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مقدمه
سرزمين طبرستان از دشت و كوه و ساحل دريا تشكيل شده و هواى معتدل، 
ــاورزى و  ــعه ى كش زمين حاصلخيز و آب فراوان، زمينه ى الزم را براى توس
ــكوفايى و غناى اقتصادى آن فراهم كرده  ــوع محصوالت و در نتيجه، ش تن
ــت. جاذبه  هاى طبيعى، پراكندگى جغرافيايى و بافت سياسى غيرمتمركز  اس
اين منطقه و هم چنين عدم وجود راه هاى ارتباطى مناسب، انزواى جغرافيايى 
ــى طبرستان، تسلط كامل بر اين ديار، به ويژه نواحى  و موقعيت سوق الجيش
ــوار ساخته است. در طول  غربى آن را براى حكومت هاى مركزى ايران، دش
تاريخ، اين ويژگى موجب تقويت روحيه ى استقالل طلبى مردم و عدم تمكين 
آنان از حكومت هاى خارج از اين قلمرو جغرافيايى  شده است. در نتيجه ، اين 
ــى حكومت هاى  ــب را براى مخالفان سياس ــت مكانى، فرصتى مناس موقعي
ــلط بر خارج از اين منطقه فراهم مى  كرد و از اين جهت، براى پناه جويى  مس
ــبى بود. از مهم ترين حكومت هاى سياسى در  ــيان، مكان بسيار مناس شورش
ــاريه و زنديه است كه  ــيب ايران؛ حكومت هاى افش طول تاريخ پر فراز و نش
بعد از سقوط صفويه؛ حاكميت ادارى و سياسى كشور را به دست گرفتند و از 
آن جا كه همواره با مدعيان سلطنت درگير بودند و اكثر آن ها براى رهايى از 
عوامل حكومت مركزى، به مازندران پناه مى بردند؛ لذا اهميت اين منطقه در 
اين دوره ى تاريخى بيش تر نمايان مى شود. كتاب مازندران در عصر وحشت 
از جمله  آثارى است كه سعى در بررسى و مطالعه ى چگونگى اوضاع سياسى 
ــاريه و زنديه دارد كه در ادامه  مازندران، و تحوالت تاريخى آن در عصر افش

به معرفى آن مى پردازيم.

درباره ى نويسنده
ــت؛ كارشناسى  ــنده ى كتاب مازندران در عصر وحش على اكبر عنايتى، نويس
ــت. وى كار پژوهشى اين اثر  ــگاه مازندران اس ــد تاريخ و مدرس دانش ارش
ــاره به اين كه كمبود منابع و در  ــت. او با اش ــال انجام داده اس را حدود دو س
ــكالت بر سر راه تحقيق و پژوهش  ــترس نبودن آن ها، از مهم ترين مش دس
ــت، از مشكالتى كه در تهيه ى منابع و اسناد با آن ها روبه رو بوده، سخن  اس
ــاب مازندران  ــگاه كت ــيه ى دومين روز نمايش ــت. اين اثر در حاش گفته اس

رونمايى شد. 

مريم شاه حسينى
دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ مطالعات خليج فارس، 
دانشگاه تهران

مازندران در عصر وحشت
نويسنده: على اكبر عنايتى

ناشر: سارى، انتشارات شلفين، چاپ اول، 1389، 144 صفحه



167
اره 

شم
 - 

139
1  

دين
رور

ف

107

درباره ى اثر
ــار فصل، كتابنامه و  ــامل مقدمه، چه ــت، ش كتاب مازندران در عصر وحش

نمايه است. 
ــنده به طور مختصر به جريانات سياسى ايران در  در مقدمه ى كتاب، نويس
ــاريه و زنديه، به عنوان دوره اى پرحادثه و مؤثر در تاريخ ايران  دوره ى افش
ــى، «عصر انقالبات» خوانده  ــندگان اروپاي پرداخته كه بنا به گفته ى نويس
ــير وقايع را از حمله ى افغان ها به رهبرى  ــنده س ــد. در ادامه، نويس مى ش
ــپس  محمود غلزايى تا روى كار آمدن آغامحمد خان قاجار بيان كرده و س
ــا توجه به موقعيت جغرافيايى و مكانى مازندران و محدوده ى تاريخى آن  ب
ــده، نابسامانى اوضاع سياسى،  ــامل مازندران، سمنان و گيالن مى ش كه ش
ــى كل كشور  اجتماعى و اقتصادى حاكم بر آن را كه متأثر از فضاى سياس
ــرح داده و هدف   خود را از تأليف چنين اثرى،  ــقوط صفويه بود؛ ش بعد از س
ــى و مطالعه ى چگونگى اوضاع سياسى مازندران و تحوالت تاريخى  بررس
آن در عصر افشاريه و زنديه (كه به گفته ى دكتر زرين كوب، بهتر است آن 
ــت» بناميم)، بيان داشته است. به طور كلى، دوره ى زمانى  را «عصر وحش
اين پژوهش، بنا به گفته ى نويسنده، سال هاى ميانى قرن دوازدهم هجرى 
ــقوط صفويه(1135ه.ق.) تا سال هاى آغازين قرن سيزدهم هجرى و  از س
روى كارآمدن آغامحمدخان قاجار (1210ه.ق.) است و از آن جا كه تاكنون 
ــن دوره ى تاريخى صورت  ــتقلى در خصوص مازندران در اي ــش مس پژوه

نگرفته؛ اهميت اين اثر نمودار مى شود. (9-11)
در فصل اول با عنوان «اوضاع ايران (1210-1135ه.ق.)» نويسنده فضاى 
سياسى حاكم بر ايران، يعنى وقايع مربوط به بعد از سقوط خاندان صفويه و 
حمله ى افغان ها به اصفهان را با عنوان مبحثى به نام «سقوط صفويه»، با 
ــتناد به منابع دست اول و اصلى اين دوره از تاريخ ايران و با بهره گيرى  اس
از ساير تأليفات، مورد مطالعه قرار داده و داليل و عوامل فروپاشى حكومت 
ــت. در ادامه در مبحثى با عنوان «ظهور نادر»، با  ــمرده اس صفويه را برش
توصيف كلى فضاى سياسى كشور كه زمينه را براى قدرت گيرى و برآمدن 
نادر فراهم كرد؛ به بيان اصل و نسب و خاندان نادر و روند روى كارآمدن 
او پرداخته و در ادامه  به چگونگى اعالم پادشاهى نادرشاه، بعد از سركوب 
افغان ها و شكست عثمانى ها و اقدامات و فعاليت هاى او اشاره كرده است. 

سپس پايان كار افشاريه و دوران جانشينان نادرشاه را شرح داده است. 
ــاره اى  ــف در مبحث ديگرى با عنوان «ايران در دوره ى زنديه»، با اش مؤل

ــورش مدعيان سلطنت بعد از مرگ نادر، به  ــور و ش به هرج و مرج در كش
خاندان زنديه و ويژگى هاى قومى و فعاليت هاى سياسى شان بعد از سقوط 
صفويه و در دوران نادر پرداخته و با بيان فعاليت هاى اجتماعى، اقتصادى، 
ــى و فرهنگى كريم خان، به جنگ هاى جانشينى ميان فرزندان او و  سياس
دوران كوتاه  مدت حكومت هاى آن ها بر كشور سخن گفته است. (13-32)

ــان حكومت  ــقوط صفويه تا پاي ــدران از س ــا عنوان«مازن ــل دوم ب در فص
نادرشاه»، نويسنده ابتدا وضعيت مازندران را پيش از به قدرت رسيدن نادر 
ــى و تصرف نواحى شمالى كشور شرح  شـاه، از نظر تهاجم نيروها ى روس
داده و با كمك اطالعات موجود، به حضور قدرت هاى منطقه، يعنى روسيه 
ــور، شمال غربى و غرب ايران و  ــمالى كش و عثمانى در حمله به نواحى ش
ــى  ــرايط بد و ناآرام سياس ــورد اين دو با هم پرداخته كه با توجه به ش برخ
ــعى در سلطه بر اين نقاط داشتند،  ــور و عدم وجود پادشاهى مقتدر؛ س كش
به طورى كه حتى در مورد چگونگى اداره ى ايران اعمال نظر مى كردند. 

ــنده به درگيرى ميان سپاه قاجار و اشـرف افغان، فرار شاه  در ادامه نويس
تهماسب دوم صفوى به مازندران، درگيرى او با فتحعلى خان قاجار در نبرد 
ــا و عثمانى ها كه به نحوى زمينه ى  ــات نادر در دفع افغان ه اشـرف، اقدام
ــط روس ها فراهم كرد؛ پرداخته و با بيان قيام  ــمال ايران توس تخليه ى ش
ــدران، به نام كيا نعيم بيك كالردشـتى  ــردى از خاندان هاى محلى مازن ف
(نعيم شـاه كالردشتى) و شورش محمدعلى خان و ذوالفقار خان؛ به خوبى 
ــرح داده است. نويسنده  اوضاع نا آرام مازندران را در اين برهه ى زمانى ش
در پايان اين فصل، به اهميت كشتيرانى و تشكيل نيروى دريايى در درياى 
ــترش و تجهيز اين نيرو سخن  مازندران و نيز چگونگى تالش نادر در گس

گفته است. 
ــأله اى كه در اين جا به آن پرداخته شده؛ موضوع سوء قصد  جالب ترين مس
نادرشاه توسط چند تفنگچى افغان در حين بازگشت از سركوب شورشيان 
ــنده با كمك منابع موجود، موقعيت مكانى محلى را  ــت كه نويس لزگى اس
ــت. در پايان به  ــخص نموده اس كه نادر مورد اصابت تير قرار گرفته، مش
ــورش هاى اواخر حكومت نادرشاه در استرآباد و مازندران  طور جامع، به ش
ــن حكومتى و هم چنين در  ــارهاى مالياتى مأموري پرداخته كه به علت فش
راستاى مخالفت با سياست هاى مذهبى نادرشاه وقوع يافته است.(34-55)
فصل سوم به «مازندران در عصر كريم خان زند و جانشينانش» مى پردازد. 
در اين قسمت كه مفصل ترين فصل كتاب است، نويسنده به شروع تالش 

مهم ترين عاملى كه در نامساعد بودن اوضاع و شرايط 
كشور در اين دوره ى تاريخى نقش داشت، وجود 
شورشيان و مدعيان سلطنت بودند كه همواره با 
استفاده از ناآرامى شرايط، در پى كسب قدرت و سلطنت 
و برآوردن خواسته هاى خود بوده و به اين ترتيب بر 
وخامت اوضاع مى افزودند

مازندران در عهد افشاريه و زنديه
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ــينه ى تاريخى حضور  ــلطنت ايران و پيش ــت گرفتن س قاجارها در به دس
ــه و با بيان اصل و  ــان كه به زمان شـاه عباس اول بازمى گردد؛ پرداخت آن
ــى كريم خان زند و  ــب قاجارها، درگيرى اين خاندان با حكومت سياس نس
جانشينانش را تشريح نموده است. سپس به بيان حكمرانى خاندان دادوى 
ــال هاى 1193-1172ه.ق. بر  ــوادكوهى كه از طرف كريم خان بين س س
ــى اين  ــد؛ پرداخته و تمامى جريانات و وقايع سياس ــدران منصوب ش مازن
ــرد الريجانى ها تا  ــت. هم چنين از نب ــه ى زمانى را توصيف كرده اس فاصل
شورش امير گونه خان افشار در آمل و نيز روس ها در سواحل مازندران كه 
ــنگ بناى حضور آن ها در منطقه بود، سخن گفته است. او به  به نحوى س
طور كلى و دقيق، جزئيات و سير رويدادها را تا به قدرت رسيدن آغامحمد 
خان مطرح كرده كه دربردارنده ى شورش هاى محلى مازندران و هم چنين 

برخى سران و فرماندهان بوده است. (59-94)
در فصل چهارم با عنوان «جامعه و حكومت مازندران در دوره هاى افشاريه 
و زنديه»، نويسنده به ناآرام بودن اوضاع سياسى و وضعيت اجتماعى مردم 
ــيوع انواع بيمارى ها از جمله وبا و ماالريا و مرگ و مير  مازندران، نظير ش
ــتم مأمورين مالياتى در عصر نادرى بر كشاورزان،  ــى از آن، ظلم و س ناش
ــالى و كم آبى كه به  ــاورزى، وقوع خشكس ــد زمين دارى و كش ــت ب وضعي
ــتى مردم تأثير داشته؛ اشاره داشته و سازمان  نحوى جدى بر زندگى معيش
ــاريه و زنديه را كه برگرفته از ميراث  ادارى و حكومتى ايران در عصر افش
ــنت هاى ديوانى مغوالن و تيموريان بود؛ توصيف كرده است.  صفويان و س
او با كمك مطالب موجود در تذكره الملوك ميرزا رفيعا به عنوان مهم ترين 
منبع درباره ى تشكيالت ديوانى و ادارى كشور، به تقسيم بندى امراء به دو 
بخش امراى غير دولت خانه يا سرحدى، و دولت خانه ى مباركه و هم چنين 
ــاالت مازندران و  ــه عنوان حاكم واليات و اي ــف مقام بيگلربيگى ب توصي
ــاير مناصب ادارى  ــور خالصه، س ــگاه آن پرداخته و به ط ــف و جاي وظاي
ــگر، وزير، كالنتر و منشى  ــى، قاضى، عس ــالم، مالباش هم چون شيخ االس
ــت. اهميت اين بخش از كتاب به دليل ارائه ى جداولى از  ــانده اس را شناس
اسامى بيگلربيگيان در عصر افشاريه و زنديه و تاريخ حكومت آنان (جدول 
ــدوده ى زمانى و مكانى  ــهرهاى مازندران و مح ــماره ى1)، حاكمان   ش ش
ــماره ى 2)، صاحبان مناصب و مشاغل ادارى  ــان (جدول ش حكومت ايش
ــان (جدول شماره ى 3)  مختلف و محدوده ى زمانى و مكانى حكومت ايش
است كه بر اساس منابع و اسناد تاريخى دوره ى افشاريه و زنديه گردآورى 

شده است. (95-109)
منابع اين اثر شامل منابع اصلى، مآخذ، سفرنامه ها و مقاالت است. (118-
ــخاص(132-119) و نمايه ى مكان ها  ــامل نمايه ى اش 111) نمايه نيز ش

(144-133) مى شود.
اهميت اثر

ــت، با بهره گيرى از منابع دست اول و معتبر  كتاب مازندران در عصر وحش
هم چون جهانگشاى نادرى، عالم آراى نادرى، روضه الصفاى نادرى، ديوان 
ــر منابعى از اين  ــا در تاريخ زنديه و ديگ حزيـن الهيجـى، تاريخ گيتى گش
ــت، و هم چنين با استفاده از برخى كتب تأليفى؛ به خوبى سير تاريخى  دس

ــران را كه در عصر  ــى اين بخش از خاك اي ــوادث و رويدادهاى سياس ح
ــور درگير بوده؛ مورد  ــى كش ــاريه و زنديه به نحو جدى با وقايع سياس افش
مطالعه قرار داده و به طور توصيفى جريانات تاريخى مازندران را برشمرده 

است. 
نويسنده در هر فصل، مطالب مربوط به آن فصل را در قالب برخى عناوين 
ــت. در نگاه اول، از عنوان كتاب  ــيم بندى و بررسى كرده اس كليدى، تقس
ــت درباره ى تاريخ محلى مازندران  چنين برمى آيد كه موضوع اثر مى بايس
ــى، اجتماعى، اقتصادى و معيشتى مردم اين ديار  و تمامى جنبه هاى سياس
ــد، اما در اين جا  ــمنان، گيالن) باش در محدوده ى تاريخى آن (مازندران، س
ــور كه مرتبط با مازندران بوده،  ــى كل كش به طور مفصل؛ جريانات سياس
منعكس شده و سير حوادث سياسى به خوبى پرداخته شده، و تنها در فصل 
آخر، به طور مختصر از وضعيت اجتماعى و معيشتى مردم مازندران سخن 
ــت. به طور كلى، اين اثر به جهت آن كه به طور دقيق و جامع و با  رفته اس
ــرح داده؛  ــى مرتبط با مازندران را ش تكيه بر منابع اين دوره؛ حوادث سياس
حائز اهميت است و مى توان گفت به خوبى، تاريخ سياسى مازندران در اين 

دوره را توصيف كرده است. 

نتيجه گيرى
ــران به لحاظ  ــرزمين اي ــال 1135ه.ق. س ــقوط خاندان صفوى در س با س
ــد و از طرفى اين مسأله در كنار وقايعى چون  ــى دچار خأل قدرت ش سياس
ــد. در  ــور دوچندان ش حمله ى افغان ها به اصفهان و بروز ناآرامى ها در كش
حقيقت، نبودن يك حكومت مركزى منسجم و استوار به عنوان ركن مهم 
استقرار امنيت و آرامش در كشور، موجبات ناآرامى و شورش را فراهم كرد 
ــت. هر  ــى حاكم بر ايران بعد از صفويه، دليل اين مدعاس ــاى سياس و فض
چند افرادى هم چون نادر شاه يا كريم خان زند كه پايه گذاران سلسله هاى 
سياسى بعد از صفويه بودند، در يك دوره ى زمانى كوتاه اما پربار، به نحوى 
ــور مسلط مى شدند و اداره ى كشور را در برهه  اى حساس بر  بر اوضاع كش
ــور دوباره به هرج و مرج و ناامنى  عهده مى گرفتند، اما با مرگ آن ها، كش

پيشين بازمى گشت. 
ــور در اين  ــرايط كش ــاعد بودن اوضاع و ش مهم ترين عاملى كه در نامس
ــيان و مدعيان سلطنت بودند  ــت، وجود شورش دوره ى تاريخى نقش داش
ــرايط، در پى كسب قدرت و سلطنت  ــتفاده از ناآرامى ش كه همواره با اس
ــر وخامت اوضاع  ــوده و به اين ترتيب ب ــته هاى خود ب ــرآوردن خواس و ب
ــتگاه ادارى  ــد. به اين ترتيب، هر گونه ضعف و انحطاط در دس مى افزودن
كشور، به آشوب و بى نظمى در تمامى مناطق و نيز ناراحتى و آزار اهالى 
ــت. از جمله ى اين مناطق، مازندران است  ــده اس آن نواحى منجر مى ش
ــاظ موقعيت جغرافيايى، طبيعى و مكانى ، همواره محل برخورد  كه به لح
ــاى مختلف از جمله  ــواى محلى بوده و در دوره ه ــاى مهاجم و ق نيروه
ــيان و برخى از مدعيان سلطنت  ــاريه و زنديه، به مأمنى براى شورش افش
تبديل شده و از اين جهت، در تحوالت سياسى اين دوره از تاريخ ايران، 

جايگاه ويژه اى دارد.


