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 چكيده
اخی   هو رارب   ا  صدس ا  کساله و حتی طی ی جنگل در دوران هفتنهضت 
ی، م کزگ یزی، تو د از دولت م کزی و نظ ای  نن مراج ه طلبهیتجزهای اتهام

و حت  ی در  خاط اتش  انه  ا در    ردب اس  ت  در س  ری دیگ    م  اج ا، جنگل  ی
، ه اییاساس نامهه ای خ رد و جنگل تالش داشتند تا  ا ارائه دی دگابروزنامه 

گ  ا  ورانن د  در جن ب  را ج ی انی وط نخرد را از این اتهام مُب  ا نو ردب و 
ه ا مررد  رس ی طلبی  ه جنگلیشدن اتهام تجزیهپژوه  حاض  دالیل مط ح

گی د  در پژوه  حاض   ا ای ن پ س   مر رری م راجهی؛ ک ه  نی ا ق ار می
طلبی؟   ا ترج ه   ه ها در مسی  هریت مل ی گ ام   داش تند، ی ا تجزی هجنگلی

 ه اننها در منا ع و اسناد تاریوی، نیا اق دامات ت جنگلیعولک د، نراء و نظ یا
گسس ت ک ه کارک دش ان در مس ی  در مسی  هریت ملی تع یف شدب و یا این

ه ا در ط ر  دهد جنگل یهای پژوه  نشان میی ای ان  ردب است؟ یافتهویتار
و گ ای ی های خرد که مبتنی    استقال  ای  ان، وط ن،  ه نرماننهضتدوران 

ان د  روش پ ژوه  پ ی  رو   ا مبارزب  ا  یگانگان  ردب اس ت، وف ادار   ردب
 گی د استفادب از روش تاریوی، ترلیل مرترا و نرشیری انجام می

 
  یطلبهیتجز ،یمل تیهر الن،یجنگل، گنهضت   ان،یا :هاواژهكليد

                                                      
 مسئول(. )نویسندهدانشگاه گیالن  یشناسالنیپژوهشکده گ خیدانشیار تار *

https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87?ItemID=467658


 1401، 3ی رم، شواربسوسا   یست

 152 

 مسئله طرحو  هقدمم
مشدووهه، دااتدت روسدیه، انگلسدتان، جنگل نتیجه ناکارآمددی سیاسدی انبدال  نهضت 

 عنوان دوتت حائل و ایوانِ آشفته دوره پایانی عصو قاجار بوده است. انگیزهشوایط ایوان به
ایواندی و  کارسازشهای ها از درگیوی با قوای روسیه و انگلستان و مبابله با دوتتجنگلی

تکدانی در عوصده ااندههمسویی با نیووهای سوخ، هدفی جز نفی مدااالت نامشدوو  و 
و سااتار سیاسی و نظامی ایدوان  یی دوتتعدم کارااست. ناتوانی و  نبوده سیاست ایوانی،

، منجو به دااتدت 1919و  1907در حفظ موزهای کشور، اجوایی شدن قواردادهایی نظیو: 
و حضور مستبیم بیگانگان شده و حضور آنان در ایوان را جنبه قدانونی بششدید. سیاسدت 

ذ مندافع ملدی را حفدظ اسدتبالل و عددم نفدو چواکدهبود، « منافع ملی» بو اساسها جنگلی
و بوای دشمنی و دوستی با دیگو کشورها اصداتت  کشورهای دیگو در ایوان تعویف نموده
 اند.و اعتباری فواتو از منافع ملی قائل نبوده

، اسدتبالتی اندوانیاها بو این اعتباد بودند که قبل از هو چیز هوفدار استبالل جنگلی
اساسدی و رفدع فسداد اصدالحات  درصدددای که بدون هوگونه مداالده دوتدت بیگانده

، عملکود دو سدال پایدانی جندب  و اعدالم حکومدت حالنیباا تشکیالتی دوتتی است.
جمهوری که مساوی با نفی نظام سلطنتی، نظام پارتمانی و مشووهیت بود موجد  شدد 

هدا و همچنین انگلیسی بدانند هاکیبلشوبوداری مسیو بهوه رااین حوکت  بوای افواد تا
هدای ازعل سود جویند. تکهفوصت ایجادشده جهت قدرت دادن به شیخ از این بهانه و

جندب  بوداری از نب  پنهان و پیدای انگلستان در جهت بهوه دهندهنشانجورچین  این
ها بده جندب  بوای از انتسا  رونیازادر ایوان است.  شانهایاستیسبوای توجیه  جنگل
آن بیشتو متکی بو تحدوتت دو سدال پایدانی و نظایو  هلبی، غارتگویتجزیه وینظجنگل 

 .این جویان است
هدا در آیا جنگلدی که تالش پژوه  حاضو بو این است تا به این پوس  پاسخ دهد

هویت ملدی اند؟ یا اینکه کارکود آنان درباره مسیو هویت ملی و استبالل ایوان قدم نهاده
شود؟ با توجه به عملکدود، تعویف میهای اوااو عصو قاجار ایوان همانند دیگو شورش
در مسدیو هویدت  هداآنها در منابع و اسناد تاریشی، آیا اقدامات آراء و نظویات جنگلی

 ی ایدوان بدوده اسدت؟شیگسست تارکه کارکودشان در مسیو ؟ و یا اینشده فیتعوملی 
سدایو مددار  نگارنده تالش دارد تا با تکیه بو ااهوات فعاتن جنگل، اسناد آرشیوی و 

 موجود در ارتباط با این موضو  را موردبورسی و ارزیابی قوار دهد.
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 پيشينه پژوهش
جنگل و تحوتت سیاسی موتبط با آن، از ااموشی آن تاکنون، اداهوات، نهضت در زمینه 

ای کده در گوندههای اسنادی و نوشتارهای متعددی منتشو شده است. بدهمباتت، مجموعه
مطاتد  را  نوشدتاری بیشدتوین تیکم ازنظواایو  صدساته کهای یو جنب  هابین جویان

هایی کده در ضددیت بدا نوشته توینمهم . از(12: 1396پنداهی، ) افتتوان یدر این زمینه می
اداهوات و اطدوات (، 1386بهدار )هدای یادداشدتتدوان بده؛ ها نگارش شده میجنگلی

 ،اان فدوخسدید مهددی (،1340) یجهانبدانهدای یادداشدت(، 1374) تیهددامشبواتدوته 
نگداهی ادوش  تاریخ هجده سال آذربایجاندر  که (، احمد کسووی1348) اتسلطنهمعتصم
هدا نیدز در اتبته بوای از مشاتفدان جنگلدیاشاره کود.  (1374) ای به جنگلیان ندارد،بینانه

آمیدز از تدوهین نگداهیبدا قلدم و  تاریشچه جنگلیدان( در 1390بحواتعلوم )گیالن مانند 
بحواتعلدوم، کندد )اان یاد کوده و از او تحت عنوان غارتگو یداد میها و کوچکجنگلی
عنوان جویدانی جنگل را به ها که جنب ( در کنار نویسندگان داالی، انگلیسی24همان: 

عنوان حوکتدی ضدد ملدی، دانسدتند، از ایدن جندب  بدهتهدیدآمیز بوای منافع ادود مدی
و  ( و1361) لیدانسدتووکنند. این نگاه در اداهوات هلبانه یاد میارتگوانه و آشو غ سدِ

 اورد.( به چشم می1357) کسیساپِوسی 
 کدهنیامندد و دقیدد دربداره پژوهشدی روش ،ضیضدونبهای گزارش نیباوجودا
قلمدوو ایدوان  هیدتجزکه در مسیو ها در مسیو هویت ملی گام بوداشته و یا اینجنگلی
ویژه فضای مجازی و بوای ها بهدر رسانه متأسفانهاست.  ، انجام نشدهاندکودهحوکت 

هوفانه، غیو علمی و بددون سدند و مددر  بده ایدن ها رویکود یکنشویات و روزنامه
هدای با رویکود سیاسی بوای هدود و نفدی بوادی از جویدان فبطجنب  شده است و 
ایدن  کدهیدرحداتشدود. هل  یاد مدیعنوان جویانی تجزیهجنگل به سیاسی، از جنب 

رسدد گدووه ها بو پایه تحبیبات تاریشی به اثبات نوسیده است، اتبته به نظو مدیتحلیل
اایو با هدف نبد نگاه و رویکود حکومتی به جنب  جنگل که به مصادره جنب  مدی

 کنند.می ها را بوجستههلبی جنگلیپودازد، فوضیه تجزیه
 ی جندب همواره در تاریخ معاصو ایوان رویکود دوگانه اهورا و اهویمندی دربداره

شود. این گفتمان در چند دهده اایدو ساز دیده میی تاریخهاانیجوجنگل و بوای از 
جنگل افزون شده و هدف از ایدن به دتیل رویکود ایدئوتوژیک و حاکمیتی به جنب  

ی و عبیدتی جنب  به نفع اهداف سیاسی است کده درنهایدت ی فکورویکود، مصادره
شود. تذا نگارنده تالش دارد با اتکا بده کشیدن یک واقعه تاریشی می به مسلخموج  
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تدزاری، روسدیه مدأمورانهای های سیاسی باشندگان جنگلی، گزارش، گزارشآرشیویاسناد 
نظویدات  نبددبههدای اایدو، ایواندی و پدژوه  دوتتمودانو  مأموران ها و همچنینبلشویک

 جنگل بپودازد.درباره گفتارهای دوگانه پیوامون جنب  
 

 تعريف هويت ملي

از هویت ملی همچون سایو اصطالحات علدوم انسدانی تعداریف متعدددی وجدود دارد. 
ی دائمدبازتوتید و بازتفسدیو »است:  گونه تعویف کودهآنتونی اسمیت، هویت ملی را این

هدا را هایی که میدوا  متمدایز ملتها و سنتها، نمادها، ااهوات، اسطورهاتگوی ارزش
 «اشدهند و تششیص هویت افواد با آن اتگو و میوا  و بدا عناصدو فوهنگدیتشکیل می

های مثبت نسدبت بده ای از گوای مجموعه درواقع. هویت ملی (30: 1383 اسمیت،)دی 
گونده کده کننده در سدط  یدک کشدور اسدت؛ آنیکپارچهبش  و عوامل و اتگوهای هویت

اعضای جامعه نسبت به این تعلبات و پیوندهای جغوافیدایی، تداریشی، فوهنگدی، سیاسدی و 
. هویدت ملدی در صدورتی (22: 1383 اتمیندی،روح)کنند قومی احساس افتشار و باتندگی می

عضدو یدک واحدد سیاسدی  گیود که افوادی که ازنظو حدوزه جغوافیدایی و قدانونیشکل می
روانی هم ادود را عضدو آن واحدد  زنظوشوند، اهستند و موضو  قوانین آن کشور واقع می

. بو ایدن اسداس، احسداس تعلدد بده کشدور و متعلبدات (156: 1383قاسمی، )بدانند سیاسی 
 آید. حسا بههویتی آن باید از سوی فود پذیوفته شود تا فود متعلد به آن هویت ملی 

 
 ی هويت مليدهندهليتشكی هامؤلفهعناصر و 

دانندد؛ اتدف( سدازمان های زیو مدیی را شااصمل تیهوعناصو  توینمهمپژوهشگوان 
. سدوزمین یدا و ، د. زبان ( پیشینه تاریشی، ج( فوهنگ مشتو  ؛دوتت(واحد )سیاسی 
عناصوی مانندد دیدن  اتمینیوجود ندارد. روح بارهنیدرانظو یکسانی  حالنیبااجغوافیا. 

شدمود عناصدو هویدت ملدی بومی ( قلمدوو جغوافیدایی د سیاسدی را ازو و زبان، ملت
ی قائدل اسدت. اگانهپنج دیوید میلو نیز بوای هویت ملی، عناصو. (22: همان ی،نیاتم)روح

هویدت فعدال(، پیوندد فعدال )وی معتبد است، بداور مشدتو ، تدداوم تداریشی، مدن  
 میلدو،)هسدتند ملدی های هویتشااصه توینمهمجغوافیایی، فوهنگ عمومی مشتو  از 

هدا بده عناصدو شود تا میزان پایبندی جنگلدیپژوه  پی  رو تالش می در .(28: 1383
گیود که آیا این موضو  موردبورسی قوار می جهیدرنتهویت ملی موردبورسی قوار گیود. 

هدای ملدی رفتدار عناصو و شدااص بو اساسی قیام اود ل در هو سه موحلهجنگ نهضت
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 هاسدنتی ایوان، نفی فوهندگ، شیگسست تارها در جهت که اقدامات جنگلینمودند؟ یا این
 و باورهای مشتو ، تبابل با زبان ملی و مشتو  ایوانیان و نفی ایوانیت بوده است.

 
 .( از منظر هويت مليخ 1298 -1294)نهضت تحليل مرحله نخست 

تدوان نهضدتی ضدد ها علیه دوتت موکزی و روسیه را مدیموحله نشست نهضت جنگلی
ی هورکلبدهی روسیه تزاری در گیالن و اشغاتگوانهی هااستیس جهیدرنتاشغال نامید که 

و ناتوانی حکومت موکزی در دفدا  از تمامیدت  سوکمناهد جنوبی دریای کاسپین از ی
جنگدل از منظدو جندب   .روی داده اسدت سوزمین گیالن از دیگو سو، درکشور ارضی 

یابی بده آزادی و اسدتبالل اواهان بوای دستهای مشووههسیاسی حاصل ناکامی آرمان
اواهان که ازنظو فکوی بده اردوی بوای از آزادیشواهان و مشووهه جهیدرنتبوده است. 

داشدتند، بدوای ایجداد جبهده سیاسدی جدیددی در بوابدو  ااهوتعلدها سیاسی دمکوات
اان را به ایجاد شورش در بوابو حکومت موکدزی و مبدارزه در بوابدو بیگانگان، کوچک

عالوه بدو . (111 :1363 یبیکیان،)نمودند ی روسیه در گیالن تشوید های گستااانهسیاست
حضور سنگین نیووهدای روسدی  و این نکته، اوتتیماتوم روسیه به ایوان، تعطیلی پارتمان

 موج  گستوش فضای ناامیدی در ایوان شد.
پیشدنهاد دادندد در اان کوچکی از ملیون ایوانی به اعدهفضای ناامیدکننده،  نیدر چن

مازندران و یا گیالن حوکت سیاسی و نظامی علیه منافع روسیه به راه اندااته و بدا ایدن 
شدود بو ایدوان کاسدته  شانینظامها را به چات  کشیده تا از فشار سیاسی و اقدام روس

ادان کند که کوچکاشاره می سودار جنگل. فشوایی در کتا  (74و  49 :1384ای، کموه)
ها و ملیون دیگو گام در این به توصیه مدرس، میوزا هاهو تنکابنی و جمعی از دموکوات

به عثمدانی در آغداز  های متمایلبا توجه به نب  ششصیت. (23: 1368فشوایی، )نهاد راه 
تدا مدوداد  خ 1294اتحاد اسالم در درون جندب  از  ئتیه سیتأسگیوی جنب  و شکل
شدود کده جایگداه این پوس  مطوح می (69: 1383ی، تیهدا ؛169: 1393)کیافو، . خ 1297
توان اثبات یدا نفدی چه میزان میها را تا گوایی جنگلیی و ملیزیستگانهیبهلبی، استبالل

تدوان هدا را مدیهدا علیده دوتدت موکدزی و روسجنگلی قیامنمود؟ آیا موحله نشست 
 بوشمود؟ زیستگانهیبو  هل استباللعنوان جویانی به

شدده نداگزیویم بدا اسدتفاده از اسدناد آرشدیوی، های مطوحبوای نفی یا اثبات پوس 
کده  هایجنگلهای موبوط به این دوره و ادعاهای نوشتههای موثد و ااهوات و گزارش
 است، رجو  کنیم. ها آنان در روزنامه جنگل آمدهبوای از این نوشته
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، «مدام وهدن» ویدنظها به مفداهیمی جنگلی ااهوتعلددر بورسی میزان پایبندی و یا عدم 
دیگو عناصو موبوط بده هویدت و « زبان پارسی»، تعلد به «یزیستگانهیب»، «استبالل»، «آزادی»

 های آنان این نظویه را رد یا اثبات کود.ملی باید با استفاده از آراء، نظویات و دیدگاه
 1294مدوداد  22-ها به روایت اوسینکو دو روز پس از اعالم موجودیت اودجنگلی

 لالمدا هوفددار اسدتبنمودند:  تأکیدنشستین اعالمیه اود را منتشو نمودند و در آن  -خ
 کشدور امدور در را همسدایه غیو چه و همسایه چه اارجی دوتت هیچ لهایوانیم و مداا

 ،دشمنی نداریم و با کسی که ایوان را دوسدت داردیا دوستی  کسچیما با ه .میویپذینم
ی . اعالمیده(64: 1394اوسدینکو،) می، دشدمنکنددیدوستیم و با کسی که با ایوان دشمنی م

هدا، ی سیاسدی و نظدامی آندان در بوابدو روسهدا در مبدارزهجنگلیی راه نبشه ادشدهی
هدا بدا ها و حتی دوتت موکزی ایوان بوده است. در موحله نشست قیام جنگلدیانگلیسی

آنان به  گوای  و دوم« یزیستگانهیب». نشست شودیم موامنامه آنان دو نکته دیده بوهیتک
کمیتده »و بعدها « اتحاد اسالم ئتیه»عنوان که در تشکیالت جنگل تحت « اتحاد اسالم»

 ها در موامنامه اود که بعدها در روزنامه جنگل آمددهشود. جنگلیمی دیده« اتحاد اسالم
ما قبل از هو چیز هوفدار استبالل مملکت ایوانیم. اسدتبالتی بده تمدام معندی »گویند: است می

حات اساسدی مملکدت و رفدع فسداد کلمه، یعنی بدون اند  مدااله هیچ دوتت اجنبی، اصدال
هوچه بو سو ایوان آمده از فسداد تشدکیالت اسدت. مدا هوفددار یگدانگی  تشکیالت دوتتی که

ی کدوده و صددائهمعموم مسلمانانیم، این است نظویدات مدا کده تمدام ایوانیدان را دعدوت بده 
 .(28روزنامه جنگل، شماره ) «اواستار مساعدتیم

و همچندین در  کودنددیمددفدا   از آنسوسدشتانه  هداجنگلدی شعار کده نیباوجودا
 یجنگلد(، 1371) لدکیگ(، 1368) یدیفشواسوشناس جنگلی نظیدو های ااهوات چهوه

تائید و تصدوی   ( و دیگوان نیز1352) یاملش(، 1377) یمدن(، 1383) ییکسما(، 1357)
سدتیزی ای که موج  ایجاد پوس  در بوابدو اندیشده بیگاندهتوین مسئلهشده است، مهم

شود، گوای  آنان به عثمانی و نب  کلیدی هیئت اتحاد اسدالم در ایدن موحلده آنان می
داند می« موکز ثبل جنب »است. فشوایی در توصیف هیئت اتحاد اسالم این مجموعه را 

کنتدول رشدت را در دسدت  هداآن. بعدها که در موحله دوم جنب ، (95فشوایی، همان: )
جنگلیدان  اساسنامهها، اهالعیه و کنند، اغل  اعالمیهگوفته و روزنامه جنگل را منتشو می
دهندده نبد  و جنگلیدان نشدان اساسنامهشود. انتشار با نام هیئت اتحاد اسالم منتشو می

ئدت نفدوذ هی باوجودنفوه اتحاد اسالم در رهبوی جنب  جنگل است.  27جایگاه هیئت 
هدا ایدن جنگلدی کده مشاتفدان گونهآناسالم در رهبوی فکوی و سیاسی جنب  جنگل، 
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اان کوچک ، صحی  نیست. اساساًداندیمموضو  را دتیل بو وابستگی جنگل به عثمانی 
 کدهباوجودایناان و هیئت اتحاد اسالم جنگل، کوچک جهیدرنتگوا بود. ششصیتی عمل

تحاد اسالم عثمانی نداشتند، عثمانی را به چشم متحددی در ازنظو تشکیالتی ارتباهی با ا
دانسدتند و حاضدو شددند بدا ایدن در ایوان مدی بوابو تهدیدهای سیاسی و نظامی روسیه

نهایدت مجبدور بده اادواج نیووهدای  خ؛ کده 1297 مودادماهکشور از تشکیل جنب  تا 
 تو  از جنگل شدند، همکاری داشته باشند. نظامی
هدا از سدوی جنگلیدان ممکدن اسدت همدین انددازه ارتبداط بدا عثمدانیتا  حالنیباا

جنگدل بدا  ای از همبستگی و همسویی هیئت اتحداد اسدالم و جندب بازگوکننده نشانه
اسدتبالل  عثمانی باشد. همین رابطه و همبستگی در دوران قیام جنگل تودیددهایی را در

کند و معتبد اسدت؛ ا رد میو اصاتت جنب  موج  شد. محمدعلی گیلک این دیدگاه ر
اسدت عنوان ابزاری جهت اجوای مباصد عثمانیان نبوده به جنگل جنب اتحاد اسالم در 

بوای بوهوف  هاجنگلی. این اتهام در همان زمان موج  شد تا (136-135گیلک، همان: )
می اسدالاتحداد »وابستگی به نیوویی اارجی، نام هیئت اتحاد اسدالم را بده اتهام  نمودن
امدا ؛ تغییو دهند تا بو استبالل اوی  از موکز اتحاد اسالم در استانبول تأکید کنند« ایوان

. (176دیلمدی، همدان: )بودند  متأثوها از عثمانی نااواهاواهها دیلمی معتبد است جنگلی
هدا دهد کده جنگلدیها نشان میمطاتعات انجام گوفته درباره مناسبات عثمانی با جنگلی

کودند، بلکه هدف اصدلی و ی سیاست گوای  و تبعیت از عثمانی را دنبال نمیروچیهبه
 اساسی آنان استبالل ایوان و دفا  از کشور در بوابو بیگانگان بوده است.

ی دارد. وی دربداره اناندهیبواقعکسدووی دیددگاه  جندب  جنگدل،در میان منتبددان 
هدا تودیددی و جنگلدیادان کوچکگلیسی های ضدانستیزی و گوای صداقت و بیگانه

های موجود درباره میزان وابسدتگی گزارش بو اساسدیلمی  .(813کسووی، همان:)ندارد 
ها دغدغه استبالل ایوان و مبارزه با اسدتعمارگوان نویسد؛ جنگلیها به عثمانی میجنگلی

را داشتند، اما فعاتیت علیه متفبین و تأثیوپذیوی از اندیشده اتحداد اسدالم و  و اشغاتگوان
ها به جنب  جنگل، آنان را در کنار هم قدوار داد. درنهایدت هیئدت اتحداد کمک عثمانی
ای از اتحاد اسالم عثمانی نبود و حتی نام ادود را تغییدو شعبه نکهیباوجودااسالم گیالن 

هدا را ل اود را نشان داده باشد، ازنظو دیلمی نفوذ عثمانیبداد تا استبالل و هویت مست
ای کده . اتبته با توجه به شدوایط سیاسدی و نظدامی(191: همان دیلمی،)کود نمایندگی می

، (102 -23: 1369بیدات، )بودند های جنگ جهانی اول درگیو آن شده ها در میانهجنگلی
 گوی نداشتند.این شوایط، گویز دی رفت ازشاید بوای بوون
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 جنگل جنبش گرايي درگفتمان ملي
شدود، هدا دیدده مدیجنگلدی و عملکودهای فکوی که در اندیشه، رفتار با وجود تناقض

جنب   رونیازاآنان به شکل بارزی بوجسته است.  اواهیو استبالل گواییی ملیوجهه
 وینظ با این جنب  زمانهمهای ها و شورشتوان در مبام مبایسه با جویانجنگل را نمی

را بده  هویت ملیهای شااصه نیتومهمشیخ ازعل، سمیتبو و دیگوان مبایسه کود. اگو 
هدا فوهنگی در نظو آوریم، جنگلدی بش وحدتزبان، فوهنگ، جغوافیا و بوای عوامل 

کده  یتاان در جلساکوچکاند. در این مسیو گام بوداشتهتاقل تا پی  از دو سال پایانی 
، نشست استبالل و قوام دوتدت کودیمبو دو نکته پافشاری  کود،بوگزار می هاجنگلیبا 

 .(17: 1398عنایت، )عداتت و دیگو بوقواری 
هدا و از دتیدل هدای جنگلدیهای مشدووهیت از آرمدانپایه تیو تبوحفظ استبالل 

 1296مهدو  11در اصلی ایزش آنان بوده است. بوای تبیین این موضو  روزنامه جنگل 
ل مملکدت، تحکدیم مبدانی البصود اصلی فبط سعادت ایوان، حفدظ اسدتبم»نویسد: یم

«. تو بگوییم، استحکام قوام سلطنت ذات مبدس شاهنشاهی استدوتت مشووهه، واض 
نه و هیئت دوتت نبوده و همیشه آماتشان این بدوده و هسدت گاه مشاتف اوامو شاهاهیچ

و تعداتی ایدوان جلدوگیوی  که به استظهار دوتت، از مشاتفین اصالحات و مدانعین ارتبدا
 دیدنما پاکیزه و صاف دوتت بوای رااصالح  هها را با قوای ملی، منکو ، جادکوده و آن

 .اتحجه(ذی 28، 1366دوم، سال  شماره روزنامه جنگل،)
اندد، گفتمدان آن گدام بوداشدته ویدر مسد هداجنگلدیهایی کده یکی دیگو از شااص

ی کده اشدماره 39و هی  روزنامه جنگلبوده است. در « ایوان»و « یزیستگانهیب»، «وهن»
در  اسدت. بیشدتوین بسدامد را داشدته ادشددهنشویه موجود است، اصدطالحات ی نیاز ا

های روزنامه جنگل، دربداره میدزان وفداداری ها و مباتهپژوهشی آماری از االل گزارش
گیدوی درصد بهوهها به مفاهیم ملی در این روزنامه به این نتیجه رسیده است که: جنگلی

و « مودم ایدوان»، «ملت ایوان»که متوادف « مودم»کلمه است؛ درصد  73/35از واژه ایوان 
بدار تکدوار شدده و  1012های جنگدل شده، در کل مجموعده روزنامدهاستفاده« ملت ما»
دوتدت »کلمده  د؛دهدشده را به ادود ااتصدام میهای انتشا درصد کل واژه 53/24
 یهداکاررفتده، بددا دوتتبدار تکدوار شددده و در تمددام جمالتددی کدده به 343« ایوان
 282؛ همچندین در روزنامده بواورد ارشادی د اثباتی انجام گوفتدده اسددت شدهلیتشک

. همچنین کاربود متعدد (198: 1393کویم حدیثی،)اسدت ه استفاده شد «شاه»موتبه از واژه 
 هدایجنگلدمیزان وفاداری  دهندهنشاندر روزنامه جنگل « ذات مبدس شاهانه»اصطالح 
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بایدد  بدو ایدن بداور بودندد کدههدا آن ، قانون اساسی و حکومت مشووهه اسدت.به شاه
پدوور سلطان احمدشاه بوده و ایدن ت شاهنشاه حویدتوتشت قدیم ایوان از مشتصاتاج

جنگدل، روزنامده )بهت شهویاران بدزرگ عجم باشد بشت دارای سطوت و اُسلطان جوان
جنگلدی تمدود و عددم اهاعددت شاهنددشاه » :نویسددمدی در جایی دیگو .(3: 13شماره 

 .(198: 1393کویم حدیثی،) «داندحویدت پدوور را ذن  تیغفو می
در روزنامده جنگدل و سدایو  کدهنیاها در هدول مبدارزه سیاسدی عدالوه بدو جنگلی

، ازنظدو رفتدار داشدتندیمدمکتوبات حمایت اود را از دوتدت ملدی و مشدووهه اعدالم 
ی ایوانی ادود اصدوار داشدتند. سدعداته دروید  ضدمن یکدی از فوهنگی نیز بو وجهه

و ادان کوچدک نویسدد؛ر جنگدل مدیادوانی دها درباره بوپایی مجاتس شاهنامهگزارش
اشتند و د فواوان عالقه آن اواندن و فودوسی هاان کسمایی مشصوصاً به شاهنامحسین
شدود  کده شداهنامه اواندده دادنددسدتور مدید بویت روحیده نیووهدای جنگلدیبوای ت
ایدن ورزید و اتسالمی نیز معتبد است؛ میوزا به ایوان عشد می. شیخ(75: 1387ی ،)درو
. (116: 1365اتسدالمی، شیخ)آیدد ی بومدیآسدانبهاز مکاتبات عدیدده و عملکدودش  مهم

ی اوانی یکی از نکات مهم در تحلیدل شااصدههای شاهنامهعالوه بو بوگزاری نشست
 باوجوداینکدهها، توجه آنان بده زبدان و ادبیدات پارسدی بدوده اسدت. گوایی جنگلیملی

هدا بدوای زبدان لی گیلکی، دیلمی و تاتشدی بدود، جنگلدیگوی  اغل  رزمندگان جنگ
که نشویه جنگل به زبان فصدی  پارسدی ای قائل بوده و عالوه بو اینویژه فارسی جایگاه
ها و مکاتبات داالی و ادارجی آندان بده زبدان ها، اهالعیهشد، تمامی اعالمیهمنتشو می

ز آنان در دوایو دوتتدی بدا زبدان پارسی بوده است. همچنین در دوران تسلط بو رشت نی
 .(1)کودندهای حکومتی اود را صادر میملی فومان

ها، میدزان حفظ تمامیت ارضی ایوان از سوی جنگلی بورسی یکی از نکات بوجسته در
دهد کده به پوچم و نشان ملی بود. اسناد و مدار  موجود نشان می هاآنو وفاداری  احتوام
. عدالوه بدو پدوچم خ 1299هول قیام اود از ابتدای قیام تدا ادوداد ها همواره در جنگلی

کودند. اتبته پس اود درج می ها و مدار  رسمیملی، نشان شیو و اورشید را در اعالمیه
از سوی آنان نیز نشان شیو و اورشید در مکاتبات آندان  از جمهوری و اعالم تغو سلطنت

« هواتحدد»های ادود بدا عندوان در عناوین نامه اان در این زمانکوچک .(2)شوددیده می
 .(185: 1369پور، کوچک)کود های اود را نگارش میها و نامهفومان

در عوصده  گداه دوسدتی ادود،ها و مواضدع ایدوانها عالوه بو انتشار دیدگاهجنگلی
نبدوده و مواضدع و  تفداوتیبددارشددن جایگداه ایدوان نیز نسبت بده ادشده اتمللنیب



 1401، 3ی رم، شواربسوسا   یست

 160 

، تغییو نام سوزمین اَران، شووان و این موارد ازجملهکودند. ی اود را اعالم میهادگاهید
. م 1918ژانویده  19عنوان کشور آذربایجان در ها بهمناهد اهواف آن توسط مساواتیست

ی اَران و گذارنامها هی اعتواض در سومباته روزنامه جنگل نسبت به جنگلیاست.  بوده
دی  29/ 1335ی اتثدانعیرب 23روزنامده جنگدل،  24شووان به نام آذربایجدان در شدماره 

یکدی از » نیهمچندو « دیدگ همسدایه زائیدد». تحت عندوان؛ م 1918ژانویه  19 /1296
اعتواض کودند. تنها چهار ماه  ،«یات اصلی ایوانِ قدیم، بچه به وجود آوردتتوین وقدیم
بده دوتدت  خ 1297 وریشهو 7ی در گذارنامی اعتواضی رسمی به این رگذانام نیازاپس

ها بود، بوای اسدتانبول ارسدال و اعتدواض ادود را اعدالم عثمانی که حامی مساواتیست
 قددتمامهای ملی و مذهبی درباره ششصیت میوزا کوچک ادان بوای از چهوه. (3)نمود

توان می هاتیششصاین  ازجملهاند. و ملی دانسته گواوانیااو را ششصیتی  ودفا  نموده 
به مدرس اشاره کود، وی در استفتائی دربداره قیدام جنگدل و ششصدیت کوچدک ادان 

 و کوچدکمعتبد است؛ این حوکت در دفا  از کشور، اسالم و مبارزه با بیگانگدان بدوده 
شدهو جمدادی  یفد استفتاء مدرس درباره نهضت جنگدل،)دهد قوار می  یموردستااان را 
از این حوکت تداریشی  سودار جنگلی کتا  جایجا. همچنین فشوایی در (1338اتثانیه 

هدا کند که هدف جنگلیهای مبدماتی تأکید میدر بش  ژهیوبهبا ستای  یاد نموده است، 
دفا  از کشور و پایان دادن به نفوذ بیگانگان در ایوان بوده است و بده ایدن عهدد ادود تدا 

 .(25: 1368فشوایی، )اند وفادار بوده پایان
 

 طلبيی يا تجزيهزياستعمارست( 1300آذر  11 -1299 خرداد 14) رانياجمهوری شوروی 
 ها نتیجده بحواندی بدود کده آندان پدس از قدوارداد تدو ها با بلشویکهمکاری جنگلی

ها ناگزیو به آن شدند. هوچند هی این مدت تمامی اهتمام کوچدک مشاصمه با انگلیسی
ها سدنتنیووهای سوخ در امور ایوان، احتوام به  مداالهعدماان بو اصل استبالل ایوان، 
پدی و در  ومدوجهوججناح تندرو به دنبال ایجاد  کهیدرحاتو باورهای مودم گیالن بود، 

همکداری نیدووی جنگدل بدا  موازاتبه .(272: 1371 گیلک،)است آن کس  قدرت بوده 
. منعبدد شدد، خ 1297مدوداد  هدا درها و انگلیسیها، قوارداد صل  بین جنگلیبلشویک

های جنگلی انددکی دار و گزنده پارتیزانهای نی نیووی نظامی بویتانیا توانست از حمله
هدا را وانست جنگلیی قوای قزاق پس از مدتی اند  تدهسازمانبیاساید، اما در عمل با 

ها نیز در ظاهو این قوارداد را به نفدع ادود از چند جبهه مورد یورش قوار دهد. جنگلی
هواپیماهای اود اَمان آندان را بُویدده  ها به مدد نیووی نظامی ودانستند، زیوا انگلیسیمی
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را تبددیل بده ها ایدن قدوارداد دهد که انگلیسیقوارداد نشان می نیازاپسبودند. حواد  
بدا ها آنهای اود در عوصه دیپلماسی و نظامی نمودند. سازی بونامهفوصتی جهت پیاده

های ایوانی موج  تضعیف قوای جنگلی شددند کده درنهایدت منجدو بده حمایت قزاق
ادان کوچدک تسلیم و اعدام دکتوحشمت و در ادامه آن تسلیم حاج احمد کسمایی شد.

آفدوین دوره واپسدین جنگدل، پیوسدت. اتوعایدا، نبد به معدینهای فومن در جنگل نیز
هدای پایدانی جنگدل سدال حواد شان در آفوینیها اسنادی از اود درباره نب انگلیسی
، اما هدایت نیووی قزاق، ایجداد کمیتده آهدن و یدا زرگندده و بعددها اندنگذاشته یبوجا

ی پنهدانی ندیآفونب  یدهنددهانهای دروغین و بوای شواهد دیگو نشفعاتیت بلشویک
هددا در جهددت رسددد فعاتیددت انگلیسددیدوره اسددت. بدده نظددو مددی نیدددر اهددا انگلیسددی
ها و حتدی کشداندن ارتد  سدوخ در ها و بلشویکی هو چه بیشتو جنگلیشتگیآمدرهم

از شیخ ازعل، جهت زمزمه جددایی  هاآندر اوزستان و حمایت  هاآنگیالن با بونامه 
. در ایدن زمدان (293002805آرشیو ملی، ش سدند: ) (4)ارتباط نباشدپیکوه ایوان، بی وی از

ها حاکمه، مطبوعات و فضای سیاسی ایوان به مسئله جنگل، بلشویکتوجه دوتت، هیئت
و ارت  سوخ بوده است، بنابواین شیخ ازعل و اوزستان، به جهت دوری از تهدوان و 

ی نبوده است. این شک و تودید دربداره دوتت موکزبوای مسائل دیگو در کانون توجه 
 شتهیوگوجسدتههای تاریشی ها در کشاندن ارت  سوخ در بوای گزارشنب  انگلیسی

ها از ی انگلیسینینشعب به ماجوای  در جنگ بزرگ ایوانشود. سپهو در کتا  دیده می
به رشت و قدزوین بدا  هاآنانزتی و بوجای گذاردن اسلحه و ادوات جنگلی و بازگشت 

ها قابل توجیه نیسدت کند که این اقدام انگلیسیاین پوس  را ایجاد می نگود وتودید می
ای عبد حتی بدون شدلیک گلوتده گونهنیاها در بوابو ارت  کوچک سوخ که انگلیسی
 .(173: 1361 سپهو،) ندینمانشینی 
ها در دو سال پایدانی جندب  ی انگلیسینیآفونب های زیادی درباره تودید هوحالبه

و هددایت وی ادان کوچدکشددن  مستأصدلنتیجه این اقدامات موج  وجود دارد که 
اان کوچککن است رویکود ی همسایه نااوانده جدید شد. در تحلیل نشست ممسوبه

هدا ایدن سدشن را بده که وی به جهت عدم آشنایی با بلشویک توحانه به نظو بوسدساده
 ها نبدودهبستو آشنایی وی با بلشویک دیدار یادشده نشستین کهیدرحاتاست.  زبان رانده
 هدا وبلشدویک. بدوای آشدنایی بدا م 1919تداریخ، در اوت  نیازا یپاان کوچکاست. 

 یلدک،گ)داشدت دیدار و با آنان  دراواست کمک از آنان از مسیو آستارا به تنکوان رفت
 در پی نداشت. های بوای جنگلیاجهینتاما این دیدار ، (254-246: همان



 1401، 3ی رم، شواربسوسا   یست

 162 

در عوشده نداو کورسدک بدا  هدابلشدویک بااان کوچک رسمی بین مالقاتنشستین 
رهبدو شدعبه  ،در انزتی و اورژنیکدزه ،فومانده قوای ارت  سوخ شوروی ،راسکوتنیکوف

اان روی داد. هدف کوچک 1299اوداد  1920/7ماه می  27در  ،قفباز حز  بلشویک
 هدایسدیانگلبوای رهایی از فشار رو به افزای   هابلشویکاز این دیدار گوفتن کمک از 

ادان به دو دتیل بده دراواسدت کوچدک هابلشویک .(272: 1371گیلک، )بود در گیالن 
 جندب پاسخ دادند. نشست به جهت دشمن مشتو ، دوم تحلیدل ضدد امپویاتیسدتی از 

را  هداآنشوط همکاری اود با  هابلشویکبوای اتحاد با اان کوچک نیاوجودبا. جنگل
رهبدوان بلشدویک  کدهیدرحداتعدم ورود ارت  سوخ بده ادا  گدیالن اعدالم نمدود. 

 ،انیدکیبی)اسدت  بدوده خ در ادا  گدیالنمبنی بو اقامت دائدم ارتد  سدو مشانیتصم
 .(30: 1379 ،تسیپوس ؛257:همان
با اعالم ورود به موحلده انبدال  سدوخ، چواشدی اان کوچک 1296اوداد  16در 

ن الدر گی ایوان م جمهوری شورویالبیانیه معووف اع بزرگ در جنب  به وجود آورد و
وه قد»اود اعالم نمود: در قوق کارگزاری رشت در مبابل مودم با صدای و صادر کود  را
پدووران دنیدا و اسدتعانت از اصدول نو  عموم مساعدت و کمک استظهار به جنگل ملی
دوران اوش  (.249: 1368، یفشوای) «شد سوخ انبال  موحله در داال سوسیاتیزم، هبحَ

و سومستی رهبوان جدید انبدال  سدوخ جنگدل چنددان بده درازا نکشدید، زیدوا بافدت 
های ایواندی اان با بلشویکناهمگون، تضادهای فکوی، عبیدتی و ایدئوتوژیکی کوچک

خ. یک ماه پس از اعدالم جمهدوری، ایدن  1299تیوماه  18روز و روسی موج  شد تا 
ادان اهللی احسدانهاسدهیدسو  نظواعمدال، هدادااتتید تودعبد نامیمون باهل شود. بی

و  زادهسدلطانهدای رویی ارتد  سدوخ در امدور جمهدوری، تدکهادااتتدوستدار، 
دانسدتند در مدی بورژواو  فئودالاان را به معنای نماینده جناح که کوچک مانانشانیپهم

روی در ی، بده مانندد شدوسواسدواواهان ایجاد انبالبی  هاآننبود.  ویتأثیباین شکست 
 گیالن و سپس ایوان بودند.

؛ (172: 1371 کشداورز،)نشسدت بار دیگو به فومنات عب  اان کوچکجدایی،  نیازاپس
ناامنی در گیالن شد، زیدوا فبددان رهبدوی متموکدز و  منشأاود  جنگلجنب  از این زمان  و

و  اداتو قوبدانادان، اهللاحسان هوفدارانشدن شهوها و روستاهای گیالن بین  دستبهدست
ارت  سوخ موج  تشدید جو ارعا  و وحشت در منداهد موکدزی  تیموردحمانیووهای 

دهدد و اهلل ادان ارائده مدیو شوقی گیالن شد. بهار توصیف جاتبی درباره ششصیت احسان
داشدت در تشکیالت جندب  جنگدل داعیده ریاسدت  اهلل ااناحسان» :سدینویمدرباره وی 
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و عطد  وی  در امدور جنگلدی (5)اهلل ادانهای احسانتودید دااتت؛ بی«(164 :1371بهار، )
 ها داشت.نب  مهمی در ایجاد دودستگی میان جنگلی هاکیبلشونسبت به 

 پایدانی جندب  جنگدلهدای یکی از دتیل مهمی که موج  تشدید بحوان در سدال
های ایواندی بده درون های دوآتشده تحدت عندوان سوسیاتیسدتگشت، ورود ششصیت
و بعدها  زادهسلطانی، ورشهیپاهلل اان، نظیو؛ احسان هاتیششصجنب  بوده است. این 

حیدراان عمو اوغلی نب  مهمی در تغییوات سیاسی و فکوی جنب  داشدتند. در ایدن 
عنوان ایجداد ظاهو به میان نب  حیدراان عمو اوغلی بی  از دیگوان بود، حیدراان در

هدای وی ی جنب  جنگل وارد این عوصه شد، امدا اقددامات و کدن هاجناحآشتی بین 
واقعی وی کنتول بدو اوضدا  جندب  و درنهایدت تحمیدل اراده  تیمأموردهد نشان می

 .(398: 1400مهونوش، )است رهبوان شوروی به جنب  و گیالن بوده 
جنگدل، سدیل  پیچیدگی سیاسی در گدیالن، در دو سدال پایدانی جندب  نیباوجودا

اتهامات علیه جنب  ایجاد شده است. عالوه بو این پس از اعالم جمهوری و بوافواشدتن 
ی پوچم شیو و اورشید، انتشار تمبو و دیگو اقدداماتی کده تنددروهای جابهپوچم سوخ 

 فزوده گشت.هلبی آنان اجنگل انجام دادند، بو اتهام تجزیه
دو ماه پس از تشدکیل جمهدوری انبالبدی ایدوان از  اانکوچکاز سوی دیگو مهاجوت 
 هدابلشدویکدهنده عدم موافبت وی با کارکودهای سیاسی و فکدوی رشت به فومنات، نشان

ها، بیانیده وی را در بوابو کمونیستاان کوچکدر گیالن بوده است. گیلک بوای بیان دیدگاه 
ها کده هسدتند و چده ایدن کمونیسدت»نویسد: ها علیه وی میتایی که کمونیستپس از کود

اهال  و دور بلکده ضدد شان کیست؟... از تمام عادات و شعائو ایوانیت بیگویند؟ محو می
تو و بیشتو مودم را بکشند و غارت کنند، مسلک کمونیسدتی را بده که آسانهستند... بوای این
 .(325: 1371)گیلک،  «دانند بپوسیدهایی که میمونیستی اشتواکی را از آناود بستند. معنی ک

، آگداهی رهبدوان بلشدویک از هدابلشدویکو  هداجنگلدیدر روابدط  تأملقابلنکته 
بوده است. شاید یکی از دتیل کودتای سوخ علیه اان کوچکاواهانه رویکودهای وهن

بوابو نیووی قزاق و انگلیسی آگداهی از همدین و بعدها تنها گذاشتن وی در اان کوچک
از ناامیدی  اانکوچکها در گزارشی درباره بوده است. انگلیسیاان کوچکهای اندیشه
او را  وایداند؛ زاان دتسدود شددهکوچک وزایاز م هاروس»نویسند: ها درباره او میروس
 .(19 :1369)میوزاصات ،  «اندشنااته ستیوناتیناس یوانیا کی

جنگدل از اقددامات  اان در جهت مبوا نمودن اود و جنب اقداماتی که کوچک باوجود
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دادندد، نتوانسدت ی گیالنی با عنوان جنگلدی در گدیالن انجدام مدیهاستیکمونهلبانه تجزیه
یی کده هدایدشدواربدا توجده بده  جدهیدرنتمشاتفان داالی و اارجی اود را راضی نمایدد. 

و از سدوی دیگدو  ان در گیالن بوای دوتدت موکدزی ایجداد نمدوده بدودحکومت انبالبی ایو
تدا  کودیمهایی تالش اان نیز حاضو به گذاشتن سالح بو زمین نبود و تنها با اعالمیهکوچک

جنب  اود را از حوکت کودتاچیان در موکز و شوق گیالن مبوا کند، بوادی از رجدال ایدن 
هدای در سدال ژهیوبدهو فعاتن سیاسی معتبدند جنب  جنگل  نگارانروزنامهدوره، موراان، 

های پایدانی سدده سدیزدهم خ. بدا . در سالبودپایانی اود از اصول اوتیه اود دست کشیده 
سیاسدتمدارانی کده در تهدوان  هایی در گوشه و کندار کشدور بوادی ازورشدن شورششعله

 اتسدلطنهمشبودانسدتند. با مندافع ملدی مدیبودند، این اقدامات وتو ایواواهانه را در تعارض 
 نیعبداتحسد دیس نیفوق است ب چه: »سدینویمو داند یهل  مهیاان را تجزکوچکهدایت 
)هددایت،  «اواهنددمی اکه اودسو مملکت را از موکدز مجدزاان کوچکبا  یابانیا ای یتر

فضای سیاسی آن روز ایوان و عددم در  جندب   ویتأثتحت  هالیتحل. اتبته این (319: 1385
گدامی در  گداهچیههم در عوصه اندیشه و هم در عوصده عمدل  هایجنگلجنگل بوده است، 

 هلبی بونداشتند.جهت تجزیه
دااتدت ادارجی  سازنهیزمهای سیاسی در ایوان را گیوی جنب شکل اتشعوای بهارملک

هوف روی آورد. بغداد سبوط کود. پلدیس جندو  بدبشتی از هو »: سدینویمقلمداد کوده و 
هدم هغیدان میدوزا  جهدتنیپی  آمد. اواسان از هدوف سدپاه انگلدیس اشدغال گودیدد. ازا

اان کاشدی و سدایو اان در گیالن و شیخ محمد ایابانی در آذربایجدان و ماشداءاهللکوچک
را ضدعیف یاغیان در کاشان و اصفهان، عملیدات واسدموس و دشتسدتانیان، دوتدت موکدزی 

نگدود، امدا که وی با نگاهی بدبینانه به جنب  مدیاین باوجود. (28 :1، ج 1376بهار، ) «ساات
بده دفدا  از آن  1919قدوارداد  شددنمطوحهای پایانی جنب  جنگل پدس از با سال زمانهم

کند، این رویکود دوگانه بهار نسبت به جنب  جنگدل و پودااته و از این قوارداد حمایت می
قدوارداد  شددنمطوحها پس از قابل توجیه نیست، در حاتی همان زمان جنگلی 1919 قوارداد
رویکود تندی در بوابو این قوارداد ضد ملی اتشاذ کودند و مبداتتی اتدوته وثوقتوسط  1919

 .(4: 1336ه جنگل، سال اول، روزنام)کودند علیه آن در روزنامه جنگل منتشو 
ی پایدانی جندب  کشدوری در درون هاسدالدر  ژهیوبدههدا کسووی معتبد است جنگلی

با این اقدام اود تمامیت سوزمینی را به اطو افکندده  هاآن جهیدرنتکشور ایجاد کوده بودند، 
بایست کار آنان یکسوه گودد. آندان بود، می آمده یبا آن حاتی که پ»بودند. وی معتبد است: 

 .( 812 :1384کسووی، ) «بودندنیز کشوری در میان کشور پدید آورده و مایه گوفتاری 
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های پایدانی جندب  بدو آن بوای از کارگزاران دوتتی نیز با توجه به رادادهای سال
ادان و تدا کوچدکتالش داشدتند  پسندعامهتااته و با استفاده از واژگان و اصطالحات 

سدید ، ایدن نکتده در گدزارش ازجملدههدا نسدبت دهندد. تمامیت جنب  را به بلشویک
ای هدوچی، عدده: »نویسددمنعکس شده است؛ وی میاتسلطنه( اان فوخ )معتصممهدی
اندد... و هل  و شیاد، قیدام جنگدل را چنددین بدار بدی  ازآنچده بدوده، جلدوه دادهجاه

دین از که از اعضای هیئت اتحاد اسالم بودند، ناگهان بدی اان و همواهان میوزاکوچک
ی ضدمن ااداهوههمچندین وی در ذیدل («. 439و  438: 1368فشوایدی، آ  درآمدند )
هدا مشدوش نمودن چهدوه جنگلدی ، تالش درتییبهاها و ها به انگلیسیانتسا  جنگلی

جنگدل . جندب  (524شماره  ، شهویور، سال یازدهم،1320مجله اهالعات هفتگی،)نماید می
گوی و تجزیهبا عناوینی همچون یاغی که از منظو رجال اوایل عصو پهلویبو این عالوه

« جنگلدی»هلبی متوادف شده اسدت، در ادبیدات عامیانده و فوهندگ شدفاهی مدودم نیدز 
عوایض از  ماندهیبوجاگو و غارتگو همواه شده است. در اسناد متوداف با یاغیگوی، فتنه

ی متعددی از مودم به مجلس وجدود هاهیشکوائمودمی مودم گیالن به مجلس شورای ملی 
شان به دوتت و مجلس اعتدواض ها درباره غارت اموال و داراییدارد که شاکیان از جنگلی

 بداوجود .(166و  61،71،113: 1398پنداهی، )اندد بودهشدان داشته و اواهان پیگیوی دعوی
هدا بدا های سیاسی و حتی متفکو عصو پهلوی بو مناسدبات جنگلدیتااتن بوای از چهوه

گوا نظیو مصدق و همفکوان وی از جنب  جنگدل بده های ملیها، بوای از چهوهبلشویک
 .(1367:108)مصدق، اند ها به نیکی یاد کودهجهت مبارزه در بوابو انگلیسی

انگلیسدی نیدز تدالش در بددنام  مدأمورانو  هداپلماتیدهای داالی، عالوه بو چهوه
 هدایجنگلد. بددبینی دانسدتوویل بده (41: 1361، نسدتوویلا)دداشدتند هدا نمودن جنگلدی

را از  هداآندر بوابو نیدووی دانسدتو فدورس  شدنمانعها با زیوا جنگلی؛ است در قابل
 یابی راحت به یک پیووزی بزرگ در گیالن و قفباز بازداشتند.دست

در سوکو   ایتانیبوها به نب  پنهان ستای  از جنگلی باوجودنیز  کسیسا یسوپوس
اتعداده بدود. اارق یلدیا ادانکوچکنفوذ و شهوت نویسد؛ کند و میجنب  اشاره می

 نیدر مبابل ا وانیبود. حکومت ا یدوستهنیاان احساسات مبدون شک محو  کوچک
رفدت کده ینبود، احتمدال مد ویکب یایانتیبوی هاییناتوان بود و اگو راهنما باًیجنب  تبو

بدازگو نمدودن  بداوجود. سدایکس نیدز (685: 1380سدایکس، )سلطنت را منبوض کندد 
کند تا با مطوح نمودن مسئله نجات سلطنت ها، تالش میواقعیت تاریشی درباره جنگلی

 کند.ها، حضور نیووهای انگلیسی را در ایوان توجیه توسط جنگلی از سبوهشانقاجار 
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 گيرینتيجه
زمدان بدا جندگ جهدانی اول، انبدال  کده هدمجنب  جنگل در تاریخ معاصو به دتیل این

توسدط رضدااان و بوادی وقدایع داالدی و  1299ی سوم اسفند کودتا بلشویکی روسیه،
 گدودد کدهمتعدددی  حدواد های سیاسی و رخ داد، موج  شد تا درگیو جویان اارجی

 هدایجنگلد است. شده  وگذاریتأثهای سیاسی درنهایت بو بازاوانی این جنب  در گفتمان
گوا معوفی کوده و اساس سیاست ادود را شان اود را ملیدر موامنامه و رفتارهای سیاسی

و همواره در نشویه جنگل به دفدا  از تمامیدت سدوزمینی،  ی قوار داده بودندزیستگانهیببو 
به زبان ملی و دیگدو عناصدو هویدت ملدی اتتدزام   یگو وفاداری به پوچم، ی،قانون اساس
هدا در انتشا  این رویکودها در پنج سال نشست جندب ، جنگلدی باوجود. دادندیمنشان 

ی، نفی نظدام سدلطنتی قانون اساسدو سال پایانی با اعالم حکومت شوروی ایوان، به نبض 
 و نظام مشووهیت پودااتند.

ها و بوای دیگو از عملکودهدای آندان در گدیالن موجد  شدد تدا گلیاین اقدام جن
عدالوه بدو جددایی بوادی از و  دادهازدسدتها جایگاه سیاسی گذشدته ادود را جنگلی

کار جنب ، در بین جامعه نیز موقعیت مستحکم گذشدته را از دسدت محافظه گذارانهیپا
هدای بعددی آندان داشدت. ایدن زیدادی بدو ناکدامی ویتأثبدهند. رویکودهای جدیدشان 

در  هداآنایواندی  هوفدارانها و رویدادها موج  شد تا با توجه به اقداماتی که بلشویک
و  واردشددهی بدو جندب  جنگدل هلبهیدتجزی پایانی جنب  انجدام دادندد، اتهدام هاماه

اقدامات جنب  را تهدیدی بوای تمامیت سوزمینی ایوان قلمداد نمایندد. هوفدداران ایدن 
 ادانکوچدکی دوسدتوانیاهدای در دیدگاه و رفتدار نکهیباوجودااند، ظویه بو این عبیدهن

سدااتار و سدازمان  ژهیوبدهشک و تودیدی نیست، اما اقدامات جمهوری شوروی ایوان 
بدوده  وانیددر اای بوای تدداوم حضدور آندان ها و بهانهجنب  در مسیو اهداف بلشویک

بین اشغال گیالن و ایوان توسط روسدیه تدزاری، انگلسدتان و آنان تفاوتی  از منظواست. 
 نکدهیباوجوداگوان دیووز و امووز بسیاری از تحلیل رونیازاارت  سوخ وجود نداشت. 

هدای پیددا و پنهدانی اان را فوزند زمان اود قلمداد نموده، اما معتبدندد دسدتکوچک
شان به آن تأکید ها در موامنامهجنگلیتالش نمودند تا جنب  را از مسیو واقعی اود که 

داشتند، اارج کنند؛ تذا در صورت عدم تصوف گیالن توسط دوتت، ممکن بدود ارتد  
 اعالم کوده بودند، آمده بودند تا بمانند. ی دوآتشه روسیهاکیبلشوکه  گونههمانسوخ 
نیدز بده  معاصو و جنب  جنگل، بوای از نویسندگان خیتاربو پژوهشگوان حوزه  عالوه
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کشیدن این نگاه، بو جنبده  نبدبهو حاکمیتی به جنب  جنگل، بوای  دتیل نگاه ایدئوتوژیک
هدای نمدودن دیددگاهتشطئده باهددفکنند، تحلیلی که صدوفاً هلبی جنب  تأکید میتجزیه

بوای جندب   که هاها و نگوشتحلیل نیباوجوداشود. های اایو مطوح میرسمی در سال
توان حاصل را می اند، این جنب یا ایانت به ایوان تحلیل کوده ادمت ویمسجنگل را در 

هدایی ضدعف بداوجودضعف سااتاری عصو قاجار و ناکامی مشووهیت در ایوان دانست. 
 بوهیدتکتدالش داشدتند بدا  هداآن امااورد که در عملکود و رفتار سیاسی آنان به چشم می

در  ژهیوبدهی در مسیو نجات ایوان گام بودارند، هوچند در ایدن مسدیو مل تیهوای هآمیزه
 هایی به اطا بوداشتند.های پایانی گامسال

 
 

 هايادداشت
از کداربود  یاان، نشانکوچک یهاو نامه هایها، اسناد، روزنامه جنگل و مکاتبات جنگلدر متن نامه -1

 .شودینم دهید یو اجتماع یاسیس ،یفکو یهاعنوان زبان مورداستفاده در ارتباطبه یلکیزبان گ
ها و بدو فدواز نامده دیو اورشد وینشان ش وان،یدر ا یاز دوره حکومت شورو ماندهیدر اسناد بوجا -2

 .شودیم دهید یها حکومتفومان
 یحکدومت لیتشک. [یوزارت ]اارجه عثمان لیاستانبول به مبام جل هیعل وانیدوتت ا یسفارت کبوا -3

 هی( و روسدی)عثمدان هیحکومدت سدن انیدقدوارداد صدل  م جهیدر قفباز که درنت «جانیآذربا»به نام 
( و عددم وجدود وانید)ا هیددر دوتت عات زینام به موکز تبو نیبه هم یاتتیگوفته و معلوم بودن اانجام
 یدر قفبداز، شدگفت اتدتیا نیداز ا یآمددن بششد دانیتاکنون و به م خینام در هول تار نیبد یدوتت

 اتبعدهیذ یشد. ف انیب یضوور میو اتشاذ تصم دنظویو تزوم تجد شتهی[ را بوانگوانیسفارت کبوا ]ا
 .http://azariha.org/2255.1918آگوست  28/  1334آگوست سنه  28و  1336سنه 

هدا به آمدن روس لیاود ما هایسیحدس زدم انگل سد؛ینویم یجنگل لیبه نبل از اسماع زین لکیگ -4
بودند، بوهوف کنندد و  دارکودهیکه پد ینفوت تام و تمام اواستندیم لهیوس نیبوده و به ا وانیبه ا

 .(257: 1371 لک،ی)گبکاهند  وانیاز نفوت اود در ا
در  یاست که نبد  مهمد ییهاتیازجمله ششص زیرضااان افشار ن وزایعالوه بو احسان اهلل اان، م -5

یرضا افشار را متهم مد وزایم ،یسوبازان جنگلاز کهنه گوید یو بوا ییجنب  داشت. فشوا یناکام
 یمدات بعاز مندا یاز مبام اود سوءاستفاده و مبلد  کالند ها،یجنگل یمات سیدر مبام رئ یکه و کنند
 یاار در جنب  جنگل، نب  اائناندهافش ،یی. به گزارش فشواکندیرا به نفع اود ضبط م هایجنگل
 ی. محمددعل(241 -239: 1368 ،یدی)فشوانمدود  یبداز یسدیانگل یوهنان اود و به نفع قواهم هیعل
ااتمه جندگ  زجنگل پس ا هیمات سی: افشار رئسدینویم بارهنیدرا ،یینظو فشوا دییضمن تأ لکیگ

  یدتحدت تعب زیددر تهدوان ن یااتالس کوده بده تهدوان فدوار کدود. و یمبل  هنگفت هایسیبا انگل
. (138: 1371 لک،ی)گ افتیکمک هاروارد کاردار سفارت انگلستان نجات  یاتدوته بود، اما در پوثوق
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 هدایسیافشار با انگل یهمکار دی. شاداردیبوم هایسیافشار به انگل یپوده از راز وابستگ لکیگزارش گ
داشت، در ظاهو تناقض به نظو بوسد، امدا بدا  یروابط تنگاتنگ یوانیا ونیبا مل یو کهنیبا توجه به ا
را  هدایسیبه انگل یو  یگوا لیدت توانیکود م فایبعد ا یهاکه افشار در دوره ییهاتوجه به نب 

از افشدار، بده  هدایسیانگل تی، با توجه به حمایهورونسبت داد. به یو یهلبو قدرت یهلببه جاه
 ژهیوبده یواندیا ونیدکه با مل یبا توجه به حشوونشو ها،یجنگل نینفوذ در ب یبوا یو رسدینظو م

اتحاد اسالم وارد آن گووه شود. به  ئتیه یاز اعضا یکیداشت، توانست در کسوت  هاینیحلبه بوت
 هایسیبه نفع انگل یبود که و یؤثواز او، به جهت ادمات م ایتانیبو هجانبهمه تیحما رسدینظو م

 انجام داده است.
 
 
 

 منابع
 ،293002805ش سند:  ،اسناد ملي سازمان آرشیو ملی. 
 ( ؛ 1385آتیانی، شاهپور)تهوان: فوشید.الرعایانهضت جنگل و معین ، 
 تهدوان: ، توجمده: منصدور انصداری، ناسیونالیسم؛  نرریمها ایملوولو یا تماریخ (؛1383) آنتونی دی اسمیت

 انتشارات تمدن ایوانی.
 توجمده: افشدین پوتدو، تهدوان: نشدو های اوسینکو کنسول روسیه در رشتیادداشت (؛1395) اوسینکو، تئو ،

 فوهنگ ایلیا.

 ،امیوکبیو. انتشارات :تهوان ،1ج  ،احزاب سیاسي در ایران (؛1371) اتشعوا ملک بهار 
 تهوان: انتشارات سازمان اسناد ملی ایوان.اسناد وزارت داخلهایران و جنگ جهاني اول:  (؛1369) بیات، کاوه ، 
 ،شیوازه. نشو :تهوان ، توجمه: حمید احمدی،و نهضت جنگل هاکیبلشو (؛1392) یسیمو پوسیتس 
 النیدانشگاه گ :، رشتجنبش جنگل يفیتوص يلیتحل يمأخذشناس (؛1396) عباس ،یپناه. 
، رشدت: (دوره پهلموی اول) يملمی مردم گمینن در مجلمش شمورای هاضهیعراسناد و  (؛1398) ---- -

 انتشارات فوهنگ ایلیا.
 جاویدان :تهوان ،دمه و کوش  اسماعیل رائینببا م ،قیام جنگل؛ (1357) جنگلی، اسماعیل. 
 حسدین انصداری بدا  :، توجمدهیلا سرکوبگر جنگملوخاطرات  نرال ما ور دنستر (؛1361) ونیت ،دانستوویل

 .کتا  فوزان :، تهوانیمبدمه علی دهباش
 ،گودون. نشو :نیبوت ،ی پنهان پوپولیست های رشتمایس (؛2019) پژمان دیلمی 
 ( ؛ 1379دیلمی، پژمان)«اتدابکی )ویواسدتار(،  تورج ،«عوام گرایان رشت: پان اسنمیزم و نقش دول مرکزی

 ، توجمه حسن افشار، تهوان: نشو ماهی.هادوتتایوان در جنگ جهانی اول، آوردگاه ابو 
 ، بده خان درویشا رویش مجاهلین نرمامي جمعیمت جنگملسعلاهلل خاطرات (؛1387) سعداتدوته دروی ،

 کوش  جهانگیو دروی ، تهوان: موسسه مطاتعات تاریخ معاصو ایوان.
رحدیم زاده و احمدد مهدواد،  معصدومه ، توجمده:ی جنگملهمابرگبازرگمان للممانيا  سمفرنامه (؛1378) رور، ویلهلم -

 ایوج افشار تهوان: پژوه  فوزان روز. گودآورنده
 -،چاپ تهوان:  (،اولین جمهوری شورایي در ایران )نهضت جنگل (؛1384) شاپور رواسانی. 
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 ایوانی.، تدوین داوود میومحمدی، تهوان: تمدن گفتارهایي درباره هویت ملي در ایران (؛1383) محمود اتمینی،روح -

 فوهنگ ایلیا. انتشارات :رشت به کوش  هادی میوزانژاد موحد، (؛1396) روزنامه جنگل 
 تهوان: انتشارات ادی .1914-1918ایران در جنگ اولا  (؛1362) سپهو، احمدعلی ، 
 ی.النیگ یفشو داع :تهوان ی،محمدتب دیس :توجمه ،رانیا خیتار (؛1380) یسوپوس کس،یسا 
 ، توجمه: شهویار اواجیان، تهوان: ااتو.میند زخ؛ (؛1386) اسوو شاکوی، -
 ، تهوان: انتشارات کیهان.افزایش نفوذ روس و انگلیش در ایران عصر قاجار (؛1365) جواد ی،اتسالمخیش -
 اوارزمی. انتشارات اتدین اومشاهی، تهوان: بها ، توجمه:انلیشه سیاسي در اسنم معاصر (؛1398) عنایت، حمید 
 جاویدان :، تهوانمعاصر سالهپنجاه تاریخ (: شاملالسلطنه )معتص؛ فرخ سیاسي خاطرات (؛1348) فوخ، مهدی. 
 ( ؛1368فشوایی، ابواهیم) چاپ دوازدهم، تهوان: جاویدانسردار جنگل ،. 

ی و تصدحی  مندوچهو هددایتی گدودآور، لهای احمل کسمایي از نهضمت جنمگادداشتی (؛1382) کسمایی، احمدد -
 ، رشت: کتیبه گیل.کالماوش

مدوادی نیدا،  محمددجواد، جلدد اول، بده کوشد  ایخاطرات سیل محمل کمره روزنامه (؛1384) ای، سید محمددکموه -
 تهوان: اساهیو.

 ی میدو محمددتب، به کوش  نهضت جنگل و اوضاع فرهنگي و اجتماعي گینن و قزوین (؛1369) ، صادقکوچک پور
 ی، رشت: گیلکان.ابواتباسم

  ،استبالل و حفظ هویت ملی در بورسی تحلیل محتدوای روزنامده جنگدل ارگدان »(؛ 1393) یعلکویم حدیثی
 .205-179، 3شماره  پانزدهم، سال ،فصلنامه مطالعات ملي، «اانجنب  میوزاکوچک

 تهوان: امیوکبیو.لذربایجان سالههجله خیتار (؛1384) کسووی، احمد ، 
 ،سازمان اسناد ملی ایوان. انتشارات :تهوان (،هااسناد محرمانه و گزارشجنگل ) نهضت (؛1371) اهللفت  کشاورز 
 ( ؛1382کیافو، سید نوری) «های همدای  مجموعده مباتده، « اوضاع ایران و جهان در لسمتانه ههمور نهضمت جنگمل

 .144-122بازشناسی نهضت جنگل، شورای اسالمی رشت: انتشارات شهو باران، 

 رشت: نشو گیلکان.ا انقنب جنگل خیتار (؛1371) محمدعلیگیلک،  -
 ، تهوان: نشو شیوازه.جنگل خیتار (؛1400مهونوش، صادق ) -
 وانیا خیتار :تهوان ،شیسفارت انگل یهابنا بر گزارشخان کوچک رزایجنبش م (؛1369) نیغالمحس ،وزاصات یم. 
 ،ایوانی. تمدن :تهوان : داود غوایاق زندی،توجمه ،تیمل (؛1383) دیوید میلو 
 سلسدله : ی میو ابواتباسمی، تهدوانمحمدتببه کوش  سید  ،جنگل و میرزا کوچک خان جنبش (؛1377) مدنی، میواحمد

انتشارات انجمن آثار و مفااو فوهنگی.

 تهوان: علمیخاطرات و تألمات دکتر محمل مصلق (؛1367) مصدق، محمد ،. 
 ای ای از تاریخ شش پادشاه و گوشمهو خطرات  توشه خاطرات (؛1375) قلی )مشبواتسلطنه(هدایت، مهدی

 پنجم تهوان: زوار.، چاز دوره زنلگي من

 ،به کوش  بوزویده دهگدان، ی یک شاهل عینيهاادداشتی و جنبش جنگل یشورو (؛1363) گوریگو یبیکیان ،
 تهوان: انتشارات نوین.

 

 



 1401، 3ی رم، شواربسوسا   یست

 170 

 

 

 


