
ه دانشگاهی با هویت عنبش جنگلِ دانشگاه گیلان و نقش آن در پیوند جامجموزه و مرکز اسناد 

 فکری و فرهنگی جامعه

 1عباس پناهی

 2نادیا ره

های مهم یکصد سال اخیر به شمار یکی از جنبش م.( 1221-1211/ 1111-1221)جنبش جنگل

و دنیای پیرامونی آن روز  المللی ایرانبینگیری آن تاثیر زیادی بر تحولات داخلی و رود که شکلمی

داشت. این جنبش با ماهیت ضد استعماری پای در عرصه مبارزات سیاسی نهاد و در اندک مدتی 

با این  روستایی و طبقات فرودست جامعه را به خود جلب کند. ،های متوسط شهرینست توجه گروهاتو

توان به سه دوره تقسیم نمود. دوره فروغ آن را میاز تاسیس جنبش تا با ایران ها حال روابط روس

های تزاری هدفی جز نابودی جنبش در زمان با حاکمیت روسیه تزاری بود. روسنخست جنبش هم

پروراندند. دوره دوم از شروع انقلاب بلشویکی تا اعلان جمهوری توسط نیروهای رادیکال در سر نمی

اما پس  ها داشتند،چون و چرایی از جنگلیها حمایت بییکدر این دوره بلشو ؛شودجنبش را شامل می

 های سرخ،های روسخان با سیاستها از میرزا و عدم همراهی میرزا کوچکشدن بلشویکاز مایوس

های انگلستان و دولت مرکزی ایران همراه شده و بستر شکست جنبش جنگل را شوروی با سیاست

آغازین انقلاب خود با طرح انترناسیونالیسم جهانی و سیاست های در روز هابلشویک فراهم کرد.

کمونیسم، جنبش جنگل را به عنوان نماد حرکت ضد فئودالی شرق معرفی و با حمایت ظاهری از آن 

های جهانی در نظر داشتند. سیاست انگلستان زنی خود در سیاستبه دنبال گسترش نفوذ و قدرت چانه

در شمال ایران بود. اما پس از  طلبانه تزارها صرفا  دن سیاست توسعهی تزارها، محدود نمودر دوره

ها در سراسر ی تبلیغات آنها و همچنین گسترش دامنهها با جنگلیوقوع انقلاب بلشویکی و اتحاد آن

ها درصدد نابودی جنبش جنگل ها برای حذف زمینه نفوذ بلشویکانگلیسی ایران و جهان شرق،

دست شدن آنان با های بزرگ جهت سرکوب جنبش و همه با توجه به اجماع  دولتبرآمدند.  در نتیج

دولت مرکزی جهت انجام این امر، جنبش جنگل پس از هفت سال مبارزه با استعمار خارجی و 
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ان یک مجموعه وش شد. لذا دانشگاه گیلان به عنوخ خام 1111همچنین استبداد داخلی در آذرماه 

فردا با دستاوردهای تاریخی  وبومی و همچنین ارتباط نسل  امروز ظ هویت علمی و پژوهشی برای حف

ریزی نموده و از سال و سیاسی و تاریخ سرزمین گیلان طرح موزه و مرکز اسناد جنبش جنگل را طرح

ب و مقبره ابرداری رسیده است. قرار گرفتن این مجموعه در کنار محوطه سلیماندارخ. به بهره 1121

موجب شده است تا مجموعه سلیمانداراب از پشتوانه علمی و آموزش برخودار شود و جنگلی کوچک

جنگل در اختیار ای مستند از جنبشعلاوه بر افزایش دانش و آگاهی عمومی شهروندان مجموعه

پژوهشگران و همچنین بازدیدکنندگان این مجموعه را در اختیارشان قرار دهد. در پژوهش پیش رو 

دانشگاهی را در  یش دارند تا نقش این موزهامعرفی موزه و مرکز آرشیو جنگل تلنگارندگان ضمن 

 یابی قرار دهند.زرابازشناسی تحولات تاریخ معاصر گیلان مورد بررسی و 
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 مقدمه

بعد از انقلاب مشروطه بود.  -هاگیلانی -اجتماعی ایرانیان -جنبش جنگل، بخشی از تحولات سیاسی 

م.(هم زمان با دو جریان فکری جهانی بعد از 1221-1211خ/1111-1221اندیشه جنگل در دوره )

جنگ جهانی اول شکل گرفت. جریان نخست در عثمانی با طرح سیاست اتحاد اسلام و جریان دوم در 

های یان سیاسی در جوار سرزمینروسیه با انقلاب بلشویکی و طرح مانیفست کمونیسم بود. هر دو جر

جولانگاه روسیه و انگلستان شده  1211داد تاد که ایران در پی قرارشمالی ایران در شرایطی اتفاق اف

-در نقطه اوج ضعف در اعمال سیاست بود و وضعیت نابسامان داخلی سبب شده بود حاکمیت ایران

 وخارجی  گران زمانی ضمن مبارزه با استعمارهای خارجی باشد. بنابراین جنبش جنگل در این دوره 

نقش آفرینی کرد. در هستة مبارزاتی سو با جریانات فکری جهانی در گیلان هم وابستگان داخلی

ها نمایانگر جنبش بزرگی است که به رهبری میرزاکوچگ ها از جمله آلمانیها حضور خارجیجنگلی

این وقایع در مراکز آرشیوی خارجی و داخل ایران  جنگلی در گیلان رخ داده است. اسناد بسیاری از



شناسی دانشگاه گروه تاریخ و فرهنگ پژوهشکده گیلان 1121شود. در سال نگهداری و حفظ می

نبش جنگل با بودجه تعیین جگیلان با پیش زمینه مطالعات گسترده در پیرامون طرح گردآوری اسناد 

استان گیلان وارد کار مطالعاتی شد. در پایان این طرح ریزی شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه

هزار برگ سند از مراکز آرشیوی داخلی و خارجی گردآوری شد. حاصل کار در سال  21اسکن بیش از 

موزه و مجزا به صورت  ایمجموعهشناسی در در پژوهشکده گیلان شد وبندی به صورت دسته 1121

های بصری در این مرکز علاوه بر اسناد این جنبش، جنبهشود. نهضت جنگل نگهداری می مرکز آرشیو

ای مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانهو فرهنگ مادی و ابزارهای آن دوره به نمایش گذاشته شده است. 

اسخ به این پرسش است که موزه و مرکز اسناد جنبش پمبتنی بر تاریخ و مشاهده مستقیم در پی 

شی در پیوند جامعه دانشگاهی با هویت فکری و فرهنگی جامعه دارد. جنگل دانشگاه گیلان چه نق

نگارندگان بر این باورند که جنبش جنگل دارای ابعاد وسیع فکری و فرهنگی است به همین سبب 

اسناد بسیاری از این رخ داد تاریخی بر جای مانده است و این ظرفیت عظیم منابع قابل دسترس برای 

 لات اجتماعی است. پژوهشگران تاریخ و تحو

 های دانشگاهی در آگاهی عمومی و هویت بخشی فرهنگینقش موزه

ها آموزش و آگاهی بخشی فرهنگی تاریخی به عموم مردم گیری موزهیکی از مهمترین اهداف شکل

ای از تاریخ است که نظر به آن اسباب یادگیری، عبرت موزه به تعبیری بسیار ساده آئینه»بوده است. 

شود، زیرا بخشی از تجربه گذر تاریخ در مقاطع گاه هزاران ساله را اندوزی دانسته میو تجربهآموزی 

 (22: 1111زاهدی؛ حاجیها ؛خیامباشی،«).دهددر مقیاس چند ساعته پیش روی مخاطب قرار می

اجتماعی، های انسان، محیط فرهنگی و ها و اندیشهعملکرد موزه بیش از هر نکتة دیگر بازتاب آرمان

های فرهنگی را های تخصصی ارزشناپذیر او در گذشته و حال است. موزههای پایانکارها و خلاقیت

کنند. شناخت این میراث برای تداوم هویت فرهنگی ارزشمند به عنوان میراث برای مردم مشخص می

های شامل ارزششوند و اند به شیوه دیداری بیان میها جاریهایی که در بطن موزهاست. ارزش

لای باشند. پژوهشگران کنجکاو و اشخاص علاقمند از لابهشناسی میدینی، اخلاقی، تاریخی، زیست

های فراموش شده را باز یافته، سلیقه و عادات فرهنگی خود را بر ها و آرمانها اندیشهاین ارزش

شگاهی با هدف آگاهی های دانموزه. کننددهند و در مسیر مناسب هدایت میمبنای آن شکل می



های ه تاریخی و هویت بخشی فرهنگی در جامعه هستند. برنامهظبخشی عمومی در پی بازبینی حاف

-نظران، ارائه نمایش فیلم و برنامههای دانشگاهی بر مبنای سخنرانی صاحبرسمی آموزشی در موزه

مختلف سنی تدوین  هایهای آموزشی برای طیفها و کارگاههای صوتی ـ تصویری، اجرای کلاس

های دانشگاهی، علاوه بر مخاطب عمومی، مخاطبان دانشگاهی و پژوهشی دارند. شود.  موزهمی

: 1111)نفیسی، شود. پژوهشی تدوین و اداره میـ ریزی اهداف موزه با رویکرد علمی بنابراین برنامه

.خدمات اجتماعی و 1 شود: های دانشگاهی در سه محور تقسیم میعملکرد آموزشی موزه( 12-21

در   . شناخت مخطبان موزه.1. شناخت میراث و ارزش های تاریخی و فرهنگی؛ 2فرهنگی موزه؛ 

. زیرا این برخوردارندهای دانشگاهی از اهمیت بسزایی در رشد فرهنگ ها و آرشیوتحلیلی کلی موزه

کنندگان به ویژه  شوند. لذا برای بازدیدها اغلب به صورت تخصصی تشکیل و اداره میموزه

تواند جنبه آموزشی و پژوهشی داشته باشند. آموزان و حتی مردم عادی نیز میدانشجویان، دانش

های تاریخی های مختلف دورهتواند جنبهحضور دائم استادان و دانشجویان متخصص در این حوزه می

را برای  گردآوری شدهمورد نظر  ءاشیا شناسی در رابطه با ی و همچنین اطلاعات مردمو فرهنگ

های زیادی جهت مخاطب مورد موشکافی قرار دهند و از سوی دیگر در نگاه و ذهن بیننده انگیزه

 مطالعه و پژوهش فراهم کنند.

 جنبش جنگل و تاثیر آن بر تحولات تاریخ معاصر ایران و گیلان

به شمار  در جامعه ایرانجنبش جنگل در تاریخ معاصر به عنوان یکی از جریانات مهم و تأثیرگذار 
های انقلاب مشروطه صورت پذیرفت. بسـیاری از روشـنفکران و آید. این جنبش، تحت تأثیر ناکامیمی

بازان های آنان دستخوش سیاستمجاهدان مشروطه پس از آن که به این نتیجه رسیدند که نتیجه قیام
ور به بیگانگان دارند، سعی نمودند تا با ایجاد جریانی، از شده و دولتمردان وابسته سعی در واگذاری کش

بر تمامی ارکان اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی شـمال ایـران  فشار موجود بر جامعه بکاهند؛ زیرا روسیه
کرد. حتی پس از وقوع انقلاب نیز مناطق جنوبی و مرکزی ایران را تاراج می مسلط شده بود و انگلستان

ها تلاش نمودند تا سراسر جامعه ایران را تبدیل بـه ملـک شخصـی خـود بلشویکی در روسیه، انگلیسی
ای الحمایه کنند. در این شرایط بود که جنبش جنگل پا به عرصه نهاد و تا اندازهنمایند و ایران  را تحت

 (12: 1122پناهی،)ها را آشفته نمود.واب آرام انگلیسیخ
خـود  هـا در مرامنامـهتحت تأثیر عوامل متعددی بـود. بـا آن کـه جنگلی وقوع جنبش جنگل در گیلان



ی قـدرت نظـام پارلمـانی و و اعـاده هدف اصلی جنبش را مبارزه با استعمارگران و خروج آنان از ایران
مشروطیت مطرح کردند، اما باید عوامل و بسترهای دیگری را که موجب پیـدایی جنـبش شـدند مـورد 

ی ایـران عصـر بسـیاری از مشـکلات جامعـه توان انکـار کـرد کـه ریشـهبررسی قرار داد. هرچند نمی
در  و انگلسـتان قید و شرط روسیهذ بیالحمایگی ایران، نفومشروطه و حتی ناکامی آن در شرایط تحت

ایران بود. در نتیجه علاوه بر تداوم حیات استعمار در ایران، عـدم حـذف و تضـعیف نظـام اسـتبدادی و 
تحقیر مجاهدان عصر مشروطه و روشنفکران گیلانی به جهـت عـدم تداوم قدرت نظام ارباب و رعیتی، 

خواهان و رجال سیاسی پـس از ، دعوای مشروطههایشان به ویژه پس از فتح تهرانخواستهدستیابی به 
 گیری جنـبش جنگـل را در گیلـان فـراهم نمـود.تشکیل مجلس دوم و عوامل متعدد دیگر بستر شکل

 (11همان: ).
جهت ایجاد یک جریـان انقلـابی در  فکرانشو هم ترین عواملی که موجب عزم میرزاالبته مهم 

گیلان گشت حول دو محور مهم بود؛ نخست تسلط همه جانبه روسیه و انگلسـتان بـر حیـات مـادی و 
و اجـرای آن توسـط  1212انعقـاد قراردادهـای  معنوی ایران و دیگر در هم زمان با اوج جنبش جنگل،

هـای ودیگر قـرارداد 1212ود. در صورت انعقاد قراردادهایی نظیر که مصمم به اجرای آن ب الدولهوثوق
رفت و دوم فشار و تحقیر سیاسـی، اقتصـادی و خواهان بر باد مییک طرفه، آمال و آرزوهای مشروطه

نظامی روسیه در شمال ایران بود. به طوری که حاکم گیلـان بـرای انجـام هـر کـاری مجبـور بـود بـا 
ها پس از اولتیماتوم، تعداد زیـادی ت اقدام کند. به خصوص این که روسموافقت کنسول روسیه در رش

را همچون تبریز اعدام، زندانی و یا تبعید نموده بودند. در نتیجه بـرای رهـایی  خواهان رشتاز مشروطه
 از فشارهای یاد شده بود که رهبران جنبش جنگل تصمیم به خیـزش گرفتنـد و البتـه حـوادث جهـانی

گیری جنگـل نظیر جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی در روسیه نیز موجـب تقویـت جریانـات شـکل
 (211: 1121فخرایی، ). گشت.

خ. به حسـاب آورد. هرچنـد میـرزا پـیش از  1221آغاز جنبش جنگل را باید از اردیبهشت سال 
تـن از نزدیکـانش در نظـر نخست هنگامی که در تهران بود به همراه چهار  شروع قیام خود در گیلان،
قیام خود را آغاز کنند، امـا در روز حرکـت تنهـا  و کجور برود و سپس در نور داشت تا به منطقه تنکابن

هــ . 1111به تنهایی در رجـب  یک نفر با شک و تردید خواهان پیوستن به وی گردید، در نتیجه میرزا
هـا از ایـن موقعیـت بـه عنـوان رفت و با توجه به تنفر عمـومی مـردم ایـن شـهر از روس ق به رشت

 رفت و قیـام خـود را آغـاز نمـود. ی اجتماعی، اقتصادی و نظامی استفاده کرد و به جنگل تولمپشتوانه
 (22: 1121)فخرایی، 
ای از رجـال برد، نخست با همکاری و همفکری عدهزا هنگامی که در شهر رشت به سر میمیر



، ، میرزامحمدی انشـایی، ابوالقاسم فربدهای شیخ محمود کسماییملی و مذهبی و خوشنام رشت به نام
، ، حاج احمـد کسـمایی، محمدرضا حکیمیالهدی، شیخ علم، سیدمحمود روحانیاملشیشیخ بهاءالدین 
هیات اتحاد اسلام را تاسـیس کـرد.  شد،تن می 21تعدادشان بالغ بر ، و جمعی دیگر که میراحمد مدنی

نویسد که این هیأت مرکـز ثقـل و مغـز متفکـر جنـبش جنگـل را در توصیف اتحاد اسلام  می فخرایی
 (22: 1121داد. )فخرایی، تشکیل می

بـه جنگـل تـولم رفتنـد و  ی بزرگ در رشت،فکرانش سرانجام با ایجاد این پشتوانهمیرزا و هم
ها در نخستین گام و در رویارویی با حاکم محلی که نخستین مـانع جنـبش قیام خود را آغاز کردند، آن

را به همراه بـیش از دویسـت نفـر تفنگچـی از پـا  بود، توانستند یکی از خوانین به نام عبدالرزاق شفتی
 (21، 1111درآورند. )صبوری دیلمی، 

ها چندان مهم نبود، اما با توجه بـه ایـن کـه های جنگلیاین پیروزی با آن که با توجه به آرمان
شد، از اهمیت زیادی برخوردار بود و موجب دلگرمـی و تقویـت اعتمـاد نخستین نبردشان محسوب می

شان گردید. انتشار این اخبار در منطقه موجب ترس و وحشت حـاکم تـالش گردیـد؛ در نتیجـه به نفس
هـا ( با نیروی زیادی به مقابلـه بـا جنگلیالله خان طالش)نصرت السلطنهحاکم مستبد آن یعنی ضرغام

 متحمل شکست شـدند. نفری در نبرد ماسوله های چهلجنگلی پرداخت، اما نیروی چهارصد نفره او از
 (21: 1122پناهی، ).

گسترش قیام جنگل و شکست خوانین محلی موجـب محبوبیـت آنـان در بـین مـردم رشـت و 
هـا از دو سـو پس از به دست گرفتن امور گیلان توسط روس مناطق مجاور آن گشت؛ زیرا مردم گیلان

هـا و دچار غارت و توهین قرار گرفتـه بودنـد. از یـک سـو فشـار سیاسـی و اقتصـادی از طـرف روس
گرفـت، بـه طـوری کـه های تابع آن و از سوی دیگر از طرف ایادی وابسته به آنان صورت میکمپانی

واقـع در رشـت  مسـتقر در رشـت از کنسـولگری روسـیه حاکمان محلی گیلان و حتی حکمران گیلان

 -حـاکم گیلـان –گرفت. اسماعیل جنگلی در توصیف حلقه به گوشـی و ارادت مفاخرالملـکدستور می
شـد نخسـت میحتی به تلفنی که از سـوی کنسـول بـه او  مفاخرالملک»نویسد: ها مینسبت به روس

 ی گیلـاندهـد کـه جامعـه(. این نکته نشان می21، 1111)جنگلی، « گفتکرد و سپس پاسخ میتعظیم می
هـا و حاکمـان داخلـی رسـیده بـود و بـه محـر انتشـار اخبـار ی انفجـار و تنفـر عمیـق از روسبه آستانه
هـا پیوستند و یا این که از طریق اقتصادی و تسـلیحاتی بـه آنها میدسته به آنها دستههای جنگلیپیروزی

 رساندند.کمک می
ها آگاه شدند، سـعی نمودنـد بـا گلیها پس از این که با ناکامی حکام محلی در نبرد با جنروس

نظامیان کارآزموده خود پیش از این که جنبش جنگل تبدیل به قیـامی عمـومی گـردد، آن را سـرکوب 



تدارک دیدنـد  هاخ چند نبرد مستقیم با جنگلی1221تا شهریور  1221ها از مهر نمایند. در نتیجه روس
عملا  در نبرد ماکلوان، شـاندرمن و خمـام متحمـل  هاکه در نهایت به موفقیتی دست نیافتند؛ زیرا روس

ها دولت ایـران را تحـت فشـار شکست سختی از نیروهای جنگلی شدند. در نتیجه برای حذف جنگلی
ای برای از میدان به در کردن جنبش جنگـل تـدارک ببینـد. در بـین نبردهـای یـاد قرار دادند تا برنامه

متحمل شکست سنگینی شـدند و بخشـی از نیروهـا و طرفـداران  ها فقط در نبرد ماسولهشده، جنگلی
 (12خود را از دست دادند. )صبوری دیلمی، همان: 

بـه دسـتور دولـت مرکـزی مفاخرالملـک بـا نیـروی هفتصـد نفـره و بـه فرمانـدهی  از این رو
خ.  1221در آبـان مـاه  ها رفت، امـا ایـن نیـروی بـزرگ در کسـمابه نبرد جنگلی الدوله اسالمیاشجع

 متحمل شکست سنگینی گشت و مفاخرالملک نیز کشته شد.
مطرح گشت و تـا  از این زمان، جنبش جنگل به عنوان نیروی سیاسی و نظامی مهمی در گیلان

نیـز تسـلیم  از جنبش جدا شد و دکتـر حشـمت ه حاج احمد کسماییخ. ک1221فروردین و اردیبهشت 
 (221فخرایی، همان: ). آید.های آن به شمار میگشت، اوج افتخارات جنبش و کامیابی

 را منتشـر کردنـد.« روزنامه جنگل»خ، 1222ها برای گسترش آراء و عقاید خود در سال جنگلی
و از شـماره دوم بـه سـردبیری  این روزنامـه نخسـت بـه سـردبیری میرزاغلامحسـین خـان کسـمایی

، منتشـر گردیـد، امـا از شـماره هفـت بـه دلیـل بیمـاری میرزاحسـین خـان میرزاحسین خان کسمایی
تـرین ارگـان مهم« روزنامـه جنگـل»میرزاغلامحسین خان کسمایی مدیریت آن را بـر عهـده گرفـت. 

ها داشت. این روزنامه در مجمـوع های جنگلیجنبش جنگل بود و نقش مهمی در گسترش افکار و ایده
 توانست سی و پنج شماره انتشار یابد.

خارج شـدند،  امیان روسی از ایرانخ. که نظ 1221خ. تا بهمن 1222ها از فروردین سال جنگلی
ها توانسـتند قلمـرو خـود را از یـک سـو بـه با خوانین محلی درگیر بودند. در طی این دو سال، جنگلی

نیز گسترش دهند. از بهمـن مـاه  و حتی خلخال و در بخش غربی گیلان به تالش مناطق شرقی گیلان
ها به جهت وقوع انقلاب بلشویکی، تصمیم به خروج از گیلان گرفتند، اما به جهـت ایـن خ. روس1221

بـرای ایـن  شد، فرمانده نیروهای روسی باراتوفها موجب ایجاد هرج و مرج در گیلان میکه خروج آن
منعقـد « هیـأت اتحـاد اسـلام»رار نگیرند، قرارداد منع تعرض به ها قکه نیروهایش مورد هجوم جنگلی

هـا، ها بود، به طـوری کـه روسها از سوی روسی پذیرش قدرت جنگلیدهندهکرد؛ این قرارداد نشان
)به مقالات و یا کتاب هـای خودتـان . ها را به عنوان یک قدرت سیاسی و نظامی پذیرفته بودند.جنگلی

 رفرنس بدهید(
ها ها شـد، در نتیجـه انگلیسـیروهای روسی از گیلان، موجب ترس و واهمه انگلیسـیخروج نی



متمایـل  و انگلسـتان الدولهو سران جنگل را به وثوق ، میرزاتلاش نمودند با ارسال مأمورانی نظیر تدین
( که فـرد مصـممی ها موجب شد تا تیمورتاش )سردار معظم خراسانینمایند، اما عدم موفقیت انگلیسی

های زیادی توسط او در گیلـان برای سرکوب جنبش جنگل بود، به گیلان اعزام شود. در دوره او جنایت
های سیاسی و نیرنگ توانسـت با استفاده از حربه علیه جنبش و مردم گیلان صورت پذیرفت. تیمورتاش

ای جبـران ناپـذیر بـر را از کنار میرزا جدا نماید و با این اقدام، ضربه و دکتر حشمت حاج احمد کسمایی
البته جـدایی کسـمایی و  نگل بود.میرزا و جنبش وارد کند. این اقدام تیمورتاش آغاز فروپاشی جنبش ج

تیمورتاش پس از این اقدام و همچنـین بـا  حشمت جنگلی ریشه در اختلافات درونی این جنبش داشت.
ها در گیلان، تلاش نمود با عناوین مختلف، جنبش جنگل را وابسـته بـه توجه به فعالیت شدید بلشویک

تداوم جنبش جنگل و افزایش ناامنی در گیلـان جریان بلشویکی نشان دهد و از سویی بر ترس مردم از 
 دامن زند.

ها در تعقیـب همزمان با این اقدامات تیمورتاش و فروپاشی مقدماتی جنـبش جنگـل، بلشـویک
طلبان نظیـر شـدند و پـذیرایی برخـی از فرصـت خ. وارد انزلـی1222های سـفید در اردیبهشـت روس
ای از جنـبش جنگـل توسـط ها در انزلی گشت. بدین ترتیب شاخه، موجب رونق کار آنخاناللهاحسان
  ، جمهوری جنگل را اعلان نمودند.الله خان و خالوقرباناحسان

رفت، امـا سـرانجام  های فومنبرای نشان دادن قهر خود در تیر ماه همان سال به جنگل میرزا
ها به میرزا وعده دادند که به تبلیغـات اتحادی مصلحتی بین سران بلشویکی با میرزا برقرار شد؛ زیرا آن

ضداسلامی و مردم اشتراکی نپردازند. اما ادامه تضادهای ایدئولوژیک بـین میـرزا و سـران بلشـویکی و 
بودند، موجب شد تا طرفداران بلشـویکی در  ها کردههایی که نیروهای بلشویکی از آنهمچنین حمایت

 خ. کودتایی علیه میرزا و طرفدارانش به راه اندازند.1222نهم مرداد 
ها که منـافع خـود را در ها بر رشت مدت زیادی طول دوام نیافت؛ زیرا انگلیسیتسلط بلشویک

کـه توانـایی دیدند، به سرعت به رشت نزدیک شدند و سران جمهوری جنگل به جهـت ایـن خطر می
)فخرایی، همـان: نشـینی نمودنـدانگلیسی را نداشتند، از رشت عقب مقابله در برابر نیروهای متحد قزاق

212-221). 
به سرعت موقعیـت خـود را از  -جمهوری جنگل  –ها عامل دیگری که موجب شد تا بلشویک

و عقاید مذهبی مردم، نقـش زیـادی در  دست دهند، اقدامات فرهنگی آنان بود. مخالفت آنان با مراسم
 تداوم تنفر مردم از آنان داشت.

ها به این نتیجه رسیدند که باید قدرت میرزا و هیـأت اتحـاد اسـلام را از این زمان به بعد، روس
خـارج  و سـپس انزلـی خ. نیروهای خود را از گیلـان1222بشناسند؛ در نتیجه از اواخر سال  به رسمیت



 نمودند.
بـود.  1212از این زمان به بعد، سیاست شوروی، حمایت از جنبش جنگل و مخالفت با قـرارداد 

بـا میـرزا آشـتی و تعهـد نمودنـد کـه رفتـار  الله خان، احساندر نتیجه سران افراطی جنبش خالوقربان
گیری جنـبش جنگـل و بلـاتکلیفی در بـین سـران جنـبش، ای داشته باشند، امـا عـدم نتیجـهصادقانه

نارضایتی مردم در طی هفت سال قیام، افزایش هرج و مرج و نارضـایتی عمـومی، خسـتگی نیروهـای 
دربـاره  و انگلسـتان ه ویـژه نظامیـان گمنـام از یـک سـو و تفـاهم پنهـانی شـورویجنبش جنگل بـ

های جهانی به ویژه ایران موجب قربانی شدن جنبش جنگل و میرزا شد. بلشویک هـا بـا ایـن سیاست
ای خـود را نبش منطقـهتواند و یا این که قادر نیست جتحلیل به این نتیجه رسیدند نهضت جنگل نمی

تبدیل به جریان ملی و فراگیر نماید؛ زیرا اساسا  این جنبش تلفیقـی از افکـار متعـارض بـود. در نتیجـه 
خ. در تهـران صـورت گرفـت،  1111در مهـر  ، سفیر روسـیهملاقاتی که بین نماینده میرزا با روتشتین

پیام فرستاد که بدون هیچ قید و شرط تسلیم دولت مرکزی شود. در پی این تصـمیم  روتشتین به میرزا
خ. 1111شوروی و آگاهی دولت و وزیر جنگ از عدم حمایت شـوروی از جنـبش جنگـل در اول آبـان 

لحه ها بایـد اسـها صادر شد که طی آن اعلام گردید که جنگلیو جنگلی اتمام حجتی برای مردم گیلان
ای جهـت حمایـت از اعلامیـه خود را تحویل داده، تسلیم دولت مرکزی شوند. از سوی دیگر، رضـاخان

خوانین و ملاکین صادر نمود. هدف رضاخان از این دو اعلامیه مکمل، در تنگنا قرار دادن جنبش جنگـل 
بود. بنابراین میرزا با توجه به این که شـرایط را بـرای خـود و طرفـدارانش  و شخص میرزاکوچک خان

دید، از همگی درخواست نمود در صورت عدم تمایل، جان به در برند و خود نیز بـا تعـداد تیره و تار می
خ.، دچار 1111در یازده آذر  رفت که در گردنه گیلوان کمی برای یافتن پایگاهی جدید به سوی خلخال

  سرمازدگی شد و در نهایت کشته شد.
 

 معرفی مرکز اسناد و موزه جنبش جنگل دانشگاه گیلان

بر خی از  گیرد.های تاریخی، دانش تاریخ و پیوند میان این دانش با زمان حال و آینده را در برمیموزه

-موضوعی اختصاصی را به عنوان محور خود برگزیده، ملتی خاص و یا های تاریخی؛ دوره زمانیموزه

سازی مبارزات موزه و مرکز اسناد جنگل با هدف نمایه (.22: 1111اند.) )زاهدی؛ حاجیها ؛خیامباشی،

خ  1111-1221های مردم گیلان علیه استعمارگران خارجی و حاکمان داخلی اسناد مربوط به سال

موزه و مرکز اسناد جنبش جنگل از نظر مکانی در پژوهشکده گیلان شناسی آوری کرده است. گرد



. موزه و مرکز اسناد و آرشیو 1جوار با آرامگاه میرزا کوچک جنگلی واقع شده استدانشگاه گیلان هم

های معاصر است که تلاش داشته تا بخشی از های تخصصی در حوزه جنبشجنگل یکی از موزه

ی و فرهنگی این بخش از تاریخ معاصر ایران و گیلان را گردآوری نماید. دستاوردهای فکری، سیاس

ریزی استان گیلان و به همت دکتر عباس پناهی استاد تاریخ  موزه با حمایت سازمان مدیریت و برنامه

شود. این موزه با هدف نزدیک نمودن دانشگاه و مردم به دانشگاه گیلان تاسیس و مدیریت می

و تاریخی تشکیل شده است. با توجه به قرارگرفتن آن در نزدیکی مقبره میرزا دستاورهای فکری 

این مجموعه است ب که مدفن مفاخر تاریخ معاصر اکوچک جنگلی و مجموعه تاریخی سلیماندار

تواند نقش آموزشی و پژوهشی برای ها و مراکز اسنادی دارند، میعلاوه بر کارکردهایی که سایر موزه

 اجتماعی جامعه داشته باشد. هایتمامی گروه

 

 

 جنگلیب و مقبره کوچکالیماندارسمحوطه تاریخی 

-های رشت محسوب میکه اکنون از محله ه استدر جوار رشت تاریخی بودای محلهسلیمانداراب 

متری جنوب رشت معرفی کرده  111ای کنار جادة فلکده در شود.رابینو سلیمانداراب را دهکده

زمان با مرمت هم خسروخان گرجی حاکم گیلانبه دستور ه.ق 1211در سال ( 211: 1121است.)رابینو،

-122: 1112داراب و چمارسرا نیز ساخته شد.)یوسفدهی، های سلیمانهای رشت، پلبازارها و راه

ه.ق به نیابت 1221زکی خان ضیاءالملک در سال و مسیر دسترسی به این محله سهولت بافت. ( 121
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رشت به  ةکارهای او احداث جاد از جمله از محمدرحیم خان علاء الدوله حکمران گیلان شد

وجه تسمیه نامگذاری این محله وجود مقبره (21: 1111سلیمانداراب به طول دو کیلومتر بود.)نیکویه،

یمان در گورستان تاریخی است. رابینو در سفرنامه اش از دو کتیبه یاد می کند که یکی از ان ها پیر سل

مربوط به صندوق مقبرة پیر سلیمان در سلیمانداراب رشت است که به زبان عربی زیارت نامه و شرح 

ی است که ( مقبره شیخ سلیمان بن حمزه دارابی محل11احوال سلیمان نگارش شده بود. )رابینو،همان:

 212در صندوقی که روی مقبره است تاریخ »شد.مورد احترام و تقدس برای اهالی رشت محسوب می

رابینو، «)اند.دهد که آن را به فرمان سرفراز سلطان ساختهشود و نشان میم. دیده می1111هجری /

  (212همان: 

برادر سردار مقتدر افتاد و  ،پس از به شهادت رسیدن میرزا کوچک جسد او به دست سالار شجاع   

 1121سرش برای سردار سپه فرستاده شد. سر میرزا در گورستان حسن آباد تهران دفن شد. در سال 

او را از گیلوان به  جسدو کربلایی کاس آقا )حسام خیاط( و چند تن از دوستان میرزا سر او را از تهران 

از این رو گورستان سلیمانداراب به پایگاه د. داراب رشت منتقل و در آنجا تدفین کردنبقعه سلیمان

دوست داران آذر  11مقدسی برای مبارزان انقلابی گیلان مبدل شد. بر اساس اسناد هر ساله در روز 

کردند. در مجموعه آمدند و در مسیر آزادی تجدید میثاق میمیرزاکوچک بر سر مزارش گرد هم می

سید عبدالوهاب مدنی، اسماعیل جنگلی و دیگر یاران  اسناد جنگل گزارشات بسیاری مبنی بر حضور

  شناسی دانشگاه گیلان(میرزا در ساواک ثبت شده است. )اسناد نهضت جنگل، پژوهشکده گیلان

اجرای طرح سازه معماری آرامگاه کوچک جنگلی توسط اداره میراث  1112تا  1111های در سال

داراب که به حوطه شمالی گورستان سیلمانطرح دیوار مفرهنگی استان گیلان اجرا شد. در ابتدای این 

در ورودی گورستان طراحی و سمت خیابان است احداث شد. سپس روبروی محل تدفین میرزا سر

آرامگاه میرزاکوچک خان نیز ساخته شد. زمان در این پروژه عمرانی مقبره میرزاکوچکساخته شد. هم

تاریخی دارای زیربنایی به مساحت صد و یازده است. این محوطه  یک هشت ضلعی منظم هندسی

متر است که از چهار جهت اصلی،  2مترمربع به  ارتفاع  11متر مربع است و بنای مقبره به مساحت 

بنا با نمای آجری، چوب و کاشی و  راه پله هایی به منظور دسترسی به محوطه مزار تعبیه شده است.

تعداد هشت طاق نمای پنج کمانه که وة کلاه فرنگی است. سفال نمادی از معماری بومی گیلان به شی

دیوار چینی داخل آن بصورت مشبک آجرکاری شده است و نه روزنه چلیپایی در هشت ضلع فوقانی و 



درجه شبدری در هشت ضلع پایین بنا احداث شده است. کف بنا با آجر  11هشت طاق جناقی با قوس 

ک در ضلع جنوبی مقبره نصب شده است. بر روی سنگ سردیس یادبود میرزا کوچفرش شده است. 

به ندای »مرمر مزار میرزاکوچک خان علاوه بر نام او و عنوان سردار جنگل این جمله درج شده است:

گوش هپاخاست و انعکاس صدای مظلومانه مستضعفان ایران را در طنین غرش کلوله ها بهاسلام ب

 )مشاهده میدانی(«1111 شهادت:   1211جهانیان رسانید   ولادت: 

محوطه گورستان تاریخی سلیمانداراب در سده اخیر علاوه بر میرزاکوچک خان جنگلی، مدفن شعبان 

خان جنگلی، میرزا حسین خان کسمایی، ابراهیم فخرایی، اسماعیل جنگلی، شیون فومنی، جهانگیر 

 دکتر محمود بهزاد، نصرت رحمانی و برخی دیگر از مشاهیر و مفاخر گیلان است. سرتیپ پور،

 ثیر موزه جنبش جنگل بر آگاهی تاریخی و هویت بومیتا

با وجود اینکه تا کنون آثار بسیاری درباره جنبش جنگل نگارش شده است. منبع نگارش این 
ای مبتنی بر تاریخ است. در حالی که اسناد خانهی کتابها اغلب بر مبنای تاریخ شفاهی و مطالعهکتاب

/ 1111-1221ی،اجتماعی و فکری گیلان در این دوره)بیشماری از جنبش جنگل و تاریخ سیاس
شود و حتی بخشی از این اسناد در مراکز های ایران نگهداری میدر خارج از مرز م.( 1211-1221

آوردهای ای اسنادی جهت نگهداری و حفظ دستآرشیوی داخلی بوده است. لذا برای ایجاد مجموعه
های یاد شده اند، مجموعهدوره معاصر ایران برعهده داشته ساز درفرهنگی مردم گیلان که نقشی تاریخ

وری و ساماندهی شد. مجموعه اسناد جنبش جنگل آدر پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان گرد
در گیلان که در حقیقت با هویت فرهنگی و اجتماعی مردم این سامان عجین شده است. به عنوان 

رد پژوهشگران قرار گیرد و تحولی عظیم در مطالعه این رخداد تواند مورد کاربمنابعی ارزشمند می
بزرگ و سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران در اختیارمان قرار دهد. مجموعه حاضر با تلاش مجری طرح 

های مطرح داخلی و خارجی تهیه و گزیده اسناد به صورت مجوعه حاضر و فایل نهایی آن از آرشیوی
)پناهی و شناسی نگهداری شده است.جنگل در پژوهشکده گیلان در موزه و مرکز اسناد جنبش

اسناد این مجموعه از مرکز اسناد دیپلماسی امور خارجه، سازمان اسناد ملی  (1: 1121همکاران، 
،آرشیو مجلس شورای اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرازک اسنادی خارجی در حوزه قفقاز 

ن، مرکز اسناد و موزه سنپترزبورگ و اسناد جنبش جنگل در کشورهای مانند موزه ماتنادران ارمنستا
مهمترین هدف کارگروه پژوهشی موزه و آرشیو اسناد جنبش جنگل اروپایی جمع آوری شده است. 



و تعامل فرهنگی برای حضور و مشارکت عموم مردم با مرکز  -رشت -بازبینی حافظه تاریخی گیلان
های بسیاری در رابطه با این واقعه در ها و بزرگداشتین در کارگاهپژوهشی جنگل بوده است. بنابرا

این مرکز برگزار شده است که برای حضور عموم آزاد بود. از این رو همایش ملی نقش جنبش جنگل 
در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این  1122در تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران در سال 

مقاله در محورهای بررسی تاریخی جنبش جنگل، بازنگری تاریخی جنبش  همایش بیش از یکصد
ها، تحولات، فراز و فرود(، جایگاه جنبش جنگل در تاریخ جنگل، بازبینی تاریخی جنبش جنگل)ریشه

شناسی در آثار جنبش جنگل، جنبش جنگل و دولت معاصر ایران، مطالعه اسنادی جنبش جنگل، روش
قات اجتماعی، جنبش جنگل و مشروطیت، جنبش جنگل و ایدئولوژی، مرکزی ، جنبش جنگل و طب

ای از مقالات به دبیرخانه همایش جنگل ارسال شد. گزیده شناسیهای جامعهجنبش جنگل و نظریه
برتر این همایش منتشر شد.)گزارش دبیرخانه همایش ملی نقش جنبش جنگل در تحولات فکری و 

های علمی با موضوعات مطالعات جنگل در ها و نشستن کارگاهاجتماعی تاریخ معاصر ایران( همچنی
شناسی برگزار شد. از جمله نشست های بگزار شده می توان به نقش و کارکرد پژوهشکده گیلان

روبرت جنگل با سخنرانی مهندس  فراز و فرودهای جنبش های خارجی درمطبوعات و شخصیت
اره کرد. همچنین نشست علمی نفش اسناد آرشیوی اش 1121در سال واهانیان و دکتر عباس پناهی 

در بازنمایی نوین جنبش جنگل با سخنرانی دکتر عباس پناهی، دکتر قربانعلی کنارودی و دکتر علی 
 1122امیری و مشارکت انجمن ایرانی تاریخ، سازمان اسناد و کتابخانه های ملی در دی ماه 

 پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد. 
 



                 

 



 

خذشناسی تحلیلی آم» دستاورد دیگر مرکز اسناد جنبش جنگل دانشگاه گیلان، تالیف کتاب پژوهشی 

توسط عباس پناهی است. در کتاب حاضر مهمترین منابع مطالعات  «و توصیفی نهضت جنگل

کتاب در مرکز گردآوری و تهیه و تنظیم شده است. بیشتر عناوین مورد مطالعه در این جننش جنگل 

 آوری شده است. اسناد جنبش جنگل توسط عباس پناهی جمع

 گیرینتیجه

. ابعاد گسترده این جنبش جنگل یکی از جنبش های تاثیر گذار در تاریخ معاصر ایران ایران است

جنبش سبب شده است تا اسناد بسیاری از آن در مراکز دانشگاهی خارج و داخل کشور نگهداری شود. 

آوری اسناد جهت تشکیل یک موزه و آرشیو اسنادی پژوهشی و جمع 1122در سال  بنابراین

 دانشگاهی آغاز شد. اهداف این پروژه عبارت بودند از:

 

 

 

 

 

 

موجب  رشت گیری چنین موزه ای توسط دانشگاه گیلان در کنار مجموعه تاریخی سلیماندارب  شکل

پیومند دانشگاه با جامعه و ارتقای سطح فکری و اجتماعی منطقه ای که این موزه در آن ایجاد شده 

شگاه و این موزه انگیزه های ناست، موجب گشت. انتظار می رود تا با پیوند آموزش و پرورش با دا

 لازم جهت گسترش هویت بومی  و شناخت مشاهیر ملی فراهم شود.

آوری اسناد جنبش جنگلگردهدف از int 1بهره برداری علمی پژوهشگران.  

 .بازبینی حافظه تاریخی شهر رشت2

  جنبش جنگل در نشست های تخصصی و بازدید از مرکز اسناد .مشارکت مردم2



 

 

 منابع

، سازمان مدیریت و برنامه «گزارش نهایی طرح مرکز اسناد جنبش جنگل»(،1121پناهی،عباس و همکاران)-

 ریزی استان گیلان.

 ، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان.جنگل شناسی تحلیلی جنبشمأخذ (،1122پناهی، عباس، )-

 جاویدان.(، قیام جنگل، به کوشش اسماعیل رائین، تهران ، 1111جنگلی، اسماعیل، )-

 ، رشت: طاعتی.گیلان -ولایات دارالمرز ایران(، 1121رابینو، ه.ل)-

 ،اصفهان: چهارباغ. هاداری و موزهموزه، موزه(، 1111زاهدی،محمد؛حاجیها،بهاره؛ مریم خیامباشی)-

 (، نگاهی از درون به انقلاب مسلحانه جنگل، تهران، چاپ مظاهری.1111صبوری دیلمی، محمد حسن،)-
 ( سردار جنگل، تهران، جاویدان. 1121فخرایی، ابراهیم، ) -
 ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین سمت.داریموزه(،1111دخت)نفیسی، نوشین-

 ، رشت: ایلیا.1121تاریخچه بلدیه رشت از مشروطه تا (، 1111نیکویه،محمود)-

 ، رشت: ایلیا. حکمرانان گیلان در عهد زندیه و قاجاریه(، 1112یوسفدهی،هومن)-

 (.1121)گزارش دبیرخانه همایش ملی نقش جنبش جنگل در تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران-

 

 


