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چكیده

تاریخنگاری محلی گیالن در فاصلهی قرنهای نهم تا یازدهم ه .ق بـهطـور
چشــمگیری رشــد یافــت .ضــ ح ومومــت مروــزی و قــدر گــرفت
ومومتهای محلـی در ایـ منه ـه را مـیتـوان از مهـمتـری عوامـ رشـد
تــاریخنگــاری محلــی ایــ منه ــه در ایــ دوره دانســت .بــرای شــنا ت
تــاریخنگــاری گــیالن ،بررســی ســه مأ ـ مهــم ای ـ دوره تــاریخ گــیالن و
دیلمستان ،تاریخ انی و تاریخ گیالن ضروری به نظر میرسد.
بر اساس مهال ا انجامشده و بررسی تهبی ی سا تار سیاسی ای متـون ،بـه
نظر میرسد مور ان تاریخ گیالن و دیلمستان و تـاریخ ـانی ،بیشـتر تحـت
تأثیر جو واوم و اقتدار واومـان ویـا ی قـرار گرفتـهانـد .از نظـر محتـوایی،
جریانهای سیاسی در آثار ایـ مور ـان اولویـت وی ژهای دارنـد .در نتیجـه،
صور تاریخهای دودمانی به ـود گرفتـهانـد .جانـبداری مور ـانی نظیـر
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مرعشی و الهیجی از واومان ویا ی در وتابهایشان به طور واضـ مشـهود
است .ای نگرش آنها موجب شده است سمتوسوی گزارشهای تـارییی
آنها وموبیش در جهت ومایت از امیران ود باشـد ،امـا در تـاریخ گـیالن
فومنی مورخ در پی آشفتگی اوضاع سیاسی و سـ و ومومـتهـای محلـی
وقت ،از دیدگاهی متفاو در جریانهای تارییی نگریسته است .ای مـورخ
از دیدگاهی وسیعتر و با نگرشـی اجتمـاعی و جام ـهشـنا تی نیـز بـه تحلیـ
رویدادها پردا ته است .تأم در نگرش فـومنی بـه پدیـدههـای تـارییی ،و
م ایسهی بینش و روش وی با دو مورخ پیشی  ،سیری تماملی را در اندیشهی
تاریخنگاری محلی ای سرزمی نشان میدهد.
پرسش اصلی پژوهش ای است وه چه عاملی موجب توجـه تـاریخنگـاران
محلی گیالن به رویدادهای سیاسی و تأوید بر آنها در آثارشان بـوده اسـت.
در پاسخ به ای پرسش میتوان ایـ فرضـیه را مهـرر وـرد وـه تأثیرپـ یری
مور ان از شرایط سیاسـی و ـدمت در دربـار واومـان وقـت و نیـز وقـوع
رویدادهای مهم سیاسی در ای دوران موجب شده است وـه آنهـا واومـان
وقت را محور نوشتههای ود قرار دهند.
ما در پژوهش میووشـیم بـا بررسـی تهبی ـی آثـار مـورد نظـر ،و مهال ـا
نظری انجامگرفته در زمینهی تاریخنگاری ،بینش و روش تـاریخنگـاری ایـ
مور ان و بازتاب شرایط سیاسی در هر یک از آنها را ن د و بررسی ونیم.
کلیدواژه هـا :تـاریخ نگـاری محلـی ،رویمـرد تهبی ـی ،تـاریخ گـیالن و
دیلمستان ،تاریخ انی ،تاریخ گیالن.
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مقدمه
از قرنهای نهم تا یازدهم ه .ق سه اثر تارییی ارزشمند از تاریخ محلی گیالن بـه جـا مانـده اسـت

وه میتوان آنها را در مجموع بازتابدهندهی اوضاع سیاسی و اجتماعی ای دوره دانسـت .تـاریخ
گیالن و دیلمستان ،تألیح سید ظهیرالدی مرعشی ،نیستی اثر در ای زمینه است .مرعشـی در ایـ
وتاب ووادث سالهای ودود  768تا  418هـ .ق را بـه نگـارش درآورده اسـت .پـ

از آن تـاریخ

انی است وه شام ووادث و رویدادهای چه سالهی گیالن در فاصـلهی سـالهـای  449تـا 159

هـ .ق است و علیب شم الدی ب واجی وسی الهیجی آن را تألیح ورده است .تاریخ گـیالن،
تألیح مال عبدالفتار فومنی ،شام رویدادها و ووادث گیالن در فاصلهی سـالهـای  158تـا 9984
هـ .ق است .چنانمه پیداست ،پیوستگی زمانی آثار مورد نظـر از امتیـازا تـاریخنگـاری ایـ دوره
بهویژه در گیالن است.
تح یق در تاریخ نگاری منابع تاریخ محلی و محتوای ای منابع ،عالوه بـر آشـنایی بیشـتر بـا تـاریخ
سرزمی گیالن ،به روش شدن گوشههایی تاریک از تاریخ سرزمی ایران نیز ومک میوند؛ زیـرا
محلی بودن مآ

موضوع پژوهش موجب میشود مؤلفان ای آثار به مباوث و وقای ی توجه ونند

وه از چشم تاریخنگاران عمومی به دور ماندهاند .متأسفانه ،بر الف اهمیـت ایـ موضـوع ،بر ـی
مح ان تنها بر محورهای پژوهش ود تمروز وردهاند ،و در واشیه ،به م رفی منابع تـاریخ محلـی
گیالن پردا تهاند ،اما در شنا ت و بررسی تاریخنگاری منابع گیالن پژوهش مسـت لی انجـام نشـده
است.
ای پژوهش رویمردی تهبی ی به متون مورد نظر دارد و با مبنا قرار دادن رویمـرد سیاسـی
مور ان ،روش و بینش تاریخنگاری آنها را با یمدیگر م ایسه و بررسی ورده است .با بررسـی
محتوایی ای مآ

در میزان تأثیرپ یری یا است الل مور ـان از ومومـتهـای محلـی پـژوهش

میشود .روش تح یق در ای پژوهش مبتنی است بر م ایسه و بررسی تهبی ـی و تحلیلـی تـاریخ
نگاری متون مورد نظر ،بهگونهای وه نگرش مور ان به ومومتها ،شیصیتها وگزارشهـای
آنان تحلی و بررسی میشود .همچنی وجوه اشتراك و نگرشهـای متنـاقآ آنـان نیـز تحلیـ
شده است.
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تحوالت سیاسی گیالن از قرن نهم تا يازدهم ه .ق
بررسی و تجزیه و تحلی زمانهی مور ان مستلزم تدوی وتابی مست

اسـت .بـا ایـ وـال ،سـ ی

میشود بهطور نسبتا ًمفص و جامع ،از دورههای مورد نظر تصویری نمایانده شود .زمانهی هـر یـک
از مور ان ،نظیر مرعشی ،الهیجـی و فـومنی ویژگـیهـایی ـا
تأسی

ـود دارد .مرعشـی در دورهی

و تثبیت ویاییان و آغاز جنگهای دویستسالهی آنها با اسحاق وندان میزیست .الهیجی

در عصر شموفایی ویاییان میزیسـت و شـاهد یمـی از مهـمتـری وقـایع تـاریخ ایـران و صـفویه-
مهاجر اسماعی میرزا به گیالن -بود .فومنی نیز نظارهگر افول قدر ومومتهای محلی گـیالن
و تصرف ای سرزمی بهدست صفویه بود.
با آنمه مرعشی شاهد شم گیری ویاییان و نیستی نبردهای دا لی آنها با ومومتهـای محلـی
گیالن نبود ،به وبی ،با استفاده از اسناد و مدارك وتبی و شفاهی ووادث ای دوره (قرن هشـتم ه.
ق) را گزارش ورده است (مرعشـی .)816 :9868 ،ویاییـان طـی سـدهی هشـتم ه .ق ،پـ

از تثبیـت

قدر  ،نه تنها ومومتهای ووچک شرق گیالن را وـ ف نمودنـد ،بـا سـایر مـ اهب رقیـب هـم
دشمنی ورزیدند و زمینهی ف الیت فمری آنها را از بی بردند.
سدهی نهم ،م ارن بـا روزگـار مرعشـی ،عصـر شـموفایی سیاسـی و اقتصـادی ویاییـان اسـت .در
دورهی مورد نظر ،واومان قدرتمندی نظیر وارویا سیدرضا و وارویا سیدمحمد ویا میزیستند وـه
توانستند دامنهی قدر ویاییان را به جنوب البرز بسط دهند .مرعشی ود شاهد ایـ وقـایع بـوده و
از ای مسا نیز تأثیر پ یرفته است .در ادامـه ،وارویـا میرزاعلـی جانشـی سـیدمحمد ویـا و وارث
اقداما و سیاستهای پدرش شد .ای دوره م ارن ویا الهیجـی بـود .الهیجـی عـالوه بـر اینمـه
شاهد شموفایی ویاییان بود ،پناهنده شدن اسماعی میرزا را نیز به چشم دید و نیستی گزارش ایـ
واق ه را ممتوب ورد (الهیجی .)995 - 999 :9855 ،ویاییان در ای دوره ،از نظر قـدر سیاسـی ،بـه
دستاوردهای مهمی نای شدند وه نتیجهی ای موف یتها رویارویی آنها بـا ترومانـان آق قویونلـو
در البرز مروزی و قزوی بود .آنها تا زمان اوزون وسـ رابهـهای دوسـتانه بـا وی داشـتند ،امـا در
عصر جانشینان وی ،ادعای تصرف مناطق جنوبی البرز را در سر میپروراندنـد .اوج ایـ مناقشـههـا
مهاجر اسماعی میرزا به الهیجان بود.
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دورهی تارییی فومنی وه شام اوا ر سدهی دهـم و اوایـ سـدهی یـازده ه .ق اسـت ،م ـارن بـا
ض ح ویاییان است .با آنمه واومان قدرتمندی نظیر ـان اومـد ـان در ایـ دوره قـدر را بـه
دست گرفتند ،نتوانستند در برابر قدر رو به رشد شاهتهماسب و شاهعباس م ابله ونند و در نتیجه،
دورهی طوالنی ای امیر ویایی صحنهی مناقشههای سیاس ،نظامی ان اومـد ان بـا صـفویان و در
نتیجه آوارگی وی بود .پ

از س و ومومتهای محلی گیالن ،ای پهنه تحت سیهرهی مباشـران

صفوی قرار گرفت؛ چپاول ثرو گیالن بهدست آنان مهمتری پیامد ای سیهره بود .ایـ نمتـه در
گزارشهای فومنی بهروشنی آشمار اسـت .در اینجـا کوـر ایـ نمتـه الزم اسـت وـه از مهـمتـری
مأموریتهای وی از سوی ومومت مروزی بازرسی وی از وسـابهـای مـالی بهـزاد بیـک ،وزیـر
دارالمرز ،بوده است( فومنی .)598 :9859 ،شورشهای پیاپی و قیامهای مت دد سیاسـی ،اجتمـاعی در
میالفت با سیاستهای صفویه در گیالن از ویژگیهای بـارز ایـ دوره اسـت .از مهـمتـری آنهـا
شورش غریبشاه (  9984ه .ق) بود وه با اقتدار مـأموران صـفوی روبـهرو شـد و سـرووب گشـت
(همان .)545 -565 :با تأم در تحوال سیاسی گیالن در قرنهای نهم تا یازدهم ه .ق ،نمـودار سـیر
قدر ومومتهای محلی گیالن ،بهویژه آلویا و اسـحاقیه ،برتـری هـای آنهـا ،در سـه مرولـهی
تثبیت ،شموفایی و فروپاشی ،و در نهایت ،تفوق صفویه بر گیالن بر میاطب روش میشود.
بررسی تطبیقی تاريخنگاری تاريخهای محلی گیالن با تكیه بر روش مورخان
بهطور مشیص ،تاریخنگاری محلی به ثبت وقایع تارییی در محـدودهی یـک محـ مـیپـردازد.
وجه اصلی و مشیصهی تاریخ محلی پیوند آن با یک عرصهی جغرافیایی محدود و مشیص اسـت
( یراندیش .)8 :49،افزون بر عام جغرافیـایی ،وـه وجـه مشـترك اغلـب ایـ متـون اسـت ،دیگـر
ویژگی ای متون تأثیر عالقهی مورخ بـه زادگـاه ـود در شـم گیـری آنهاسـت .تـاریخ سیسـتان
نمونهی بارزی از ای گونه است؛ مؤلح در م دمهی وتاب انگیزهی ـود از ایـ تـألیح را م رفـی
سرزمی

ود میداند (تاریخ سیستان 5 :9878 ،و  .)6کور ای نمتـه الزم اسـت وـه بـا بررسـی متـون

تاریخ محلی گیالن ای ویژگی در قالب توصیح فرهنگ اجتماعی در نتیجهی عالقه بـه زادبـوم بـه
چشم می ورد .شرر وال اندان های ومومتگر منه ه از دیگر مؤلفههـای بـارز متـون مـورد نظـر
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است .محور نگارش مؤلح در ای دسته متون ،بیشتر توصـیح شـرر وـال انـدان وـاوم و شـرر
رویدادهای سیاسی ،فتووا و اقدامهای آنهاست .از آثار برجسـتهای وـه ایـ ویژگـی را دارنـد،

میتوان از شرفنامهی بدلیسی ،تاریخ طبرسـتان نوشـتهی ابـ اسـفندیار و تـاریخ گـیالن و دیلمسـتان
مرعشی و تاریخ انی نوشتهی شم الدی علی الهیجی نام برد .چنی وتابهایی غالبـاً در زمـرهی
تاریخنگاری سلسلهای یا دودمانی قرار میگیرند .از دورهی مغول ،به سبب توجه سلسلههای محلـی
به ثبت تاریخ ود ،تاریخنگاری سلسلهای با تاریخنگاری محلی درآمییت (نـاجی و دیگـران:9841،
.)994

ویژگی دیگری وه برای ای متون میتوان نام برد ،م رفی علما و تاریخ رجال است .بـا بررسـی و
تهبیق متون محلی تاریخ گیالن با ویژگیهای کورشده میتوان گفت سـه ویژگـی نیسـت در ایـ
وتابها بارزتر است.
روش تاريخنگاری
روش تاریخنگاری مور ان موضوع بحث را میتوان از دو منظر شملی و محتوایی بررسی وـرد .از
نظر شملی ،شیوههای بیان مهالب ،روبناها و وـدود موضـوعی وـه مهالـب تـارییی در آن عرضـه
میشود ،بررسی میشود ،و از نظر محتوایی به ویفیت انت ال دادههای آن توجه میشود.
تطبیق روش تاريخنگاری با رويكرد محتوايی
در دو اثر تاریخ گیالن و دیلمستان و تاریخ انی مور ان از روش توصیفی بـرای بازتـاب وقـایع و
رویدادها بهره جستهاند .مرعشی برای تبیی عل رویدادها بهمنظور تـأمی

واسـتهی ومـام ویـایی

اغلب با ارادهی الهی آنها را توجیه ورده است .الهیجی در بر ـی مـوارد سـ ی در تبیـی وـوادث
داشته است ،اما او نیز برای شنودی واوم و ارباب ود ،اناومد اول ،در نهایت ،ارادهی الهـی
را اساس امر م رفی نموده است .به نظر میرسد عدم است الل فمـری و وابسـتگی آنهـا بـه قـدر
متمروز واومان محلی دلی روشنی بر وارشان باشد.
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فومنی با شیوهای متفاو س ی در نشان دادن ارتباطی علّی و م لولی میان رویـدادها داشـته اسـت،
اگرچه گاه نظرهای جانبدارانهای داشته است .به نظر میرسد عدم تمروز قـدر ومـام محلـی و
آشفتگی گیالن در ای دوران در ای امر بیتأثیر نبوده است.
دیگر نمتهی شایستهی تأم وه در تهبیق روش تاریخنگاری متون فوق به چشـم مـی ـورد ،ا ـ
روایتهای تارییی از منابع پیشی است .سنجش میزان توجـه هـر یـک از مور ـان در ایـ وـار و
رعایت امانتداری آنها مستلزم دقت و واواوی در مت روایتها و بر ی گزارشهـای مسـتند در
منابع موضوع بحث است.
به نظر میرسد مرعشی با مهار بیشتری در ای زمینه عم ورده است .وی با تلفیـق «شـنیدههـا و
دیدهها» و دستهبندی آنها روشی مناسب و دقیق در ا

منـابع بـهوـار گرفتـه اسـت .وی همچنـی

بر ی گزارشها را وه ارج از ووزهی مشاهدا وی بوده است ،بهمنزلهی روایتهای ا

شـده،

در فص دوم باب هفتم ،با رعایت اص امانتداری ،فهرست ورده است .افزون بر نمـا فـوق ،او
ماهرانه به یافت صحت و س م روایتهای ا شده برآمده و تنها به ن
مرعشی .)816 :9868 ،وی با تأوید بـر ایـ نمتـه مهـار

آنها بسنده نمـرده اسـت (

ـود را در فـ تـاریخنویسـی بـه واننـده

نمایانده است.
از ای نظر ،پ

از مرعشی ،فومنی در تاریخنگاری گیالن جایگاه ویژهای دارد .وی بـا روشـی

متمایز از مور ان پیشی  ،به جای تأوید بر رویدادهای سیاسی ،با ارا هی ممتوبا و اسـناد تـارییی
س ی در مستند سا ت تاریخ ود دارد .الهیجی ،از ای لحاظ ،در تاریخ انی اهمال ورده است و
در مت وتابش تنها با نام بردن از ظهیرالدی مرعشی و تـاریخ گـیالن و دیلمسـتان وی سـ ی وـرده
است بر اعتبار گزارشها در اثرش بیفزاید (الهیجی .)5 : 9855 ،وی از دیگر مناب ی وه بهـره گرفتـه،
کوری به میان نیاورده است.
شیوهی تدوی سه اثر فوق ،از بسیاری جنبهها ،شبیه هم و از بر ی جنبههای دیگر ،متفـاو بـا
یمدیگر به نظر میرسد .تدوی موضوعی فص های وتابها از وجوه مشترك سه اثـر فـوق اسـت.
ای شیوه در دو اثر تاریخ گیالن و دیلمستان و تاریخ انی صورتی دودمانی به ـود گرفتـه اسـت؛
ای دو اثر را با توجه به محوربـودن عملمـرد آلویـا و عنـوان فصـ هـا در آنهـا مـیتـوان از نـوع
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تاریخهای محلی دودمانی دانست ،اما در تاریخ گیالن مورخ اندان یـا منه ـهی اصـی را محـور
قرار نداده است ،بلمه با بینشی گسترده و از دیدگاهی وسیعتـر در تـاریخ ایـ سـرزمی نگریسـته و
س ی ورده است بهزعم ویش تاریخ جام ی از ای سرزمی نشان دهد .به همـی دلیـ  ،نمـیتـوان
آن را صرفاً در فهرست تاریخهای محلی -دودمانی قرار داد .تمروز قدر صـفویه در ایـ دوران،
ف دان ومومتهای محلی ،ضمیمه شـدن گـیالن بـه قلمـروی سیاسـی دسـتگاه صـفویه و موق یـت
اجتماعی مورخ در م ایسه با مور ان دو اثر پیشی در انتیاب روش بیتأثیر نبوده است.
تطبیق روش با رويكرد شكلی و ظاهری
در م ایسهی تاریخهای محلی گیالن به نظر میرسد انشای تـاریخ گـیالن و دیلمسـتان از سالسـت
بیشتری بهرهمند است .تجربهی مرعشی در نگارش تاریخ طبرستان ،رویان و مازندران ،وـه پـیش از
تاریخ گیالن و دیلمستان آن را نوشته بـود ،و سـاب ه ی بلندمـد وی در امـور دیـوانی در ایـ امـر
بیتأثیر نبوده است .واژههای تروی و عربی در متـون فـوق دیـده مـیشـود .بیشـتر واژههـای تروـی
اصهالوا نظامیاند؛ مانند «ایلغار»« ،تاالن» و «یرق» وه بارها در ای منابع بهوار رفتهاند.
استفاده از اصهالوا محلی و گیلمی از دیگر وجوه تشابه ،و از مشیصههای بارز نثر تاریخهـای
محلی موضوع بحث است .به نظر میرسد تاریخ گیالن و دیلمسـتان سـهم بیشـتری در م رفـی ایـ
اصهالوا داشته است .میتوان گفت انگیزهی مؤلح برای نگـارش وتـاب وـه در اتمـه بـه آن
اشاره ورده است ،از دالی ای ویژگی دانست (مرعشی.)814 :9868 ،

زمانمندی در شرر رویدادها همیشه از ویژگیهای برتر تاریخنگاری یک اثر است .در بررسـی و
تهبیق تاریخهای محلی گیالن از ای نظـر مـیتـوان بـه چنـد نمتـه دسـت یافـت؛ در منـابع فـوق از
سالشماری هجری قمری در روایت رویدادها بهـره گرفتـه شـده اسـت و تلفی ـی از تـاریخنویسـی
ایرانی و اسالمی در منابع فوق مشاهده میشود.
به نظر میرسد تاریخ گیالن و دیلمستان و تاریخ انی ،نسبت بـه تـاریخ گـیالن ،نظـم بیشـتری در
رعایت ترتیب زمانی وقایع دارند؛ در تاریخ گـیالن بهـره گـرفت مـورخ از سـالشـماری ویـوانی و
استفاده از مادهتاریخ در کور زمان وقوع ووادث سبب گسستگی در مت رویـدادها شـده اسـت .بـه
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علت تأم در وشح سال مورد نظر ،پیوستگی و ترتیب و تسلسـ رویـدادها رعایـت نشـده اسـت،
البته کور ای نمته الزم است وه ای سبک سالشماری در عصر مورخ رایج بوده است .صرفنظـر
از نمتهی فوق ،زمانمندی تاریخهای محلی مورد نظر مجموعهای بـههـمپیوسـته و ادواری از تـاریخ
گیالن را در فاصلهی سالهای  768تا  9984هـ .ق پدید آورده است.
تطبیق تاريخنگاری متون محلی گیالن با تكیه بر بینش مورخان
بینش تاريخنگاری :تاریخنگاری فرایند بازسازی گ شته در کهـ مـورخ اسـت .مـیتـوان گفـت
تاریخنگاری ف الیت کهنی مورخ (ان) بر محور گ شته است وه واص ت ام دوسـویهی آنهـا در
م ام عام شناسا با موضوع شناسـایی «تـاریخنگـاری» نـام دارد (وضـرتی .)84 :9849 ،مجمـوع ایـ
ت ام ها و نحوهی درنگریست مؤلح در رویدادها تابع بینش وی در نگارش اثر است.
بیتردید ،تاریخ میلوق مورخ است و مـورخ جـدای از اندیشـهاش نمـینویسـد .در ایـ نگـارش
پیوسته شرایهی واوم بوده است وه در مراو میتلفی چون گزینش ا بار و روایتها و انت ال آن
بــه میاطــب بــیتــأثیر نبــودهانــد؛ وتــی در تــوارییی وــه در بیــش ن لــی قــرار گرفتــهانــد و صــرفاً
واق هنگاریاند ،مور ان در گزینش ا بار و رویدادها اعمال نظر مـیوننـد ،و بـا توجـه بـه شـرایط
واوم ،مانند اهمیت و تأثیر رویدادها در جام ه و اهمیـت رویـدادها بـرای مـورخ از نظـر فمـری و
اوساسی ،وه در پژوهش ما در قالب شرایط سیاسی و م هبی و اجتماعی بررسی شـدهانـد ،دیـدگاه
ود را ابراز میونند (نک .وس زاده.) 8 :9846 ،

بررسی تاریخهای محلی از جنبهی بینش مورخ شایستهی تأم است ،زیرا ای متون در شـرایط
اصی نگاشته شدهاند .به تصور روزنتال مور ـان تـاریخهـای محلـی در نگـارش اثـر ـود آزادی
عم دارند (روزنتال .)978 /9 :9865 ،بهرغم تصور وی ،به نظر میرسد به آن نوع تاریخهـای محلـی
وه به شیوهی دودمانی تألیح شدهاند ،نمیتوان وامالً اعتماد ورد؛ زیرا بینش مورخ تـا وـد زیـادی
تحت تأثیر رفتار واومان و مور ان قرار گرفته اسـت )  . ( Melville, 2000: 8بـا وجـود ایـ  ،بـا
م ایسهی گزارشها و ت مق در آنها میتوان به نما ارزندهای دست یافت.
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به نظر میرسد در وار بررسی بینش مور ان و تأثیر آن در تاریخنویسی آنها ،تأمـ در نگـرش و
بینش تارییی ای مور ان الزم است ،زیرا تدوی جریانهای تـارییی بـهدسـت مـورخ ،تـا وـدود
زیادی ،از نوع نگـرش وی بـه تـاریخ و چیسـتی آن و تحـول ایـ نگـرش در مـت رویـدادها تـأثیر
میپ یرد.
تاريخنگری
وجود بینش و اندیشهی تارییی در تاریخنگاری از گ شتهای دور ،به م نای وجود نظـام فلسـفی و
مدون امروزی در آن زمان نیست .با ای وال در تألیح متون تارییی تاریخنگـری جایگـاه ـود را
دارد وه برای شنا ت بهتر جریانهای تارییی توجه به آن ضروری است.
در م ایسهی اندیشهی تارییی مور ان تاریخهای محلی گیالن با یمدیگر نماتی ارزنده مـیتـوان
یافت .یمی از ای نما تفاو میـان ت ـ تـارییی مرعشـی در تـاریخ گـیالن و دیلمسـتان بـا دو
مورخ دیگر است؛ در ای اثر چارچوب نظری روشنی از مفهوم تاریخ و چیستی آن وجود دارد وـه
دو اثر دیگر فاقد آناند .مرعشی در م دمهی وتاب ود چنـانوـه بـه آن اشـاره شـد ،در پاسـخ بـه
چیســتی علــم تــاریخ ت ریــح مشیصــی از آن داده اســت .وی تــاریخ را علــم ،و در زمــرهی علــوم
ضروریه دانسته و م ت د است الزمهی دست یافت به علوم دیگر اطالع از اوـوال گ شـتگان اسـت:
«تا وسی بر اووال گ شتگان عالم واقح نشـود ،از فوایـد ال لـم علمـان علـماالبـدان و علـماالدیـان
بیبهره و بینصیب واهد ماند» (مرعشی .)5 :9868 ،افزون بر ای  ،وی در ادامـه از فوایـد و اهـداف
مهال هی تاریخ بهتفصی نوشته و از میان آنها عبر آموزی از گ شـته را مهـمتـری آنهـا م رفـی
ورده است (همان .)5 :او برای رسیدن به ای هدف از شرر جریانهـا و رویـدادهای تـارییی بهـره
جسته است ،دروالیوه در تاریخ انی ای چارچوب دیـده نمـیشـود .الهیجـی هـم در اشـاره بـه
هدف از نگارش وتاب ،تنها به چنـی جملـهای وفایـت وـرده اسـت . . .« :تـا شـارع را مشـروع بـه
بصیر باشد و بر و ی ت وال اطالع یابند» ( الهیجـی .)5 :9855 ،بـیتردیـد ،مـیتـوان ایـ بیـان را
بازتاب نگرش وی در تبیی فواید تاریخ دانست .عـالوه بـر مشیصـهی فـوق ،از وـمتـوجهی او در
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کور سال رویدادها و اهمال در ن

روایتها -وه پیشتر مصداقهای آن کور شد -به نظر میرسد

نگرشی سهحی و ابزاری به جریانهای تارییی داشته است.
در تاریخ گیالن فومنی وموبیش چـارچوب نظـری مشیصـی بـرای فلسـفهی تـاریخ و بیـنش
تارییی ود طرر ورده است .بینش عبر گرایانهی وی در مهال هی وقایع و رویـدادهای وتـاب،
وه در م دمه به آن اشاره ورده است ،میتواند میاطب را به دریافت نگرش تـارییی وی رهنمـون
شود .علیرغم ف دان نظری جامع از فومنی در م رفی فلسفهی تاریخ ،وی در مت وتاب ای ضـ ح
را جبران ورده است ،تا جایی وه میتوان به ت مق ت

تارییی وی در محتوای وـالم او پـی بـرد.

تالش وی در تبیی وقایع ،تحلی آنها و جستوجوی ارتبا ع النی و علّی بی آنها -وه پیشتـر
به نمونههایی از آن اشاره شد -نشان میدهد وه وی قالبی علمی بـرای تـاریخ و جریـانهـای آن در
نظر گرفته است و برای انسجام بیشیدن به آن جریانها را با نظمی منه ی و م ول گـزارش وـرده
است.
با تأم در سیر م رفت تارییی مور ان موضوع بحث میتوان گفت وه مرعشی بـا تأثیرپـ یری و
پیروی از مور ان عصر تیموری ،نظیر نظامالدی شامی و شرفالدی علی یزدی و اب عربشـاه ،وـه
هر یک در م دمه نظرهای مدونی از بینش تـارییی ـود نوشـتهانـد ،بـه بیـنش و م رفـت تـارییی
منسجمی دست یافته است ،اما تاریخ انی در دورهی گ ار تاریخنگاری عصر تیمـوری بـه دورهی
صفویه تدوی شده است .به همی دلی  ،الهیجـی تحـت تـأثیر آشـفتگی و افـتو یـز جریـانهـای
سیاسی از ای امر بازمانده و تنها برای رفع تملیح از ود و تأمی
رویــدادها اقــدام وــرده اســت .پـ

واستهی واوم محلـی بـه ثبـت

از آن ،در تــاریخ گــیالن نیــز مــورخ از منظــری ع النــیتــر در

جریانهای تارییی نگریسته است؛ بهطوریوه میتوان به نظمی منه ـی در تـاریخنگـاری وی و بـه
درك روشنی از بینش تارییی وی دست یافت .به نظـر مـیرسـد تـاریخنگـاری مور ـان صـفویه،
سپری شدن آن دوران پروادثه و برقراری ثبـا سیاسـی در ایـ دوره در وـار وی بـیتـأثیر نبـوده
است.
از نما دیگری وه در بررسی تهبی ی آثار فوق و تاریخنگری مور ان آنها شایستهی تأمـ
است ،عام محرك جریانهای تارییی است .در هر سه اثر ای ن ـش بـر عهـدهی قهرمانـان نهـاده
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شده است ،در واقع ،قهرمانگرایـی در ایـ وتـابهـا وـوزهی وسـی ی از تحـوال تـارییی را در
برگرفته است .ما به تفصی در بحث از اندیشههای سیاسی هر یک از مور ان به شرر ایـ ویژگـی
پردا تهایم.
رويكرد سیاسی در تاريخنگاری تاريخهای محلی گیالن از قرن نهم تا يازدهم هـ.ق
در بررسی تاریخهای محلی گیالن محور دیدگاه سیاسی مؤلفان ایـ آثـار بیشـتر اهمیـت دارد .بـا
آنمه عوام مت ددی موجب نگارش ای آثار شده است ،و عالوه بر انگیزهی سیاسی ،مـیتـوان بـه
عام دیگری نظیر بومیگرایی اشاره ورد ،عام سیاسی اولویت بیشتری در ایـ آثـار دارد (شـارل

ساماران و دیگران .)997 /9 :9875 ،نگارش ای وتابها در دوران پروادثهی ای سرزمی مـیتوانـد

دلی روشنی بر ای امر باشـد .عـالوه بـر ایـ  ،انگیـزهی منف ـتطلبانـهی مور ـان تـاریخ گـیالن و
دیلمستان و تاریخ انی را نیز باید در نظر گرفت .به تصری مرعشی و الهیجی ،در پی در واسـت
واومان محلی وقـت از آنهـا ،ایـ آثـار لـق شـده اسـت .از آنجـا وـه یمـی از دالیـ نگـارش
تاریخهای محلی ،بهویژه دودمانی ،ماندن نامی برای آن اندان و نیز تبلیغـا و وسـب مشـروعیت
در آن زمان بوده است ، ،میتوان آن را دلی روشـنی بـر اولویـت دادن بـه گـزارشهـای سیاسـی و
نظامی دانست تا جایی وه ای عام مور ان را به سمت لق تاریخهای دودمانی سوق داده است.
در تاریخ گیالن فومنی نیز همچون دو اثر پیشی شرر گزارشهای سیاسی در اولویـت اسـت ،امـا
تفاو هایی با آثار پیشی در آنها دیده میشود .در دو اثر پیشی چنی به نظـر مـیرسـد وـه بیشـتر
دغدغهی نگارش مور ان ثبت عملمرد ومام و توجیه جریانهای تارییی به نفع آنهاسـت ،امـا در
تاریخ گیالن س ی فومنی بر دادن گزارشهایی بـا محـور سیاسـی متمروـز اسـت؛ نیسـت ،بازتـاب
دوران پر هیاهو و پروادثهای وه مورخ سپری ورده است ،و دوم ،بهـرهگـرفت از آنهـا بـهمنزلـهی
ابزاری برای ومک به اندیشهی تحلیلی ود.
شرر رویدادها بـا رویمـرد سیاسـی مور ـان ،هـر چنـد سـبب شـده اسـت مسـا فرهنگـی و
اجتماعی در واشیه قرار گیرد ،تصـویر ـوبی از سـا تار سیاسـی آن دوران و سیاسـتهـای ومـام
محلی و ومومت مروزی در منه ه نشان داده است .افزون بر آن ،تأم در ای سه اثر نشاندهندهی
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سیر قدر ومومتهای محلی گیالن ،بـهویـژه آلویـا و اسـحاقیه اسـت وـه قدرتمنـدتری آنهـا
بودند؛ سه مرولهی تأسی  ،تثبیت و فروپاشی آنهـا ،و در نهایـت ،تفـوق صـفویه بـر گـیالن بـرای
میاطب روشـ مـیشـود .رویمـرد سیاسـی مور ـان مـورد نظـر را مـیتـوان در قالـب دو محـور،
اندیشــههــای سیاســی مور ــان و بازتــاب اندیشــهی قهرمــانگرایــی ،بررســی وــرد .ایـ دو محــور
مشیصههای منتیب در تحلی بینش آنها واهند بود.
بازتاب انديشههای سیاسی در آثار تاريخ محلی گیالن
در بحث از اندیشههای سیاسی مفهوم «ظ اللهی» در اندیشهی مرعشی و الهیجـی جایگـاه اصـی
دارد .به نظر میرسد هدف از واربرد ای مفهوم بهدست مور ان موضوع بحث ،نـوعی مشـروعیت
سیاسی بیشیدن به ومام وقت بوده است .ای اندیشه در مت تاریخ گیالن و دیلمستان بازتاب یافتـه
و مرعشی چنی اشاره ورده است« :چون شـاهان جهـان ظـ اهللانـد و رولـت ایشـان از سـرای فـانی
مظنهی تغییرا

ولی است مر عالم را( » . . .مرعشی.)899 :9868 ،

الهیجی نیز برای تح ق ای هدف ،اناومد ان اول را تا م ـام ظـ اللهـی رسـانده اسـت و او را
«سایهی وردگار» وانده و پیوسته تأوید ورده است« :بر مهال ان دفتر تح یق واض باد وـه دولـت
ش اعی است از فیوضا ربانی شارق بر کوا واملهی سالطی  ( » . . .الهیجـی .)585 :9855 ،وی بـا
منسوب وردن ومومت ان اومد ان به صـفاتی چـون راسـتی و عـدل سـ ی وـرده اسـت بـه آن
مشروعیت دهد« :سلهنت یمهایست ب

موزون وش بود راستی و عدل ستون» (همان.)585 :

با دقت در نمونههای فوق ،استمرار ای اندیشـه در بیـنش مور ـان آثـار موضـوع بررسـی آشـمار
میشود ،اما ب داً در تاریخ گیالن محـو شـده اسـت و جـای ـود را بـه شـرر جریـانهـای سیاسـی
روزگار مورخ و آشفتگیها و شورشهای ممرر ای دوران و تبیی و تحلی آنها داده اسـت .نگـاه
مورخ ای اثر بیشتر به ومومت مروزی م هوف شده است.

بررسی روند اندیشهی «ظ اللهی» و یافت پاسـیی بـرای چرایـی ف ـدان آن در تـاریخ گـیالن
فومنی نشان میدهد وـه بسـتر و زمینـههـای سیاسـی وقـت بـیتردیـد در آن بـیتـأثیر نبـوده اسـت؛
زمینههایی مانند انحالل ومومتهای محلی و تسلط صفویه بر قلمروی آنهـا و ـدمت فـومنی در
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دستگاه صفویه .شرایط فوق ،افزون بر ایجاد روند م وور ،در بینش تحلیلی مـورخ نیـز تـأثیر نهـاده
است ،زیرا از م ایسهی آثار فوق و تهبیق بینش ع النی مور ان آنهـا چنـی بـه نظـر مـیرسـد وـه
بینش تحلیلی فومنی آزادانهتر است .در تاریخ گـیالن و دیلمسـتان و تـاریخ ـانی عملمـرد وـاوم
محوریت دارد و که و قلم مورخ ،به ناچار ،در دمت آن است .به همی دلی هم جنبهی انت ادی
بینش فومنی در تاریخ گیالن در تبیی جریانهای سیاسی ،در م ایسه بـا مرعشـی و الهیجـی ،بیشـتر
جلوه یافته است.
بینش قهرمانگرايانه در جريانهای تاريخی
از اندیشههای غالب در مآ

موضوع بحث ،قهرمانگرایی است وه در ووزهی وسی ی از بینش

سیاسی مور ان و تحلی رویدادها دیده میشود .در ای اندیشه ،وه بینش وارالیلی 9صور
افراطی آن است ،فرد یا افرادی در جریانهای تارییی محور قرار میگیرند و عام محرك ای
جریانها شنا ته میشوند.
در بررسی تهبی ی تاریخهـای محلـی گـیالن و ت مـق در مـت رویـدادها ،مممـ اسـت کهـ
میاطب به ن ش هدایتگرانهی شیصیتها و نوابغ در وروتها و جریانهای تارییی ،وـه بـر علـ
دیگر غالب است ،مشغول شود و در پی یافت علت برآید .در پاسـخ بـه پرسـش از علـت مـیتـوان
شرایط واوم بر زمانهی مورخ ،اعم از وابستگیهای مورخ به دربار و انگیزههای مادی او و نظـار
واومان ویایی بر متون تارییی را کور ورد .در تاریخ گیالن نیز علـیرغـم آزادی نسـبی مـورخ از
چنی قیدهایی ،قید درنظرگرفت منافع شیصی بزرگان و اشراف و زمی داران ،وـه ـود فـومنی از
ای قشر بود ،چنی مواردی دیده میشود.
انگیزهی ن شآفرینی ای قهرمانان منو به شرایط و جوّ سیاسـی و اجتمـاعی وـاوم یـا منـافع
شیصی هر یک از آنها بوده است .آنها به تنهـایی یـا در ر س تـودههـای اجتمـاعی مسـیر وقـایع
تارییی را رهبری میوردند ،البته کور ای نمته ضروری است وه بـهاسـتثنای واومـان و سـالطی ،
 .9برای اطالعا بیشتر ،نک .زری ووب ،عبدالحسی ( 597 :)9858و .594
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وه قهرمانان اصلی ای تاریخهایند و از قدرتی الهی و قدسی بهرهمندنـد ،سـایر شیصـیتهـا در دو
دستهی مثبت و منفی قرار گرفتهاند .داوری مورخ در اعهای ای ن شها به هر یک از آنها بیتـأثیر
نبوده است.
در تــاریخ گــیالن و دیلمســتان ن ــش قهرمــانی و برتــر بــه واومــان آلویــا ،و پـ

از آن ،بــه

سپهساالران آنها اعها شده است و عملمرد مثبت ایـ افـراد ،بـهویـژه در جنـگهـا ،جـزو عوامـ
ت یی ونندهی مسیر رویدادهای تارییی و تحوال نمایانـده شـده اسـت .بـه نظـر مـیرسـد م ـام و
موق یت مرعشی در ای وار بیتأثیر نبوده است .ضم آنمـه منسـوبوـردن چنـی ن ـشهـایی بـه
واومان و سپهساالران در مت گزارشها دیـده مـیشـود ،وتـی در شـیوهی تـدوی عنـوان همـهی
فص ها نیز اعمال شده است.
نسبت دادن ال اب پرطمهراق به ومام ویایی در سراسر وتاب دیده میشـود ،بـهطـوریوـه قلـم
مورخ را به نوعی درباری شـدن سـوق داده اسـت؛ ال ـابی چـون «شـری تمـآبی»« ،سـیاد قبـابی»،
«امامتپناهی»« ،سیاد ش اری» « ،الفتپناهی» و «شاهزادهی جهان سلهانابـ سـلهان» و غیـره ،و
عنوان «دولت قاهرهی سـادا » بـرای دولـت آنهـا ،البتـه چنانچـه میاطـب از رویـدادهای سیاسـی
ومومت آلویا آگاه باشد ،میتواند به ماهیت سیاسی ای ومام پی ببرد و تغییر انگیزههای م نـوی
ای ومام به واستههای مادی و قدر طلبانه را بهوضور مشاهده وند؛ مثالً ال ابی چـون «وارویـا»
جای ود را به «سلهان» میدهد و تغییر ماهیت انگیزه را هویدا میوند.
در تاریخ انی ،الهیجی ،با دامنهی وسیعتری ،ن ش قهرمانی را پ

از واومان ویایی ،وـه آنهـا

را میدومان [به دمتگیرندگان] ود هاب میوند ،بـه درباریـان و مالزمـان دربـار عهـا وـرده
است و آنها را بـازیگران اصـلی وقـایع در مـت وتـاب نمایانـده اسـت .در اندیشـهی وی نیبگـان
درباری در دو بُ د مثبت و منفی ن ش بازی وردهانـد و بـهروشـنی دسـتهبنـدی مـیشـوند .عملمـرد
وارگزاران ومومتی در نگرش الهیجـی ،بـه فرا ـور تـأمی منـافع واومـان آلویـا ،در دو محـور
م مومان و محبوبان مورخ شم گرفته است .در وتاب وی چگونگی ن ش هر گـروه ،بـه وروـت
جریانهای تارییی منجر میشود ،البته نه لزوماً جریانی رو بـه تمامـ  .همچنـانوـه اسـتاد مههـری
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اشاره ورده است « ،ن ش نوابغ در تغییر تاریخ لزومی نـدارد وـه همیشـه در جهـت تمامـ باشـد یـا
تمام از هر جهت باشد»( مههری.)58 /9 :9861 ،

در ای وتاب جناوی وه در جهت منافع ومومت و دربار گام برداشـته اسـت ،مثبـت شـمرده
شده و تحسی شده است؛ افرادی چون عباس ،سپهسـاالر «بیـهپـ » ،وـه الهیجـی از وی بـا صـفت
«مل ون» یاد میوند و ن ش وی را در برانگییت نایرهی دشمنی بی آلویا و اسحاقیان مـؤثر دانسـته
است ،و سدید شفتی وه الهیجی در ن ش وی بسیار سی گفته است ،از شیصیتهای منفـور وی
هستند (الهیجی .)994 : 9855 ،سدید از مشاوران عالیرتبهی دستگاه ومومتی سلهان میرزاعلی بود،
تا جاییوه میرزاعلی در تمام امور ابتـدا نظـر وی را جویـا مـیشـد .الهیجـی در سراسـر وتـاب ،در
رویدادهای مربو به سدید ،به نموهش وی پردا ته و او را عام تفرقه و نفاق دو بـرادر  -سـلهان
علیمیرزا و سلهان وس  -م رفی ورده و پ

از آن ،با تأوید بر «فراست و ویاست وی» به قـدر

گرفت او در دوران اناومد ان اشاره ورده است (همان.)558 :

الهیجی ضم اشاره به موق یت سیاسی سدید در ایـ دوران ،بـه توطهـههـا و دسیسـههـای وی
بارها اشاره ورده و سروشی وی از سلهان را نموهش ورده است (همان .)584 :ن ش سدید و شـرر
اووال وی بیش عمدهای از وتاب را دربرگرفته است وه نشـاندهنـدهی اهمیـت موضـوع در نظـر
مورخ است .در تاریخ انی چنی مواردی بسیار مشهود است .وی بـا مهـار

اصـی تـاریخ ایـ

دوران را عرصهی وشممش ای نوابغ نمایانده است .به نظر میرسد به ای وسیله وی سـ ی داشـت
بیوفایتی اناومد اول و ن ص اقتدار وی را توجیه و تبیـی ونـد .از شیصـیتهـای دیگـری وـه
الهیجی بسیار به آن اشاره وـرده اسـت ،نجـم زرگـر رشـتی اسـت .الهیجـی ایـ شیصـیت را نیـز
نموهیده است .شیخ نجم رشتی در م ام وزیر دارالمرز ،گیالن ،در دربار شاه اسماعی صفوی بسیار
نفوک داشت .با توجه به گزارشهای الهیجی ،وی با اسـتفاده از ایـ موق یـت بـه دشـمنی بـا آلویـا
دام میزد؛ چنانوه الهیجی در مورد وی چنی قضـاو مـیونـد...« :شـیخ نجـم وـه اعـدا عـدو
اندان سلهنت بود( »... .همان .)895 :گمان میرود قضاو الهیجی دربارهی شیخ نجم چندان هـم
بیمنهق و بیدلی نبوده است ،زیرا میان شیخ نجم با آلویا بر سر بیهپ
داشت وه منشأ ای دشمنی بود .همچنی عالقهای وه وی به موط

و بیهپیش ا ـتالف وجـود

ود ،بیهپـیش داشـت ،بـیتـأثیر
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نبوده است .به نظر میرسد وی نه تنها نجم رشتی را عامـ مهمـی در تشـدید ا ـتالفهـای امیـران
اسحاقی و آلویا دانسته است ،او را در توطههها و درگیریهای دا لی دسـتگاه ویاییـان نیـز د یـ
میدانست (همان .)579 :بهطوریوه با بررسی گزارشهـای الهیجـی مـیتـوان شـیخ نجـم را سـدی
محمم در اقتدار و سیهرهی اناومد تل ی ورد ،زیرا ب د از مرگ شیخ نجم ،سـیهره بـر قلمـروی
پهناور آستارا تا استارباد از سوی شاهاسماعی به اناومد ان اعها شد (همان.)866 :

در ونار توجه به وروتهای چنی افرادی ،و بازتاب عملمرد آنها در نگرش مـورخ ،محـور
دیگری وه اندیشهی به اصهالر نیبهگرایانهی الهیجی را نشان میدهد ،توجه به افرادی اسـت وـه
میتوان از دیدگاه وی آنها را وا

دانست؛ وسانی وه پیوسته شایستهی مدر و سـتایشانـد ،در

جایگاه نیمو قرار دارند و پیوسته با تملق از آنها نام برده میشود ،افرادی چون سراجالدی قاسـم و
نجم ثانی .توصیح الهیجی از م ام و صای سراجالـدی قاسـم ،بـه وضـور ،بیـانگر ن ـش وی در
دستگاه ومومتی آلویاست و بـا توجـه بـه ـدما ارزنـدهی وی بـه میـدوم ـود ،ـاناومـد،
الهیجی او را شایستهی مدر و ستایش دانسته اسـت .قتـ سـدید بـا برنامـهی از پـیشت یـی شـدهی
سراجالدی قاسم را مـیتـوان در شـمار ایـ

ـدما دانسـت .الهیجـی در ایـ زمینـه مـینویسـد:

«عالیجناب سراجا واص ورد ،ومایا شمایا سدید بـا او در میـان نهـاد ( » ... .همـان .)547 :او
در ادامه ،با نایدهگرفت قباوت وـار سـراج و بـرای تـأمی رضـایت و بازتـاب نظـر میـدوم ـود،
بهگونهای تحسی آمیز ،به برنامهریزی سراجالدی به قت سدید اشاره ورده است.
آنچه نباید از آن غاف شد ،ای است وـه بـا بررسـی دقیـق و تأمـ در گـزارشهـای الهیجـی
دربارهی م رفی ای افراد و بازتاب عملمرد آنها ،به ـوبی مـیتـوان بـه اوضـاع آشـفتهی دسـتگاه
ومومتی ویاییان ،ا تالفا دا لی درباریـان و ف ـدان اقتـدار الزم بـرای رتـق و فتـق آن پـی بـرد.
مدا لهی روزافزون عناصر درباری از واهش سیهرهی واومان ویایی ،بهویـژه ـاناومـد ـان ،و
تبدی ن ش سلهان به نوعی نماد ومایت دارد .ای اوتمـال ،در م ایسـه بـا موق یـت ومـام پیشـی ،
ت ویت میشود.
قهرمانپروری و نیبهگرایی در تاریخ گـیالن ،ی نـی اندیشـهی فـومنی بـه گونـهای دیگـر اسـت؛
صرفنظراز شیصیتهای درباری و سیاسی ،بیش بزرگی از مصـداقهـای ایـ اندیشـه از جام ـه
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بر استهاند .تفاو قهرمانان و نوابغ از دیدگاه فومنی با سایر مور ان پیشی ای است وه مرعشی و
الهیجی ،هر یک ،قهرمانان را بر اساس انگیزههای متفاو

ود ،به تنهایی ،ی نی ن ش فردی آنهـا

را تصویر وردهاند ،دروالیوه فومنی ،صرفنظراز عوام درباری ،اغلب هـر یـک از ایـ نوابـغ را
در ر س تودهای از مردم نشان داده است و از آنها با عنوانهایی چون «اجامره» و «اوباش» نام بـرده
است .در اندیشهی او قهرمانان از تودهی عوام برای نایـ شـدن بـه منـافع ـویش بهـره گرفتـهانـد،
بهواسههی مردم ن ش ود را تح ق بیشیدهاند و وروتی نو در مسیر تاریخ ایجاد وردهاند وه گـاه
تحولآفری بوده است .فومنی نیز ن شهای مثبت یا منفی به قهرمانان تاریخ ود نسـبت داده اسـت
و در بسیاری موارد ،کواوتمندانه آرای ود را در تبیی وروتهای قهرمـانمـدار گنجانـده اسـت؛
برای نمونه ،میتوان به ن ش مثبت «میرزای عالمیان» یا «بهزاد بیگ» و عزل آنها بـهدسـت صـفویان
اشاره ورد وه وی با تأثر از آن یاد میوند و ودوامگی شاهعباس را تلویحاً از ایـ طریـق بـر مـال
میوند ،و یا در روایت وی از شورشهایی وـه در گـیالن در قـرن یـازدهم هــ .ق صـور گرفتـه
است ،در ر س بسیاری از ای شورشهـا نیبگـانی از اقشـار ممتـاز جام ـه چـون «شـیرزاد سـلهان»،
«طالش وولی» و «عادلشاه» قرار گرفتهاند .هر چند به گمان بسیاری از مح ان ای شورشها بازتاب
ظلم و ت دی ومام و سالطی بوده است ،همچنی میتوانـد بازتـاب تـالشهـای بزرگـان و اعیـانی
باشد وه در ومی فرصت بودهاند و برای اعتراض به سیاستهـای وـارگزاران صـفوی از آشـفتگی
عصر به نفع ود بهره جستهاند و در بر ی موارد سبب تحوالتی در منه ه شدهاند.
از مجمــوع نمــاتی وــه در ای ـ مبحــث بــدانهــا اشــاره شــده اســت ،چنــی برمــیآیــد وــه رور
قهرمانپروری و نیبهمداری از وجوه غالب بر تاریخهای محلی گیالن در سدههای مورد نظر است.
ن ش قهرمانان با گزینش مورخ اعها شده و از ن شآفرینی آنها عرصهی تارییی متون فـوق لـق
شده است.
نتیجهگیری
با مهال ه در تاریخنگاری هر یک از تاریخهای محلی گیالن و ارزیابی میزان تأثیر شـرایط سیاسـی
در رویمرد مور ان ،میتوان به ای نتیجه رسید وه جوّ سیاسی روزگـار مور ـان تـأثیر بسـزایی در
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تاریخنگاری آنها داشته است .محور قرار گرفت رویمرد سیاسی مور ان در نگـارش تـاریخهـای
مورد نظر ،مصداق ای امر است .وابستگی هر یـک از مور ـان بـه ومومـتهـای محلـی و دولـت
مروزی و شاغ بودن آنها در دستگاههای ومومتی میتواند از دالی ای تأثیر باشد.
از دالی دیگری وه در تاریخنگاری آثار موضوع بحث گرایشهـای سیاسـی ،بـهویژه در دو
اثر تاریخ گیالن و دیلمستان و تاریخ انی ،بیشتر مؤثر واقع شده است ،اقتدار ومام محلـی آلویـا
در دورهی موضوع مورد نظر است .به همی دلی  ،جانبداری مور انی نظیر مرعشی و الهیجـی از
واومان ویایی ،در وتابهایشان ،به طـور واضـ مشـهود اسـت .نگـرش جانـبدارانـهی آنهـا بـه
واومان وقت موجب شده است وه گزارشهـای تـارییی آنهـا وـموبـیش در جهـت ومایـت از
امیران ود قرار گیرد.
در تاریخ گیالن مورخ به جای توجه به ومومتهای محلی به ومومت مروزی اهمیـت داده
اســت .وی هنگــام گــزارش بس ـیاری از روی ـدادهای محل ـی ،بــه دلی ـ عــدم وابســتگی ــا
ومومتهای محلی ،آنها را با جز یا بیشتری ن

بــه

ورده است .کور ای نمته الزم اسـت وـه ایـ

ویژگی در متون پیشی دیده نمیشود.
عالوه بر آنچه در گفتار فوق واص شد و در بررسی منابع تاریخ محلی گیالن باید بـه آنهـا
توجــه داشــت ،ســیر تمــاملی در اندیشــهی ت ـاریخنگــاری محلــی در منــابع موضــوع بحــث اســت.
تاریخنگاری محلی گیالن دورهی تحوال گیالن از قرن نهم تا یازدهم هـ .ق را در بر میگیـرد .بـا
ای وال ،ای سیر یمدست و هماهنگ نیست ،زیرا ای فرایند بـا تـاریخنگـاری سیاسـی ،اجتمـاعی
مرعشی آغاز شده و در عصر الهیجی با تمیه بر مسـا سیاسـی عصـر مـورخ ادامـه یافتـه اسـت ،و
سرانجام ،در تاریخنگاری فومنی ،به دلی عدم وابستگی به ومومتهای محلـی ،شـم م ـولی بـه
ود گرفته است؛ در نتیجه ،فومنی همپایهی رویدادهای سیاسـی بـه مسـا اجتمـاعی توجـه وـرده
است .هر چند اقتدار واومان محلی آلویا توس هی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی گـیالن را در پـی
داشت و از عوام تشویق و رونق تاریخنگاری محلی ای سرزمی است ،به نظـر مـیرسـد ،بـیش از
آن ،از بی رفت اقتدار ویاییان و سایر ومومتهای محلی در رشـد و اعـتالی بیـنش تـاریخنگـاری
ای دوره تأثیر بسزایی داشته است ،زیرا مورخ در سـایهی آزادی نسـبیای از قیـد واومـان محلـی،
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تحلی ع النیتری از گزارشها داده و با بینشـی وسـیعتـر در رویـدادهـای پیرامـون ـود نگریسـته
است.
فهرست منابع و مآخذ
وضرتی ،وس ( .)9849تأمالتی در علم تاريخ و تاريخنگاری اسالمی (گفتوگویی با سیدهاشـم
آقاجری ،غالمحسی زرگرینژاد و عهاءاهلل وسنی) .تهران :انتشارا ن ش جهان.
یراندیش ،عبدالرسول (« .)9849صور شناسی تاریخ های محلی» .وتاب ماه تاریخ و جغرافیـا .ـرداد و
تیر.
روزنتال ،فـرانت

( .)9865تاريخ تاريخنگاری در اسـال  .ترجمـهی اسـداهلل آزاد .مشـهد :مؤسسـهی

انتشارا آستان قدس رضوی.
زری ووب ،عبدالحسی ( .)9858تاريخ در ترازو .تهران :امیروبیر.
شارل ساماران و دیگـران ( .)9875روشهای پـووهش در تـاريخ .ج  .9ترجمـهی گـروه مترجمـان.
مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
فومنی ،عبدالفتار ( .)9881تاريخ گیالن .تصحی منوچهر ستوده .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
الهیجی ،علیب شم الدی واجی وسی ( .)9855تاريخ خانی .تصحی منوچهر سـتوده .تهـران :بنیـاد
فرهنگ ایران.
مههری ،مرتضی ( .)9861فلسفه تاريخ .تهران :انتشارا صدرا.
مرعشی ،ظهیر الدی ( .)9868تاريخ گیالن و ديلمستان .تصحی منوچهر ستوده .تهران :بنیاد فرهنـگ
ایران.
ناجی ،محمدرضا و دیگران ( .)9841تاريخ و تاريخنگاری .تهران :نشر مرجع.
مدرس صادقی ،ج فر (تصحی و ویرایش) ( .)9878تاريخ سیستان .تهران :نشر مروز.
Melville, Charles. (2000). Persian Local Histories: Views from the
Wings. Iranian Studies, vol. 33. No.1-2. Winter/Spring.

