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 پیشگفتار

واقع در  کالنیالدصالح یروستا خیتارو  جغرافیا شناختدر  نوشتاری ،کتاب نیا
به جغرافیای طبیعی و انسانی این منطقه  نآبخش اول شهرستان نوشهر است. 

 کال بیان شده است.الدیندر بخش دوم نیز تاریخ صالح پردازد ومی
عمدٔه اغلِب منابع تاریخی حاوی شرح  قسمتتا پیش از دورٔه معاصر، 

ها و احوال پادشاهان بود و از شهرهای کوچک و روستاها و ها و جنگلشکرکشی
 چندانی ثبت نشده است. زندگی مردم عادی اطالعات

وجویی گسترده در منابع گوناگون اعم از کتاب و جست این کتاببرای نگارش 
وجود تاریِخ محلی برای هر شهر و روستایی موجب  ازآنجاکه و مقاله انجام شد

ا ت مدون گردید به دست آمده شود، اطالعاِت های هویتی آن میآشکار شدن ریشه
 کال باشد. الدینتاریخ صالحو جغرافیا نقطٔه آغاز تدوین 
راست وی و شودکال محسوب میالدیننخستین کتاب دربارٔه صالحکتاب حاضر 

و مدارک  اطالعات های بعدی و با یافتندر ویراست شاءهللاو ان آن است اولِ 
آن  مطالب ،یتاریخاسناد و مدارک ویژه در بخش ، بهکالالدینصالح دربارهٔ دیگری 

 شد. تر خواهدغنی

 

 شهاب رویانیان

 ۹۹۱۱دی 
@shahab_rouyanian 
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 کالالدینجغرافیای صالحبخش اول: 
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 موقعیت جغرافیایی

ور»دهستاِن  درروستایی است  «َکالالّدینَصالح  » از بخش مرکزی  «َبَلدٔه ک ج 
  .(آمار درگاه ملیـ: )نک نوشهر قرار دارد شرق کیلومتری ۲۳شهرستان نوشهر که در 

از شمال به دریای خزر، از شرق به روستای َونوش، از جنوب به جنگل، این روستا 
 َسنگان محدود است.کال و پارک جنگلی سییاز غرب به روستای پِ 

 خزر یجنوب ساحل دریا متری ۰۵۴۱ در کالالدینصالحو قدیمی  اصلیبخش 
درجه  ۴۰ در مرکز روستا قرار دارد که و مختصات جغرافیایی مسجد آنواقع است 

ثانیٔه عرض شمالی  ۵۴دقیقه و  ۲۲درجه و  ۲۳ثانیٔه طول شرقی و  ۵دقیقه و  ۴۱و 
تدریج در دو طرف در قرن اخیر به است.متر  ۴و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 

، محدودٔه روستا جادٔه کنارهکال تا الدینصالحکیلومتری و آسفالتٔه  ۳/۰جادٔه 
  است.و تا ساحل دریا نیز رسیده ترش یافته گس

کال وجود دارد که سابقٔه احداث الدیناین روستا، شهرک صالح یشرقبخش در 
 (.۰۵: ۰۲۴۳زادٔه فیروزجایی و همکاران، گردد )علیقلیآن به قبل از انقالب برمی

یا ل درکه در ساحکال را الدین، قسمت شمالِی صالحی اینترنتیهادر برخی نقشه
فلیالدینصالح»قرار دارد  و قسمت جنوبی و قدیمی این روستا را « کالی س 

ها نممکن است تصور شود ای کهینحوبهاند گذاری کردهنام« لیاکالی ع  الدینصالح»
 تقسیمات ازنظرهای معتبر و همچنین در نقشهشوند. اما دو روستا محسوب می

شناسٔه آماری  وجود دارد کهکال الدینفقط یک روستا به نام صالح، کشوری
بخش شمالی و جنوبی روستا را اهالی منطقه نیز است.  ۱۳۰۴۱۵۱۱۱۰۱۳۲۳۴۰
 ند.نامکال و بدون پسوند میالدینگیرند و تحت نام صالحیکپارچه در نظر می
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  (۱۴: ۶۰۴۶گیتاشناسی، ) آن کال و شهرها و روستاهای اطرافالدینموقعیت صالحنقشه  

 

 

 
 (Google Earth) آن کال و مناطق اطرافالدینای صالحس ماهوارهعک
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 اطراف مناطقکال و الدینصالح( که در آن ۶۰۱۱)چاپ حدود « تهران هراز»بخشی از نقشه  

 (تا، بی)گیتاشناسیها مشخص شده است های ارتباطی آنو راه
 
 
 

 
 (درگاه ملی آمار) ال در آنکالدینبلده  کجور و موقعیت روستای صالحنقشه  دهستان 
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 کالالدینشناسی نام صالحریشهتلفظ و 

: ۰۲۱۱َکال است )نکـ: دهخدا، الّدینَصالح   صورتبهتلفظ اصیل نام این روستا 
  (.۴/۰۱۳۴: ۰۲۱۰؛ معین، ۰۱/۰۴۱۱۵

 به شرح زیر است: نام این روستا مرکب از سه کلمه
 (.۳/۳۰۴۰: ۰۲۱۰نیکی، نیکوکاری )معین،  َصالح:
 ویژههایی که شخصی مقدس، بهها و دستورعملمجموعٔه عقاید و آموزش دین:

 (.۵/۲۵۴۳: ۰۲۴۳پیامبر، ارائه کرده است )انوری، 
گویند. در بعضی و محله می /dih/)پسوند( به پارسی و تبری، به َقریه و دیْه  َکال:

شاید در اصل،  پیوندد وهای گیالن و مازندران، این کلمه به آخر میاسامِی مکان
کال )دهخدا، الدین، صالح2کال... صرینچنانکه در 1قلعٔه عربی همین کلمه باشد.

در زبان « َکالیه»، «َکالته»، «َقال»، «ک ال»، «َکال»های واژه (.۰۳/۰۴۵۲۳: ۰۲۱۱
 است« ِده»و « قلعه»در زبان فارسی و به معنای « َکالته»و « َکالت»طبری، همان 

  .(۳۲۴: ۰۲۳۱)کیا، 
عادل )برای م« روستای موجِب نیکِی آیین»یعنی: « َکالالدینَصالح  »بنابراین 

 (.۰۴۰: ۰۲۰۵؛ انوری و همکاران، ۴/۰۱۳۵: ۰۲۱۰نکـ: معین، « الدینصالح»فارسی 
 «شود.و آیین می روستایی که موجِب بهتر شدن دین»: تر یعنییا به عبارت ساده

نامی تحریف شده است و صورت اولیه و  کالالدینبر  اساس نظری دیگر، صالح
آبادِی ِجواِر »َسردین به معنای مطابق این نظر،  بود.« َکالَسْردین»اصیل آن 
برای تأکید و نه افزودن معنای جدید به آن اضافه « َکال»است و پسوند « عبادتگاه

عنای مذکور برای سردین (. اما در کتب لغت، م۳۴۱: ۰۲۰۲نیا، شده است )یوسفی

                                                           
« َکالت» (.۶/۷۷۵۱: 1۸۳۱است )انوری، « َکالت»ُمَعرَّب واژٔه فارسی« قلعه». واژٔه عربی  1

نیز که در « َکالیه»آید. شود و در آخر نام روستاها میتلفظ می« َکال»ندرانی کنونی، در ماز

 (.۱11: 1۸۳۱انتهای نام برخی روستاها آمده به همین معنی است )نکـ: صادقی، 

/ کالَصرین» نام این روستا به شکلویژه در عهد قاجار، به. چون در برخی از متون،  ۱

اند. اما دهخدا آن را روستایی دیگر تصور کرده نامهٔ لغتمؤلفان  نیز آمده است،« کالَسرین

 و تلفظی دیگر از آن است.« کالالدینصالح»همان « کالصرین»باید دانست 
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( ۰۲۰۱-۰۲۳۰نیا )اصغر یوسفیافت نشد و مستند ادعای قائل آن یعنی علیی
 .نیستمعلوم 

شود تلفظ می sar[d]inka(o)la صورتبهنام این روستا  ،در زبان گفتارِی مردم
نیست ریشه در تلفظی کهن دارد و یا اینکه شکِل عامیانه و ساده شدٔه  مشخصکه 

 کال است.الدینصالح

 
 شناسیزمین

 یرکزمتعلق به بخش البرز م کالالدینشناختی صالحزمین ساختار یِ رسوب نهٔ په
 کربناتهٔ  یهاسنگبا  نیسپَ  کِ یآن از پالئوزوئ دهندهٔ لیتشک یسنگ یو واحدهااست 
 منطقهٔ  نکهی. با توجه به اابدییمو تا عهد حاضر ادامه  شودمیوته آغاز ر   دِ نْ سازَ 

از  یاریسب نبودِ  خأل، است یکیتکتون یفازها دیعملکرد شد ریتحت تأث موردبحث
 یاکثر واحدها ی. ارتباط اصلگرددیم هیمختلف توج یهادوراندر  یاصل یسازندها

جود . واست وستهیناپ گاهگسله و  صورتبهمختلف  یهادورانمنطقه در  ینگس
 نیکه مرز ب استمحدوده  نیدر ا یعنصر ساختار نیترمهم)خزر(  نیگسل کاسپ
عوارض  ،یزیخلرزه نهٔ یشی. پکندیمرا کنترل  ین و دشت ساحلکوهستا

گسل  نیا ییایمتعدد، نشان از پو یهالغزشنیزمو وجود  یساختنیزمختیر
 نیترعمدهگسل برداشت نشده است.  نیامتداد ا در 1لغزشَخ  ایگسل دارد. صفحه
ر شده، و حف افتهی اعارتف یآبرفت یهابادزن گسل خزر، یشناختختیرنیعوارض زم

 یهاعارضه. وجود استمرز کوه و دشت  یتخشناختیرمنحرف شده و  یهاآبراهه
 تممکن اس ،یگسل پهنهٔ  نیا یشمال یهادر بخش یبه افراز گسل هیشب یخط

 یوشریدر حال پ اید که به سمت درگسل خزر باش ترجوان یهاشاخه دهندهٔ نشان
گسل خزر  وارهٔ یدر فراد 2گسل مرتبط با نیچ صورتبهمهستان  سیطاقد. است

 بیشمال ش یسوبهدرجه  ۱۴تا  ییهابخشآن در  ییجلو الیکه  افتهیتوسعه 
                                                           
1. slickenside 

2. fault-related folds 
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 گرید ی. از عوارض ساختاراست شرق یسوبه سیطاقد نیا یمحور لیدارد. م
رد ( اشاره کالکَ رْ زِ ید یهاگسلکوهستان ) یشانیدر پ یعاد یهاگسلبه  توانیم

 کوهرشتهبا روند  ی، موازهاگسل نیادامه دارد. ا زین دیگربه مناطق خنمون آن که ر  
 لومتریک ۰۱از  شیگاه به ب هاآن ی. طول کلاستشمال  یسوبهتند  بیش یو دارا
 غربی،در بخش  یر یرزن، الدره و بز یمعکوس و راندگ یهاگسل. رسدیمهم 
 ۰:۳۴۱۱۱گزارش نقشٔه  م،یند) انددادهشکل را  یادهیچیپ یساختار جموعهم

 (.کالنیالدصالح

 

 شناسیخاک

است که سن آن به  1نمارْ  ، آهکی با الیٔه نازِک کالالدینصالحمنطقٔه  سنگ مادرِ 
 شسته نشدهاِی جنگلی و قهوه ایِ آن، اغلب از نوع قهوه رسد. خاِک می 2تاسهرِ دورٔه کِ 

  (.۲۰: ۰۲۰۲زاده، اسماعیلاست ) شسته شده 4( و راندزینِ 3)پسدوگلی

 

 رودها
 آبرود نمک

درصد از دامنٔه  ۱ متوسط بیشبا و  لومتریک ۴به طول « آبنمک» رود کوچکِ 
پس و  ردیگیآزاد سرچشمه م یایسطح در یمتر ۴۴۱در ارتفاع  5تاَشر کوهِ  شمالی

 (.۵۳۴: ۰۲۴۵ ،ی)جعفر زدیریخزر م یایبه در کالالدیناز عبور از صالح

                                                           
 marl (marlstone)، انگلیسی: marne. فرانسوی:  1

میلیون سال قبل  1۴۷شناختی که از زمینمانهای زیکی از دوره (:Cretaceous. کرتاسه ) ۱

  (.Encyclopædia Britannica, Cretaceous Periodمیلیون سال قبل طول کشید ) ۶۶تا 

3. pseudogley 

4. Rendzine (rendzina) 

کیلومتری جنوب شرقی نوشهر در دهستان  ۸۳متر در  1۵1۸. تاَشر: کوهی به ارتفاع  5

گذرد و از قی نهرودبار. رودخانٔه ُکُجور از دامنٔه غربی این کوه میبلدٔه ُکُجور و در شمال شر

 (.1۴۳: 1۸۶۳شود )جعفری، [ متصل میkodirطرف جنوب به کوه کدیر ]
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 «آبنمک»رود 

 
 رود کُُجور 

روستای آب است از حومٔه غربی تر از رود نمکتر و بزرگکه پرآبروداین 
  گذرد.کال میالدینصالح
درصد و میانگین آبدهِی  ۳/۱کیلومتر و با شیب متوسط  ۵۲به طول کجور رود 
های کیلومتری دریا( از دامنٔه شمالی کوه ۴میلیون مترمکعب )ایستگاه  ۳۳ساالنٔه 
کیلومتری جنوب شرقی نوشهر  ۵۵در  /yaxli/و َیْخلی  ک وَهکسنگ و ِاْسبیسیاه

گیرد. رود کجور از چند متری از سطح دریای آزاد سرچشمه می ۲۳۴۱و از ارتفاع 
گیرد سرازیر شده است منشأ می /dib-darre/دّره ها از دیبترین آنریزابه که مهم

، صالحان، خاَچک، َاْنگاس از قبیل ِنْیَتل، َگْنَگر،« توابِع کجور»و روستاهای دهستاِن 
کیلومتری شمال روستای اخیر با  ۲کند. در ِخْیل( را سیراب میخیل )َبدیعَبدی
وش جریان یافته و َسِر راه، َبَلدٔه کجور را مشروب کرده است ریزابه ای که از درٔه َار 

گردد. در این دهستان از درٔه شود و به دهستان بلدٔه کجور وارد میمخلوط می
ارد گردن قرار دب ن و قلعههای َولیْک نسبت تنگی به نام َچَمْرَدّره که در میان کوهبه

کند و پس از آمیختن با دو ریزابه که اولی از غرب و دومی از شرق و از عبور می
 شود و پسالت جریان یافته است به درٔه غربِی کوِه تاَشر وارد میمیاِن درٔه خشک
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ور،  ،ی)جعفرریزد رسد و به دریای خزر میبه دیِزْرَکال می از عبور از روستای م 
۰۲۴۵ :۲۴۳.) 

 

 هوا(واقلیم )آب

باران همهای خطوط کال ایستگاه هواشناسی ندارد ولی بر اساس دادهالدینصالح
ساله( و ۳۱نوشهر )دورٔه  1َهمدیدیِ  ایستگاه هواشناسیِ دمای تهیه شده از و هم

های ترین ایستگاهساله( که نزدیک۱ور )دورٔه همچنین ایستگاه هواشناسی کج
 ۰۲۱۱بارندگی سالیانٔه آن در حدود  میانگینکال هستند، الدینهواشناسی به صالح

شود. اقلیم گراد برآورد میدرجٔه سانتی ۵/۰۴متر و میانگین دمای سالیانٔه آن میلی
ار دارد قر «بسیار مرطوِب سرد» اقلیمِ طبقٔه در  2منطقه با روش دومارتن

 (.۲۰: ۰۲۰۲زاده، )اسماعیل
 

    هاو جنگل گیاهان

اری، مسکونی و تج یوسازهاساختکال که به دلیل الدینصالح در بخش ساحلیِ 
ا، ت وسک هایی همچوندرختان و درختچهزمیِن خالی چندانی از آن باقی نمانده است 
و )بلوط(، آزاد، لیَلکی / َلْنْدماز  ، داْغداغان، انار، ازگیل، /، انجیرlilakiَلْرگ، ب 

ْرْخ  انیان، )رویرویند َاْربه میَال، سیاهْ َتل و، سیاهْ َولیک، گوجٔه جنگلی، توت، سیاهْ س 
 (.های هیرکانیدانشنامٔه جنگل

هکتار در حوضٔه آبخیز َگَلندرود  ۰۴۱۳با مساحت  کالالدینهای صالحجنگل
های شمال کشور( در لبندی طرح جامع جنگدر تقسیم ۵۴)حوضٔه شمارٔه 

 ۰۱۱در محدودٔه ارتفاعی کال الدینو در جنوب صالحشرقی شهرستان نوشهر جنوب
دقیقه تا  ۵۱درجه و  ۴۰متر از سطح دریای آزاد و در مختصات جغرافیایی  ۰۱۱۱تا 

                                                           
1. synoptic 

-1۳۵۸دان فرانسوی )( جغرافیEmmanuel de Martonne. برگرفته از نام امانوئل دومارتن ) ۱

 م(.1۳۷۷
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دقیقٔه  ۲۰درجه و  ۲۳دقیقه تا  ۳۴درجه و  ۲۳دقیقٔه طول شرقی و  ۴۰درجه و  ۴۰
 (.۲۰: ۰۲۰۲زاده، )اسماعیل ردعرض شمالی قرار دا

تیره شناسایی  ۴۴َسرده )جنس( و  ۰۰۴گونٔه گیاهی از  ۳۲۱ها در این جنگل
 (.۵۱شده است )همان: 

 

 
 (۰۳: ۶۰۳۰زاده، کال )اسماعیلالدینهای صالحنقشه  جنگل

 
 ۶(۰۳: ۶۰۳۰ زاده،لی)اسماع کال بر اساس ریخِت رویشیالدینهای صالحجنگل گیاهان

 درصد تعداد ت رویشیریخ

 ۴/۷۰ ۶۰۶ علفی گیاهان

 ۷/۱۷ ۱۶ گیاهان چوبی

 ۷/۶۶ ۱۷ گندمیان

 ۴/۱ ۶۱ هاسرخس

 ۷/۶ ۰ ثعلبیان

 ۷/۶ ۶ اَسبیانُدم

 ۶۶۶ ۱۰۷ جمع

 

                                                           
 ی بود که با توجه به متن منبع اصالح شد.. در جدوِل منبع، اشتباهات 1
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 درختان مناسب فضای سبز

کال، درختان مناسب برای کاشت در حیاط الدینبا توجه به خاک و اقلیم صالح
 ، به شرح زیر است:قهمنط منازل و فضای سبز

 دار(، ت وسکا، صنوبرِ َزهره، درخِت الله )اللهاوکالیپتوس، گراندیس، َخرْ 
ِدلباتا(،  ای )آکاسیاتاالب، زیتون تلخ، انواع مرکبات، آکاسیای نقره روِ آمریکانا، َس اور

نخل زینتی، شمشاد، بلوط، َانجیلی )آقازمانی، گز شاهی )در شنزارهای ساحلی(، 
۰۲۴۲ :۴۱.) 
 

 جانوران

وکاچون مپستاندارانی هکال الدینهای اطراف صالحدر جنگل خرس ، َمرال، ش 
یان، )رویان کندزیست می شغال ،وحشی خوک، گربٔه جنگلی، روباه، پلنگ، ایقهوه

 (.های هیرکانیدانشنامٔه جنگل
 

 جمعیت

 ۴۲۱معادل نفر  ۳۴۰۲ کالالدینصالحجمعیت  ۰۲۰۴بر طبق سرشماری سال 
  (.آمار درگاه ملی)بوده است زن  ۰۳۴۱مرد و  ۰۲۲۳خانوار، شامل 

 
 در گذر زمان کالالدینجمعیت صالح تغییرات

 منبع جمعیت سال

 ۰91: 0188 ،ینوروزمراد 1۲1حدود  01۲9

 ۱0: 0181 نو،یراب ۲11حدود  0189

 (آمار درگاه ملی) 011۲سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال  ۱01 011۲

 (درگاه ملی آمار) 01۱۲سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال  0701 01۱۲

 (درگاه ملی آمار) 018۲سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال  1۰11 018۲

 (درگاه ملی آمار) 0191سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال  1۰10 0191

 (آمار درگاه ملی) 019۲سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال  1۲91 019۲

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84
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 و ژنتیک نژاد

کال کمابیش از همان نژاد و ژنتیک غالب در دیگر مناطق الدیناهالی صالح
با  J2گروه در مردم مازندران متعلق به تک 1گروهبیشترین تکمازندران هستند. 

گروه، ریشه است. این دو تک درصد ۰/۳۱با  Gگروه درصد و پس از آن، تک ۴/۲۱
 هزاران سال و متعلق به مردمی است کهد نمازندران داردر ساکنان بسیار قدیمی 

ز فراوانی نی ازنظرگروه کردند. سومین تکها در مازندران زندگی میقبل از آریایی
  درصد است. ۰/۰۰گروه آریایی با یا همان تک R1a مربوط به

 
دران در مردم مازن (Y-chromosome DNA) پدری تَنِ فام   نایِ های دِ گروهنمودار تک

 شود )تبار و ژنتیک ایرانیان(کال نیز میالدینکه تا حد زیادی شامل اهالی صالح

 
ی را در هایی که بیشترین فراوانگروهبرای شناخت بیشتر، توضیحاتی دربارٔه تک

  شود.دارند ارائه می کالنیالدصالحو ازجمله  مردم مازندران
 

                                                           
1. haplogroup 
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 J2گروه تک

مازندران دارای مردم درصد  ۴/۲۱ود های ژنتیک، در حدبر طبق آزمایش
 .وجود آمده استه ب شیسال پ ۲۰۳۱۱گروه حدود تک نیاهستند.  J2گروه تک

 دیاما شا .شمال عراق باشد و هیاست که منشأ آن جنوب غرب ترک نیاعتقاد بر ا
 نیا .باشد فارسجیخلسواحل  یکشورها گریدیا  و تیکو ای منشأ آن قفقاز و

و  یاترانهیدمِ و  (یدورودانیم ودانی/ر  میان)ی نیالنهرنیببه  شتریگروه بتک
 نیآخر جینتا بر اساس است.معروف  یاانهیخاورم شمالِ  تازگیبه و یقفقاز
 گری)نسب به د انیرانینژاد و تبار اکثر ا  ،منتشر شده یهاشیآزما و قاتیتحق
صاحبان  دیآیظر مبه ن است.  J2 شناسهٔ  ایگروه تک یهارشاخهیها( از زگروهتک
 یمیدق انینوادگان بوم اند،منتشر شده رانیدر تمام ا تا حد زیادیشناسه که  نیا
 یشورهابه ک رانیاز ا یپراکندگ نیانجام شده ا قاتیهستند که بر اساس تحق رانیا

 ،ایتالیا جنوب، لبنان ،هیگروه در مردم ترکتک نیشتریب اکنون و دهیرس زیاطراف ن
 و یو مردم آلبان انیونانیاز  یتوجهقابلبخش ، جانیذرباآ یجمهور ،برسق

 گروهعراق مربوط به تک کشور یهاترک ،کردها ،ها(ینِچ ِچ  و نگوشی)ا هایقفقاز
J2  .)است )تبار و ژنتیک ایرانیان 

در غار  J2 یهاشاخهریاز ز j2a با شناسهٔ  به دست آمده استخوان نیتریمیقد
 است. الدیسال قبل از م ۰۰۱۱-۴۳۱۱که مربوط به  کشف شده غرب بهشهرو در ت  ه  
 شیسال پ ۰۱۱۱۱شده که مربوط به  ریسراز رانیاز ا کیتینئول در دورهٔ  j2ر ظهو نیاول
 رانیا یدر شمال غرب نیعبدالحس در منطقه تپهٔ  j2b با شناسهٔ  استخوانیدر 

 )تبار و ژنتیک ایرانیان(. شده است ییشناسا
در  PF5073 و جهش J2a2 رشاخهٔ یزj2 گروه تک با مشخصهٔ  گرید استخوان

 ۵۳۰۳-۵۴۲۰ شکه قدمت استدر کنگاور استان کرمانشاه  یگابسه یباستان منطقهٔ 
 برآورد شده است )همان(. الدیقبل از مسال 
مرکز  در جنوب و یمیقد بسیار هاییاستخوان یپژوهش بر رو نیدتریجد در
 شیامورد آزم هایاستخوانتمام  یایبقا گروهتک شود،یم زین رانیا که شامل ایآس
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 است که همان J2a1h مردم شهر سوخته شاخهٔ  .اعالم شد J2 مردم شهر سوخته
L24  ایM530  ها یها و اصفهانیزدی خصوصهها بکه اکثر فارس شودمحسوب می

مناطق کامل  گرید یهافارسد. ها به آن تعلق دارنیکرمان ها واز بلوچ یبرخ و
 نیهمچنباشند.  M530 همان زین هایاکثر کرمان ادیاند و به احتمال زهنشد یبررس
 J2a زین یغرب جانیدر آذربا روزیفیحاجتپه حصار دامغان و  هایاستخوان یبرخ
  )تبار و ژنتیک ایرانیان(. اعالم شد J2b و

که هر دو از  است J1گروه برادر تک ایرده و هم J2گروه توان گفت تکیم
 یها دارایستانداغِ  اغلِب . اندمنشعب شده شیدر هزاران سال پ پدر Jگروه تک
 یدارا اغلبنامند یم لیکه خود را اص انیهودیاز  یها و برخعرب و j1گروه تک
از قوم  J1همانند  J2گروه تک نحامال معتقدند ایعده هستند. j1 یهارشاخهیز

فه کرد یاز طا ی( افرادY َتنِ فامْ ) یپدر ِدنایِ ک یژنت یدر بررس هستند. یسام
بار از ت هاآنفه کرد زنگنه از کالر عراق مشخص شد یاز کرکوک عراق و طا یطالبان
ن یشیپ جمهورسیرئبه  توانیمکه از افراد آن  یطالبان فهٔ یطا .هستند  J2 گروهتک

ت ده داشز بر عهیکردستان عراق را ن یهنیاست اتحاد میکه ر یعراق  جالل طالبان
کرد زنگنه  فهٔ یطا .هستند J2 گروهتکاز   Z438رشاخهٔ یا زیحامل جهش  ،کرداشاره 

 Z6253  رشاخهٔ یا زیحامل جهش  زین اندرانیاز آنان ساکن ا یتوجهقابلکه بخش 
  )تبار و ژنتیک ایرانیان(. هستند J2 گروهتک از

 نیا شده با افتی استخوان نیتریمیقد نکهیباا J2 گروهتکاز  J2b اما سرشاخهٔ 
 رانیمردم ا نیدر ب زانشیم، ( استنیعبدالحس )تپهٔ  رانیمشخصه مربوط به ا

ت که اس نیاعتقاد بر ا اکنونکشورها کمتر گزارش شده است و  گرینسبت به د
کشورها همان  گریهند و اردن و د تمشخصه به سم نیاز ا یمبدأ مهاجرت افراد

متر با قدمت ک الدیقبل از ممربوط به دوران  هایاستخوان است. نیتپه عبدالحس
ل اند. در حاشده ییتاکنون در اردن و مصر شناسا نیتپه عبدالحس استخواناز 
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)تبار  است J2b زانیم نیشتریب یکشورها دارا رینسبت به سا یکشور آلبان حاضر
 و ژنتیک ایرانیان(.

 
 Gگروه تک

رسد نظر میکه به  هستند Gگروه ها دارای تکدرصد مازندرانی ۰/۳۱در حدود 
 ستردهٔ گ مهم و شاخهٔ ریبا ز  گروهتک نیا. کال نیز چنین باشدالدیندر اهالی صالح

 یعنیآن  یشرقشمال خصوصبه مردم کشور گرجستان وبین در G2a  یعنیآن 
 .اندودهب گروهتک نیحامل ا زیاروپا ن یمیقد انیبوم از یغالب است و برخ یساوانت

 باال با نسبتی همآن، مناطق بسیاری از یکیژنت بیرکدر ت گروهتک نیا رانیا در
 افتی گرید یاز کشورها شتریب رانیدر ا G1 (M285) رشاخهٔ یز. شودیم افتی
 )تبار و ژنتیک ایرانیان(. است رانیا یبوم دیآیبه نظر م شود ویم

 افتیدر غار وزمه در مرکز زاگرس  G2b با شناسهٔ  یمیقداستخوان  نمونه کی
 وهگرتکبا  گرید نمونهٔ  است.  الدیسال قبل از م ۱۵۴۴-۱۱۴۳مربوط به  شده که  

G2 رشاخهیز G2a1a جهش  وFGC602 الدیسال قبل از م ۴۳۴۰-۴۴۲۱قدمت  با 
 ده استش افتیشهرستان کنگاور استان کرمانشاه  یگابسه یباستان در منطقهٔ 

  نتیک ایرانیان(.تبار و ژ)
 
 R1aگروه تک

که این میزان  هستند R1aگروه دارای تکمردم مازندران  درصد ۰/۰۰در حدود 
متخصصاِن . شودتخمین زده میکال نیز در همین حدود الدیندر مردم صالح

 هاییایسال قدمت دارد مربوط به آر ۴۱۱۱را که در حدود   R1a-Z93گروهِ تک ک،یژنت
و  کستانیاز افغانستان و تاج ییهادر بخش ییایدرصد آر نیشتریب .دانندیم

به  مربوط زین رانیمقدار مشاهده شده در ا نیشتریو ازبکستان و ب زستانیقرق
 ِدنا یهاشیطبق آزما بر .و بلوچستان و کرمان است ستانیو س یخراسان جنوب
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(DNA)   نکـ: تبار  شوندیمحسوب م ییایآر رانیدرصد مردم ا ۰۵فقط در حدود(
 و ژنتیک ایرانیان(.

 

 (R1a-Z93گروه تک) های آریایینقشه  پراکنش ژنتیک

 
 ر،یدر چند هزار سال اخ رانیگوناگون به ا یهاتیوارد شدن جمع جه،یدرنت

سال  ۳۲۱۱)از حدود  انیونانیسال قبل(،  ۲۴۱۱)از حدود  انییایازجمله ورود آر
ها سال قبل(، مغول ۰۱۱۱ها )از حدود سال قبل(، ترک ۰۵۱۱ها )از حدود قبل(، عرب
ن ساکنا ازجمله، انیرانیا یکیژنت بیسال قبل(، نتوانست ترک ۴۱۱)از حدود 
وام از نژاد اق انیرانیدهد و اغلِب ا رییتغ ادیرا به مقدار ز ،کالالدینو صالح مازندران
 نیامناطق مختلف در  هاییایاز ورود آر شیهستند که هزاران سال پ یو مردم
 .کردندیم یزندگ نیسرزم
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 های عمدهخاندان

کم از چند نسل قبل در این کال که دستالدینهای عمدٔه صالحخانداندی از تعدا
 اند از:منطقه سکونت دارند عبارت

سرایی، ترک، جعفری، جمشیدی، چراغیان، درزی، درویش، رویانیان، پیش
نژاد، صالحی، کاردرقدس، کریمی، سرانی، شیخپشت، ساروی، سیاهزاغ

 یاری(.محمدی، ملکی، هوشیاری )خوشملک
 

 زبان

ز شان نیکنند و زبان محلیتکلم می فارسیزبان به  کالالدینمردم صالح
 مازندرانی است.

 ایرانیِ  هایزبان ت، ازاس مشهور همکه به َتَبری )َطَبری(  1مازندرانی زبان
 شمار به خزر دریای کرانهٔ  هایزبان جزء جغرافیایی لحاظ به هغربی است کشمال
 هایگویش نفر به یکی از ۲۳۳۴۱۱۱ش، در ایران ۰۲۱۳مار سال طبق آ بر رود.می
 زیر هٔ منطق چهار به توانمی را مازندرانی رواج قلمرو گویند.می سخن زبان این

 (:۰۰۳: ۰۲۴۲)محمودی بختیاری،  کرد تقسیم
 نوشهر؛ . رامسر، تنکابن، کالردشت، چالوس،۰
 . آمل، نور، محمودآباد؛۳
 کوه، ساری؛شهر، سواد. بابل، قائم۲
  . نکا، بهشهر، بندرگز.۵

 شودیم یاد آن از مازندرانی گویش نام تحت ایرانی شناسیزبان متون در آنچه
 و گرگان بین جغرافیایی هٔ حوز اغلب بلکه، شودینم شامل را مازندران استان کل

زبان مازندرانی، در کناِر  (.۰۰۳: ۰۲۴۲)محمودی بختیاری،  ردیگیدربرم را چالوس
                                                           

، حتی در نشریات فرهنگستان زبان و «گویش»بدانیم یا « زبان»را « مازندرانی»اینکه .  1

ادب فارسی نیز روال ثابتی ندارد زیرا مازندرانی خصوصیاتی بینابیِن زبان و گویش دارد. 

های ی ایرانی دانست و هم آن را یکی از گویشهاتوان آن را یکی از زبانبنابراین هم می

 بندی کرد.زبان فارسی طبقه
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ان گیلکی، در ثروِت کلمات و کثرِت واژگاِن متعلق به گیاهان و جانوران، در میان زب
 (.۰۳۳: ۰۲۴۲های ایرانی سرآمد است )برجیان، همٔه زبان
 امروزی آن بود و تا هٔ فراتر از گستر یدر غرب، کم یزبان مازندران یخیتار قلمرو
بان امروزه هم در ز نیا رواج داشت. النیگدر شهرستان لنگرود  الطمَ  روستای

 یهامازندران در شهرها و روستاهای استان یاسیس یایجغراف هٔ خارج از حوز
 ۀقَکتول در استان گلستان، منط آبادیتا عل گرگان مانند بندرگز، ک ردکوی و مجاور،

، کَش مْ ر، ِش دَ مابْ رْ م، آهار، گَ َش فَ  وشان،ا   الالن، ون،گ  یْ ک، مِ ل )شهرستانَ داخِ  صرانِ قَ 
 یاصل یهاسرشاخه و روستاهای رود()ِوالیت ر و والتروَس ْچ ر، آسارا( و گَ َس دْ نْ بَ رْ دَ 

زاده داوود و طالقان و امامی هاکوه یو مناطق شمال 1جاجرود و کرج یهارودخانه
وِدِهنشهرستان دماوند،  یکوهستانی دماوند )شامل نواح ۀمنطق ( تا نهِ ومِ ب   ،ر 

 استان رود ازلهبْ َح یۀ دشت در حاشنیمیسو  دشتنیچای و زرَقزوان روزکوه،یف
 ر وَس گْ نْ گرمسار و َس  الیکاییِ  رِ یو عشا رزادیمهْ م، َش چاْش  ،َپْرَورتهران و مناطق 

 نیا از یاست و در برخ شوریَتر در استان سمنان دارای گوو َافْ  )الْسِجْرد( درْ گِ الْس 
 (.۰۳۳: ۰۲۰۳)ذبیحی،  رواج دارد یمازندران جنس از یمناطق زبان
 از باید را گویش این ی،مازندران هٔ مطالع برای دسترس در منابعِ  ازنظر
 و هازبان دیگر با مقایسه در چراکه دانست؛ ایرانی اقبالخوش هایگویش

 ازجمله .است دسترس در بیشتری منابع گویش این از ی،ایران یهاشیگو
)قرن  دیلمی هٔ ولالدّ د  ض  عَ  معاصر شاعر، «َوزدیواره» اشعارِ  ،گویشی اسنادِ  نیترمیقد
ق( ۱)قرن  اسفندیارابن تاریخ طبرستان در که است مازندرانی گویش به ق(۵

ی مرعش ظهیرالدین سید از مازندران و رویان و طبرستان تاریخ کتاب در. است آمده

                                                           
م( 1۳۱۴-1۳۷۵شناس فرانسوی )باستان، (Jean-Jacques de Morgan) مرگانوژاک دژان . 1

، که در اواخر قرن نوزدهم میالدی به مطالعه دربارٔه علمی فرانسه در ایران هیأترئیس و 

شناسی ایران مشغول بوده است، وقتی شناسی و زباننشناسی و باستاجغرافیا و زمین

اند گوید: این شهر در مناطقی که سابقاً مازندرانی بودهرسد چنین میبه شهر تهران می

  (.، پاورقی1۶۶: 1۸۳۶ ،یحی)ذببنا شده است 
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. کرد مشاهده را طبری جمالت و ابیات قطعات و برخی توانیم نیزق( ۰)قرن 
 .شودیم دیده مازندرانی گویشی مواد از ییهانمونه نامهقابوس در همچنین
 حریری مقامات هٔ ترجم ،داریم اختیار در گویش این از که کهنی متن نیترمفصل

 اکنون و باشد شده تألیف ق۳۱۱سال  در رسدیم نظر به که است طبری گویش به
 شناخت در که منابعی میان از آن بر عالوه. شودیم نگهداری کلِ مَ  ملی هٔ کتابخان در

 مؤمن حکیم اثر ؤمنینالم  ة  فَ ْح ت   به توانیم کنندیم کمک ما به گویش این واژگان
 درختان و گیاهانو  جانوران یهانام آن در که کرد اشاره ق(۰۰)قرن  تنکابنی
 تیمور امیر که است طبری صابنِ ، دیگر منبع. است آمده مازندرانی به مختلف
آن  طبرستان فرمانفرمای، میرزا اردشیر فرمان به قاجار محمدشاه زمان در، قاجار

 تحت کتاب این گیرد.دربرمی را هاآن معانی و طبری هٔ واژ ٠٨٨ و سروده است را
های دهه درشده است.  منتشر کیا صادق دکتر به کوشش طبری هٔ نامواژه عنوان
 پی ار گویش این هٔ مطالع غربی خاورشناسان هم و ایرانی محققان هم، اخیر

ای در باب مقاله» یرانیا ریغ محققان همت به منابع نیترمیقد از یکی. اندرفتهگ
شناس م( است. کایگر، زبان۰۴۳۴از ملگونوف )« های مازندرانی و گیالنگویش

 باب در Grundriss der iranischen Philologieآلمانی نیز مقالٔه مفصلی در کتاب 
 بر عالوها دارد. هآن تاریخی یشناسواج یهایژگیو و خزر دریای رهٔ کنا یهاشیگو
)محمودی بختیاری،  اندکرده منتشر آثاری زمینه این در نیز لمبتن و مورگان دو ،آن

۰۲۴۲ :۰۰۳ ،۰۰۲.) 
 و مازندرانی شفیع میرزا. است گرفته صورت مشابهی یهاتیفعال نیز ایران در

 به را 2واریپازَ  امیرِ  دیوان قمری هجری 12٠3 و 12١١ یهاسال در 1دارن برنهارد
                                                           
1. Johannes Albrecht Bernhard Dorn (1805-1881) 

گوی. تاریخ دقیق زندگی و احوال او شاعر معروف طبری ،یا امیر مازندرانی . اَمیِر پاَزواری ۱

های او که در آن از شاه عباس صفوی درستی معلوم نیست. با استناد به یکی از دوبیتیبه

اند. برخی نیز دوران زندگی برد او را با وی معاصر دانستهق( نام می1۳۸۳-۳۳۶)حکومت: 

ای بین بابل و از مردم َقَصبٔه پاَزوار )ناحیه اند. ویق نوشته1۳۵۷تا  ۳۳1های او را بین سال

بابلسر( بوده است. مرکز این قصبه که امیر در آن پیشٔه کشاورزی داشته، بعدها به َشَرِف 

 (.1/۷۱1: 1۸۳۵-1۸۳۴خوانده شد )سعادت و همکاران، « امیرکال»انتساب وی، 
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 در که آثاری میان از. کردند منتشر پطرزبورگ سنت در مازندرانی رارِ ْس االَ ز  نْ کَ  نام
 ش(،۰۲۴۳) مازندرانی فرهنگ مختصر نامهٔ واژهاند شده منتشر اخیر یهاسال
 مهٔ ناواژه ؛پارسا احمد تألیف، ایران شمال گیاهان ؛مهجوری اسماعیل هٔ نوشت

 مهدی تألیف، آمل عوام رهنگف؛ بارفروش دهٔ زانجف محمدباقر یفتأل، مازندرانی
. میشناسیم را شکری گیتی تألیف، )مازندرانی( ساری گویش ؛آملی پرتوی
صری اشرفی نیز جدیدترین منبع است ، با ویرایش جهانگیر نریتب واژگان فرهنگ

 (.۰۰۲: ۰۲۴۲)محمودی بختیاری، 

 

 و مذهب دین

نند اغلب قریب به اتفاق دیگر مناطق استان مازندران، دارای کال ماالدینمردم صالح
اند. برخی از اتباع افغانستان که برای کار به این دین اسالم و مذهب شیعٔه امامی

 شوند.حنفی محسوب می سنِت از اهلاند روستا آمده
 
 های ارتباطیراه

 کال به شهر کجورالدینراه قدیمی مالرو از صالح

بود و آمد و رفت زیادی داشت از  تا چندی پیش آبادکه  این راه قدیمی
ِشل، شیوادره، َکدو، َافراِبن، َسْتل، کال، مالکال، میانالدینکال به تاجالدینصالح

رسد. دنبالٔه این راه رود و سپس به نهر کجور میرود مینهررودبار، ِچماردره، کالِچه
رابینو دربارٔه این راه نوشته  .روده و تهران میبه یالو و از راه نردبان یالو به الر و افچ

)ستوده،  میل ۰۳کال الدینترین راه بین تهران و دریای خزر... صالحاست: نزدیک
۰۲۴۵-۰۲۱۵ :۲/۳۲۳.)  

گذرد، در هجده کال که از نهررودبار میالدینر به صالحودر راه قدیمی کج
ای است به نام شیواردره عهکیلومتری شهر کجور امروزی بر باالی ارتفاعی، قل

  .(۲/۰۱۱همان: که مصالح آن سنگ و گچ بوده است. ))شیوادره( 
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 دیرکال به کُ الدینراه از صالحراه قدیمی معروف به شاه

شده است از عباسی جدا میراه شاهاین راه که گویا راهی فرعی است که از شاه
کال، چاَلک، َاالْشتونی، الدینصالح :درودیر و شهر کجور میگذرد و به ک  نقاط میاین 

م، ک دیر و از ک دیر به َسر، سفید، شاهانهچال، اوخواره، ِچلهَپراْمِکلی، َنْرَدکه پل، َاْنج 
 (.۲/۳۲۱: ۰۲۱۵-۰۲۴۵)ستوده،  شهر کجور کمتر از یک فرسنگ است

 
 های کنونیراه

متر  ۰۳۱۱ای به طول تهکال، جادٔه آسفالالدینترین راه ارتباطی کنونی صالحاصلی
ه کند. ضمن آنکوصل می شمال کشور است که مرکز این روستا را به جادٔه کنارهٔ 

ه جادٔه کنار شمال و جنوِب در ، یعنی خود در دو طرف کالنیالدصالحبخش شمالی 
که در جوار جادٔه  کالنیالدمحل، به آن بخش از صالح یدر اصطالح اهال قرار دارد.

 لبه، حاشیه،»در اینجا به معنای « لب». شودیگفته م« َلِب َخط»ارد کناره قرار د
مسیر حرکت از جایی »به معنای  «خط»و  (۱/۳۲۳۱: ۰۲۴۳)انوری،  «، کنارهکنار

 (. ۵/۳۱۱۵همان: است )« به جایی دیگر
های فرعی به روستاهای اطراف مرتبط کال همچنین از طریق راهالدینصالح
 است.

 

  ساتامکانات و تأسی

شورای اسالمی، دهیار، شرکت  سیاسی و اداری: در دست اجرا.طرح هادی: 
د، هْ تامَ روس آموزشی:برق شبکٔه سراسری، آب، گاز.  برق، آب، گاز:تعاونی روستایی. 

 :بهداشتی و درمانیدبستان، مدرسٔه راهنمایی پسرانه، مدرسٔه راهنمایی دخترانه. 
 خانه،خانٔه بهداشت، پزشک، بهورز، غسالحمام عمومی، مرکز بهداشت، داروخانه، 

فروشگاه تعاونی، بقالی، نانوایی،  بازرگانی و خدمات:آوری زباله. سامانٔه جمع
های کشاورزی، تعمیرگاه خانه، بانک، تعمیرگاه ماشینفروشی، قهوهگوشت
صندوق پست،  مخابرات و ارتباطات:، جایگاه سوخت. یکشاورز ریغهای ماشین

فتر مخابرات، دسترسی به  روزنامه و مجله، دسترسی به وسیلٔه نقلیٔه دفتر پست، د
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معاونت توسعٔه ) مسجد، امامزاده، سایر اماکن مذهبی مسلمانان مذهبی:عمومی. 
 ها(.شناسنامٔه آبادی و مناطق محروم کشور، ییروستا
 

 مساجد

 السالمهیعل نیمسجد امام حس

السالم، علیهامام حسین، جد مسکه  کال دارای دو مسجد استالدینصالح
کال نیز در الدینشود و گورستان صالحمحسوب میآن مسجد اصلی و قدیمی 

های اخیر به دلیل پر شدن ظرفیت این البته در سال محوطٔه این مسجد قرار دارد.
گورستان، اهالی اموات خود را در گورستان محوطٔه امامزاده ِبالل، واقع در روستای 

  کنند.کال است دفن میالدینهمسایٔه غربی صالحکال که ِپی
ب در شود اغلکال محسوب میالدینخوانی که از رسوم دیرپای صالحآیین تعزیه

های اخیر به شد که در سالیا در میدان جلو آن برگزار میمحوطٔه این مسجد و 
 .نزدیکی امامزاده سیده طاووس خاتون تغییر مکان یافت

 
 (۵۱/۶/۹۲۱۱) السالمعلیه در جلو مسجد امام حسینو شام غریبان ی خوانآیین تعزیه



 19                                                                     کالالدینجغرافیا و تاریخ صالح

 

 السالمطالب علیهمسجد علی بن ابی

جادٔه  السالم، نزدیکطالب، علیهبه نام علی بن ابی کالالدینصالح مسجد دیگر
 واقع است. «طَلِب َخ »و یا به تعبیر اهالی محل، در  کناره
 

 هازیارتگاه
 خاتونامامزاده سیده طاووس 

 سیده طاووسزاده امامی مشهور به یبانوکال، ب قعٔه الدینتنها زیارتگاه صالح
َسب وی در منابع معتبر یافت نشد ولی در صورت صحت انتساب، نَ  خاتون است.

به احتمال قریب به یقین از نسل امام حسن مجتبی و یا امام حسین و یا امام 
 السالم، است.موسی کاظم، علیهم

 
 خاتون  امامزاده سیده طاووسبقعه  

 )پایگاه جامع امامزادگان و بِقاع متبرکه  ایران اسالمی(

 
، سادات مهاجر به ناحیٔه نوشهر و چالوس، به سه دستٔه عمدٔه حسنی یطورکلبه

  :(۲۰۳: ۰۲۰۳)جاللی و همکاران،  شوندو حسینی و موسوی تقسیم می
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بن حسن بن یحیی بن سادات حسنی که از نسل حسین بن اسماعیل  -الف
ن بن قاسم بن حسن بری َج الش  محمداالعلم بن عبیدهللا بن محمد بن عبدالرحمان

 تند؛هسالسالم، زید بن امام حسن مجتبی، علیه
 بن نویانی بن حسالر  سادات حسینی که از نسل علی بن محمد بن عبیدهللا -ب

 الم،السامام سجاد، علیه االصغر بنج بن حسینرَ عْ االَ انی بن عبیدهللاوّ محمدالَج 
 هستند؛
ن العسکری بّج )االشجع( بن ابراهیمَش االَ سادات موسوی که از نسل قاسم -ج

شهور السالم، و مالمرتضی بن امام موسی کاظم، علیهسبحة بن ابراهیمموسی ابی
 ّج هستند.َش االَ نیبه بَ 

 
 اللامامزاده بِ 

کال یدر همسایگی آنان و در روستای پِ کال به امامزاده ِبالل که الدینمردم صالح
  اقبال زیادی دارند.ارادت و واقع است 

 یوسبن امام م دیالل بن زبِ  صورتَنَسب وی بهدر تابلو نصب شده در این ب قعه، 
 افتی َانساب معتبرِ  در کتِب  یشخص نیچناما  .استذکر شده  ،السالمهیعل ،کاظم
ل به نام بال یانوه یفرزند و حت السالم،هیکاظم عل یفرزند امام موس د،یز .نشد

  .(۳/۳۴۴: ۰۲۴۴: رجایی موسوی، ـ)نک نداشت
ی تحقیق دربارٔه امامزادگان بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. زیرا طورکلبه

ّماِل جور اموی و عباسی، پنهانی به این سرزمین آمده  بسیاری از سادات، از ترس ع 
ای بر مزار آنان ساخته و ها، نیکوکاران ب قعهرگ آناند و پس از مو ناشناخته مانده

حالشان ناگفته مانده است. از طرفی اند. ولی شرحلوحٔه نامشان را بر آن نصب کرده
 هایشد در ابتدا به خط کوفی بود، در دورهای که بر مزار آنان نصب میچون لوحه

لث و کردند، آنرا عوض می قبرسنگبعدی، زمانی که برای مرمت،  ها را به خط ث 
های خواندن خط کوفی و ِاعراِب آن و گاه گرداندند. با توجه به دشوارییا َنْسخ برمی

هایی صورت فرسوده شدن و ریختن برخی کلمات، گاه تحریف و تصحیف
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 حسن و نقی به تقی و عبیدهللا به عبدهللا صورتبهگرفت. برای مثال نام حسین می
نسِب صاحب مرقد ست. در بسیاری از موارد نیز در سلسلهو طاهر به ظاهر درآمده ا

السالم، از باب اختصار در نسب یا برای اینکه قداست بیشتری تا امام معصوم، علیه
ه همین دلیل است به صاحب آن بدهند، نام یک یا چند واسطه حذف شده است. ب

 الفصل امام موسیهای فراوانی با عنوان فرزند بکه در نقاط مختلف ایران، امامزاده
 همآنآن حضرت تا این اندازه فرزند و  آنکهحال 1اند.السالم، معرفی شدهکاظم، علیه

م، های امام موسی کاظهمنام نداشته است. بیشتر این افراد، فرزندزادگان و نبیره
السالم، بودند که در َنَسبشان نام یک و یا چند السالم، و دیگر ائمه، علیهمعلیه

 (.۰، ۴: ۰۲۰۳ف شده است )جاللی و همکاران، واسطه حذ

 
 (یاسالم رانیجامع امامزادگان و بِقاع متبرکه  ا گاهی)پا اللبِ امامزاده بُقعه  

 

                                                           
مامزاده نوح بن امام موسی شهرستان نوشهر به نام ا کدَ ز  دِ  مرقدی که در روستای. مانند  1

السالم، معرفی شده است. در حالی که آن حضرت پسری به نام نوح نداشت کاظم، علیه

 (.۱1، ۱/۱۳: 1۸۳۷ ،یموسو یی)نکـ: رجا
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ا کال، ببنابراین ممکن است فرد مدفون در مرقد معروف به امامزاده ِبالل پی
اِم چندین واسطه از نوادگان آن حضرت بوده که به دلیل حذف و یا فراموشی ن

 السالم، است.َاعقاب در طی قرون، تصور شده که نؤه امام موسی کاظم، علیه
که چاپ  آستارا تا استارباددر جلد سوم کتاب از ( ۰۲۰۴-۰۳۰۳)منوچهر ستوده 
کال را چنین شرح داده پی اللِ منتشر شد، بنای امامزاده بِ  ۰۲۴۴اول آن در سال 

 است:
آن  رازایشه که مرقدی در میان است که دِ بنای اصلی ب قعه، اتاقی است چهارگو

کاری متر است که اخیرًا آن را کاشیسانتی ۳۱اش و بلندی ۱۴و پهنایش  ۰۵۱
 زده است که پلورگیریَپخچهارنبِش کناره اند. در طول اتاق، دو ستوِن چوبینِ کرده

ها قرار داده و سرهای پلورهای دو طرف بر آن متکی است. دِر )حمالی( بر آن
اژدر های دهانورودی و ایواِن بقعه، شرقی است. جلو ایوان، چهار ستون با سرستون

متر سانتی ۰۱۱و بلندی  ۰۴۱ای چوبین به ابعاد است. سمت راسِت ایوان، َمأَْذنه
و، َمْمَرز، است. بنای بقعه در زیِر درختاِن کهن ساِل انار، شمشاد، توت، ]ب َلْند[ماز 

ْسب، انجیر است َشْب   (.۲/۳۲۴: ۰۲۱۵-۰۲۴۵)ستوده، خ 
 

 آثار تاریخی
 قلعه  دختر )قلعه  شیوادره(

کال نالدیکال بلکه در دو طرف جادٔه قدیمی صالحالدیناین قلعه، نه در خود صالح
ده منوچهر ستوشل و کدو واقع است. به ک دیر، بر دو قلٔه کوه و در میان مرتع میان

 بارهنیدراداران و چوپانان کسب کرده از گله ۰۲۴۱بنا بر اطالعاتی که در میانٔه دهٔه 
ها برجای مانده، از آجر دو قله است و مقداری از آن آثاری که بر ایننوشته است: 
اند. مالط هر دو قسمت، گچ است و بر قلٔه دست چپ که آثار حمام و ساخته بوده

  (.۳۲۱، ۲/۳۲۳: ۰۲۱۵-۰۲۴۵)ستوده، نیز به کار رفته است  1وجانبار است سار  آب

                                                           
سازی به کار ُرس و یا خاکستر و آهک که در ساختمانمالطی مرکب از خاک . ساُروج: 1

 (.۷/۸۳۵1: 1۸۳۱د؛ صاُروج )انوی، برنرفت. اکنون بتون به جای آن به کار میمی
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 کالالدینقلعه  تاج

کال الدیندر غرب صالحواقع کال الدیناین قلعه در اراضی کشتزار روستای تاج
 ر )خندق( عمیقی بود، آثار قلعهٔ دستی که اطراف آن َج  یزیرخاکبود. در گذشته بر 

، هها و سفال زیادی بر باالی آن بود. اراضی قلعشد که آجرپارهای دیده میخرابه
 (.۲/۳۲۱: ۰۲۱۵-۰۲۴۵)ستوده، پس از صنوبرکاری از میان رفته است 

 
 کوتیقلعه  مازی

ال در غرب کَ اّل کال و م  الدینکوتی در میان روستاهای تاجقلعٔه قدیمی مازی
کال بود که فقط تپٔه کوتاهی که گویا دستی است از آن بر جای مانده الدینصالح
  (.۲/۳۲۴: ۰۲۱۵-۰۲۴۵)ستوده، است 
 
 گردشگری هایمکان

 سنگانپارک جنگلی سی

های جنگلی کشور است و ترین پارکیکی از معروف گاننْ َس یس یارک جنگلپ
به همت  ۰۲۵۴در سال  کال قرار دارد. این پارک جنگلیالدیندر غرب صالح
 یپارک جنگلشد.  جادیو ا یطراح (۰۲۳۰-۰۲۰۵) یانیآشت یدیسع نیمهندس حس

 زشباارمحافظت از درخت  یبرا یمکان ،یگردشگر یهابر جاذبهعالوه  َسْنگانیس
جادٔه نوشهر به نور قرار دارد،  یلومتریک ۳۴پارک که در  نیا شمشاد است. زادِ ومْ و ب  

 ،ت کت وسکا یالبرز، از غرب به روستا کوهرشتهخزر، از جنوب به  یایاز شمال به در
 َکال محدودنیالدصالحکال و پیکال و مالکال و الدینتاج یهااز شرق به روستا

 یدرخت یهاانواع گونه ستگاهیهکتار و ز ۳۱۳پارک در حدود  نی. مساحت اشودیم
های دانشنامٔه جنگل)رویانیان،  است یو جانور یو علف یاو بوته یادرختچه و

  (.هیرکانی
و  یو جنوب یبه سه بخش ساحل یاهیگ عیمحوطٔه پارک ازنظر توز یطورکلبه
جاده قرار  هٔ یهکتار در حاش ۲۱به مساحت  ی. بخش ساحلشودیم میتقس یغرب

، /lilaki/ یَلکیهمچون ت وسکا، َلْرگ، بلوط، آزاد، ل ییهادارد و درختان و درختچه
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 ،َالهْ ایَتل و، ساهْ یتوت، س ،یجنگل جهٔ گو ک،یَولرْخ س   ل،یداْغداغان، انار، ازگ ر،یانج
ونٔه )ت ،یبخش جنوب در .دارند قسمت قرار نیَاْربه در ااهیس ( انبوه شمشاد پیم 

 یغرب یبلوط ـ َمْمَرِزستان و در حد انتها یِ اهیجامعٔه گ ،یوجود دارد. در بخش غرب
ـ َمْمَرِزستان و جامعٔه بلوط ـ َممَرِزستان  یلیاز جنوب پارک، جامعٔه َانج یو قسمت

ونه مچون ه یتاندارانپارک پس نیاست. در ا ختهی( با شمشاد آمهاپیها )تدر مرز م 
وکا، َمرال، خرس قهوه غال ش )گراز(، یخوک وحش ،یپلنگ، روباه، گربٔه جنگل ،یاش 

 (.های هیرکانیدانشنامٔه جنگل)رویانیان،  کندیم ستیز

 
 (۶۱/۶۱/۶۰۳۰سنگان )سردر پارک جنگلی سی

 
 آویَدرسد دریاچه  

ه ای مصنوعی بدریاچهکال، الدینیا دریاچٔه سد صالح)آبیَدر(  آویَدرسد دریاچٔه 
جنوب غربی کال و الدینجنوب تاجکه در شرق مالکال و  هکتار است ۳۴مساحت 

این دریاچه پس از احداث سد خاکی  کال واقع است.الدینکال و صالحروستاهای پی
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پس از که در داخل آن بود   داریتپٔه درخت پدید آمد وبرای ذخیرٔه آب کشاورزی 
  مترمربعی درآمده است. ۳۱۱۱ای صورت جزیرهبه ریاچه،ایجاد د

 
 (۰۶/۰/۶۰۳۷) آویدرسد دریاچه  

 
مهم گردشگری منطقه محسوب  هایدریاچٔه سد آویدر و پیرامون آن از مکان

 در آن فراهم است.سواری و اسبسواری شود و امکان ماهیگیری و قایقمی
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 کالالدینبخش دوم: اتریخ صالح
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 کالالدینصالح پیشینه  تاریخی

شمار  منطقٔه مهمی بهدر گذشته کال یا قدمت طوالنی ندارد و یا اینکه الدینصالح
د بار فقط چن آنو توصیف نام  ،رفت زیرا در متون تاریخی و جغرافیایِی قدیمینمی

  تر نیست.قدیمی یهاست که آن هم از دورٔه قاجار ذکر شده
ش شده کِ هْ دابی و زِ های غیر مانْ های ساحلی دریای خزر که خاکشتر جلگهبی

دارند، تا چند دهه قبل زیر پوشش جوامع جنگلی گوناگون، ازجمله شمشاد بود که 
نشین که در گذشته به علت ناامنی و از بین رفته است زیرا اهالی جنگل اکنونهم

 ،ر در ارتفاعات باالی جنگل و مرتعای، ناگزیشیوع بیماری ماالریا در نواحی جلگه
ور ازجمله در منطقٔه کم ج   ها کمتر دسترسیزیستند، به این جنگلمیپوشِش ک 

به دلیل  ویژه در نیمٔه دوم آن،قرن چهاردهم هجری شمسی، بهداشتند. ولی در 
مهار ماالریا، به  جهیدرنتهای کوچک و بها و تاالبارفع موانع و خشک شدن ماند

ای، ههای جلگاحلی رو آوردند و در کنار دریا ساکن شدند و با تخریب جنگلنواحی س
)رویانیان،  چای ایجاد کردند های مرکبات وهای کشاورزی و مراتع و باغزمین

 (.های هیرکانیدانشنامٔه جنگل
، نزدیک به هزار سال قبل و در هنگام لشکرکشی سلطان تاریخ بیهقی به نوشتهٔ 

رستان، در جلگٔه بین ساری و آمل، جنگلی انبوه و هموار که تا مسعود غزنوی به طب
باریک بود که فقط دو سه سوار  یقدربههای آن شد و راهکوه امتداد داشت دیده می

توانستند از کنار هم عبور کنند. همچنین راه بین آمل و ناِتل )نزدیک نور فعلی( می
 . (۵۴۵، ۰/۵۴۰: ۰۲۰۳ ،یهقی)ب پوشیده از جنگل و جوی و برکه بود

 مانند یآبزهای شمال کشور، گیاهان های جلگهباها و مانددر گذشته در برکه
ها، رویید که به دلیل خشکاندن برکهنیلوفر آبی و عدسک آبی و گاهی زنبق زرد می
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دار دیده های گیاهندرت در شمال کشور برکهاین گیاهان نیز از بین رفتند و اکنون به
  (.های هیرکانیدانشنامٔه جنگلان، )رویانی شودمی
 

 توصیف دقیق جهانگرد ژاپنی از طبیعت مازندران در عهد قاجاریه

توصیف دقیقی از اوضاع  ژاپنیم( جهانگرد ۰۰۵۱-۰۴۱۳) 1ماساجی اینووه
 در وین مشغول تحصیل بود نوشته است. وی که سفرنامٔه خودطبیعی مازندران در 

پس از سیاحت در قفقاز  آغاز کرد و این شهرفرش را از سش ۰۳۴۰ مرداد ۳۴در 
در کشور باشی( )ترکمن 2کْس د  نوو  و ترکستان، به مرو و سپس بندر کراْس 

شهریور  ۰۰ترکمنستان فعلی رفت و از آنجا با کشتی به سمت ایران آمد و در روز 
 .(۴۰، ۰۴، ۰۱: ۰۲۰۱)اینووه،  پیاده شدمشهدسر )بابلسر کنونی( در ساحل  ۰۳۴۰
و از  شدساله بود، سوار بر اسب وارد بارفروش )بابل(  ۳۳ه که در آن زمان اینوو

: مردِم اینجا در تابستان به جاهای ییالقی شنیدکه جواب  کردخلوتی بازار آن تعجب 
  (.۴۳روند و بیشترشان در شهر نیستند )همان: در کوهستان می

ود، بندی خشد، در جمع ، تختگاه مظفرالدین شاه قاجاروی که از بابل عازم تهران
ه به چهار قسمت ب ، از شمال به جنوبارتفاع برحسباوضاع طبیعی شمال ایران را 

 :کردشرح زیر تقسیم 
شمال و شمال غرب شدید است. پهنای این  نواحی نزدیک دریا؛ که آنجا بادِ  اول:

و باد سخت در  3رسدمیکیلومتر[  ۵۴تا  ۲۳=]نواحی گاهی به بیست تا سی میل 
امتداد متر[  ۰۴۲]=پا  صدششتا  متر[ ۵۱۳]= های ریگ که از ربع میلتپه ،ن پهنهای

مانع جریان آب که از کوهستان سرازیر است  ،های ریگسازد. این تپهدارد می
رفته به هر سو گسترش و مرداب رفته ریگیجاها ریگشود و آب در این تپهمی
اب انزلی و در شرق آن مرداب یابد. مرداب بزرگ در غرب این نواحی مردمی

                                                           
1. Masaji Inove 

2. Krasnovodsk 

این اعداد شامل مناطق شرقی مازندران که  گفتورد او را صحیح بدانیم باید . اگر برآ ۸

 شد.است میاز غرب مازندران فاصلٔه کوه و دریا بیشتر 
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 شمار نیز در هر گوشٔه این نواحی هست. آِب بی های کوچکِ راباد است. مردابتِ ْس اِ 
، تبریزی، سپیدار، صنوبر و 1گندد و نزدیک آن بید سرخها میریگراکد شده در تپه

سازد. آب از کوه در زیر این گیاه و روید و بیشٔه انبوه میدرخت و گیاه دیگر می
سازد. شود و در فصل بارانی سراسر این علفزار را مرداب میها روان میوییدنیر

 رقابلیغاینجا  3نوبه است و با شایع شدن تِب  2ها مساعد رشد پشٔه ماالریامرداب
رو شده بود راهی شود. از سوی دیگر جریان آب که با سدهای ریگ روبهزیست می

ه پی امواج بدرخوردن پیبر براثرریزد. کند و سرانجام به دریا میدیگر پیدا می
شود و کناره را برای لنگر انداختن اک و ریگ در ساحل دریا انباشته میکناره، خ
است که در این ایاالت ساحلی تقریبًا هیچ جا  رونیازاسازد. ها نامساعد میکشتی

  (.۰۳: ۰۲۰۱نیست که بشود آن را بندر نامید )اینووه، 
های ساحلی تا دامنٔه کوه و کشتزار. این ناحیه که از مرداب وجود علفزار دوم:

. اما در جاهایی کیلومتر[ ۳/۲]= ای است به پهنای حداکثر دو میلامتداد دارد باریکه
روید و رسد. اینجا درخت و گیاه میمیکیلومتر[  ۲۳]=عرض آن به بیست میل 

ه و و پنب چغندرقندمزرعٔه  اینجا و آنجا میان این درختان خانه و کلبه هست؛ و نیز
سل آید که ناند اما به نظر نمینوبه برنج. بسیاری از مردم این ناحیه گرفتار تِب 

تردید نیست که اینجا اقلیم نامساعدی است.  همهنیبااها ضعیف شده باشد. آن
به این ناحیه را نوعی مجازات و تبعید  فرستاده شدن ،برای نمونه مأموران دولت

                                                           
 (Salix elbursensis Boiss.1853) «بید البرزی»یا « بید قرمز»یا « بیدسرخ»یا  «سرخ بیدِ ».  1

های گیالن و غرب مازندران ای که در جنگلهای بلنِد تَرکهدرختی است با شاخه –درختچه 

؛ مظفریان، ۶۵۱، ۶۵1: 1۸۳۱آید )نکـ: ثابتی روید و در پاییز به رنگ سرخِ ارغوانی درمیمی

های ت در جنگلشود در گذشته این درخ(. بر اساس گزارش اینووه معلوم می۳۸۳: 1۸۳۸

 رویید. شرق مازندران نیز می

نام دارد  (anopheles، انگلیسی: anophèle)فرانسوی:  ل. پشٔه ناقل بیماری ماالریا، آنوفِ  ۱

 (.۱/1۸۳۳، 1/1۵۴: 1۸۳۱)انوری، 

 (.۸/1۷۳۵: 1۸۳۱. تِب نوبه: نام دیگر بیماری ماالریا )انوری،  ۸
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بنگال در فصل بارانی، بمبئی در »اش گفته است: در سفرنامه 1. فریزرشناسندمی
موعد بادهای موسمی، و دمرارا، همه در نظرم جاهای نامساعدی است و نامناسب 

 (.۰۲، ۰۳: ۰۲۰۱)اینووه، « برای زندگی. اما مازندران را نامساعدتر از همه یافتم.
ی ناشدنای با شکوِه وصفرویم، پهنهجنگل. از علفزار که به جنوب می سوم:

های برهنٔه کوهستان و سنگ و ای در دامنٔه البرزکوه که تا بلندیبینیم. درهمی
ها پر از جویبارهای روان است. اینجا درختان جنگلی بسیار روییده و آسمان ستیغ

اْرَون و های درختان مانند نگونه راستی این پهنه را دنیایی دیگر یافتم.آبی است. به
شمار است. ون ]=َنْمدار[ و سرو و بلوط و گردو، فراوان و بیف  شاد و َاْفرا و زیرْ شم

های های تاک وحشی به تنه و شاخسار درختان دیگر پیچیده و از درختشاخه
 وحشی و نیز پیچِ  یفرنگتوتسیب و انجیر و آلو و گالبی و... باال رفته است. 

روییده و درختان دیگر مانند زالزالک و  جاهمههای دیگر، بوتهو گل 2الدولهامین
ای هها سایه انداخته است. در فصل بهار، پامچال و بنفشه و گلدرخت غار روی آن

کردم. اینجا کند. احساس بودن در منطقٔه حاره نمیدیگر، زمین را رنگارنگ می
ْسَتنی ند های کوتاه مانها و بوتهحال و هوای منطقٔه معتدلٔه جنوب را داشت. ر 

روید. این جنگل زیستگاه جاندارانی همچون هایی است که در جنوب اروپا میگونه
نگیز اببر، گرگ، خرس، گراز وحشی، پلنگ و گربٔه وحشی است و صیدگاهی فرح
دراز برای شکارچیان آهو و بز و صیدهای دیگر. در مرداب، قرقاول و مرغابی و نوک

ان جنگل و کوه چنان از نظر پنهان است که های مییابیم. آبادیو پرندگان دیگر می
شویم. اینجا پیرامون هر خانه و ایم متوجه وجودشان نمیها نرسیدهتا به آن

                                                           
-1۵۳۸) (، جهانگرد و نویسندٔه اسکاتلندیJames Baillie Fraser. جیمز بِیلی فریزر ) 1

خصوص ایران نوشته است زمین، بههایی دربارٔه مشرقها و افسانهم( که سفرنامه1۳۷۶

 (.1۳۳۱: 1۸۳1)مصاحب و همکاران، 

ای غیربومی است که برای مصارف ( گونه.Lonicera caprifolium L)الدوله . پیچ امین ۱

(. اگر آن را ۸۱۳: 1۸۵۵؛ مظفریان، ۴۴۴: 1۸۳۱است )نکـ: ثابتی،  تزئینی به ایران وارد شده

ُدوست ) ای دیگر ( یا گونهHedera Pastuchoviiخطای مترجم ندانیم، باید گفت اینووه، گیاِه دار 

 الدوله اشتباه گرفته است.از گیاهان پیچنده را با پیچ امین
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و زیتون و هلو و  1جنْ رَ های میوه با درختان پربار لیمو و نارنج و ت  ها، باغساختمان
 (.۰۵، ۰۲: ۰۲۰۱)اینووه، اند بوتٔه خربزه و... کاشته

 گذریم، به صخره وهنه. از پهنٔه سرسبز و پربرکت جنگل که میکوِه بر چهارم:
و  ررسیم که درخت و گیاهی بر آن نروییده است. ابر و مه، بَ ستیغ کوه بلند می

کوهسار را پوشانده و باالی آن را همیشه برف گرفته است. منظرٔه دلگیر این  وِش د  
ن، حال و هوای دامنٔه سرسبز و ساآورد. بدینهای قفقاز را به یاد میها، کوهبلندی

در سفرنامٔه ایران  2این کوهستان سخت تفاوت دارد. کرزن گرفتهٔ باالی همیشه برف
های های ییالقی و خانهباالی جنگل و در شیب دامن کوه، آبادی»خود نوشته است: 

های هو کلب هایآبادتابستانی زیاد است. متموالن از گرمای جلگٔه پایین کوه به 
های گاو و اسب و گوسفند خود ]از آورند. چادرنشینان هم با گلهفاعات پناه میارت

گریزند. بیشتر اهالی این نواحی، ها میگرمای دشت و دامنٔه کوه[ به این بلندی
راستی، بارها گاو و اسب و گوسفند فراوان دیدم که در « نشینی دارند.کوچ طبیعِت 

ها ی بسیار که ]در نظر اول[ پشت درخت و بوتههاروند؛ یا گلهباریکٔه راه کوه می
 (.۰۵: ۰۲۰۱)اینووه، اند پنهان

 اینووه در ادامه نوشته است: 
-۰۳۱۰م ]۰۴۲۰-۰۴۲۱های مازندران و گیالن[ در سال=جمعیت این دو ایالت ]

کاهش یافت و شیوع  سومکیگیر شد به طاعون سختی که همه براثرش[ ۰۳۰۱
 هایدیگر هم این افت جمعیت را تشدید کرد. در سال هایآبله و بیماری گهگاه

هزار  ۴۱۱تا  ۲۱۱ درمجموعرفته افزایش یافته اما شمار آن اخیر جمعیت اینجا رفته
نفر است. ناگفته پیداست که بیم و روی گرداندن مردم از زندگی در این نواحی به 
                                                           

 سازندکه با آن مربا می است Citrus Medica نگ با نام عالمیرَ گ یا باد  ن  همان بالَ  ،جن  رَ . تُ  1

 (.۱۸۸: 1۸۳۱؛ ثابتی، 1۸1: 1۸۵۵)مظفریان، 

، معروف به ُلرد کرزن انگلیسی دولتمرد  (George Nathaniel Curzonن )زُ ر  ل کُ . جرج ناتانیِ  ۱

م وزیر امور خارجٔه این کشور بود. او سفرهای زیادی 1۳۱۴تا  1۳1۳. وی از م(1۳۷۳-1۳۱۷)

شامل شرح مسافرتش به ایران است که « ایران و قضیٔه ایران»ترین اثرش کتاب مهم کرد و

؛ صدری ۱1۳۳، ۱1۳۵: 1۸۳1ش منتشر شد )مصاحب و همکاران، 1۱۵1م/ 1۳۳۱در سال 

 (.۵۳۸: 1۸۳۱افشار و همکاران، 
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 ن با تدبیر و تالشتواگیر، از روی عجز و درماندگی است و میهای همهعلت بیماری
خیزترین اراضی و محلی برای های اقلیمی غلبه کرد و اینجا را ثروتبر دشواری

 (.۰۳، ۰۴: ۰۲۰۱)اینووه، زندگی مرفه و آسوده ساخت 
البرز پوشش انبوهی از درختان تناور دارد اما هیچ شیؤه  یهاکوهرشته
  (.۰۰: ۰۲۰۱)اینووه، کاری به اجرا درنیامده است جنگل
متر(  ۰۱۰چو )هر چو، حدود  ۳تا  ۰ای به پهنای باالرود هراز که در دره یسوبه

بود. هر دو سوی کوه از  چیدرپچیپها روان بود پیش رفتم. راه میان دره و گردنه
ا هزار سال است که درختی ر که پنداریانبوه درختان کهن تناور پوشیده بود. چنان

ت های به قطر هفت هشج هیچ ندیدم. گیاه و بوتهاند. اما درخت کابا تبر نینداخته
های افتاد، درختشاکو )حدود دو متر و نیم( زیاد بود. به هر سو که چشم می

دیدم. پیدا بود که مردم این نواحی به این جنگل خشک شده و افتاده فراوان می
 ای اثرگذار بود و احساسم رازنند. منظرهشمارش دست نمیسرشار و درختان بی

 در این قطعه بیان کردم:
رشاخ و برگهزار سال است که درختی نبریده  داناند/ درختاِن کهن، سبز و پ 

، ۰۱۴: ۰۲۰۱)اینووه،  اند/ زمیِن اینجا بیابان نیستاین ثروِت سرشار را رها کرده
۰۱۳.) 
 
 کالالدیناز نام صالح منبعترین قدیمی

ه کال در آن ذکر شده مربوط بالدینترین منبع به دست آمده که نام صالحقدیمی
     است.  انگلستان در رشت  1ولس  نْ نزی، ک  کِ و متعلق به مَ ش ۰۳۲۱سال 

                                                           
ُسول )فرانسوی:  . 1 (: نمایندٔه رسمی کشوری در شهرهای یک کشور خارج که consulُکن 

میهنانش در آن کشور و نیز به کارهای مربوط به اقامت ارهای مربوط به اقامت همبه ک

(. ُمَعرَّبِ ۶/۷۳۶۴: 1۸۳۱کند )انوری، خواهند به کشور او بروند رسیدگی میکسانی که می

ُسول است )همان:   (.۶/۷۷۳۶آن ُقن 
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اولین کنسول انگلستان در شمال ایران بود که در  ،1چارلز فرانسیس مکنزی
و در رشت ساکن شد.  2ش( به این سمت منصوب۰۳۲۱آبان -م )مهر۰۴۴۴اکتبر 
فر س منطقٔه مأموریتش عازم مسافرت شد. مکنزیتر بهکمی بعد برای شناخت  وی

تا م( از رشت آغاز کرد و ۰۴۴۴دسامبر  ۰۴ش )۰۳۲۱آذر  ۳۱خود را از روز شنبه 
تی پیمود با کشاز آشوراده تا بندرانزلی باد )گرگان( رفت. او مسیر برگشت را ِاْسِترا

 غاز سفرآم( به محل ۰۴۴۰آوریل  ۳۱ش )۰۳۲۴اردیبهشت  ۱در روز چهارشنبه و 
  (. ۰۰۱، ۰۲، ۱: ۰۲۴۰مکنزی، نکـ: )بازگشت  یعنی رشت
م( از ۰۴۴۰ژانویٔه  ۴ش )۰۳۲۱دی  ۰۴در روز چهارشنبه در این سفر، مکنزی 

 ست:چنین توصیف کرده ااینولده )نور( تا س  را آن کال عبور کرد و مسیر الدینحصال
مردابی بود که اطراف  ،همدلَ عَ  ، در سمت راسِت کالالدینصالح پس از عبور از دهِ 

. پس از مدتی که طی طریق روییده بود و مرغابی فراوان داشت 3قاقیاآن درخت اَ 
متر از دریا فاصله  ۴۱۱ولِِدْه رسیدیم که جنوب، باالخره به دهکدٔه س   طرفبهکردیم 

لداشت. راِه آن از نهرهای متعددی می ها همه بد و فقط از قطعات َالوار گذشت و پ 
  (. ۱۳، ۱۰: ۰۲۴۰)مکنزی،  آلود بودندشده بودند و لغزان و ِگل ساخته
 

                                                           
1. Charles Francis Mackenzie 

که به سمت قنسول رشت  1۳۷۳از ماه اکتبر » . خود مکنزی در این باره نوشته است: ۱

های ایران و ها و کنسولدیپلمات(. اما رابینو در کتاب 1۸: 1۸۷۳)مکنزی، « منصوب شدم...

تا  1۱۸۶بهمن  ۵میالدی ) 1۳۶۱ژانویٔه  11تا  1۳۷۳ژانویٔه  ۱۵دورٔه مأموریت او را از  انگلیس

(. ممکن است رابینو 1۳۳: 1۸۶۸هجری شمسی( ذکر کرده است )رابینو،  1۱۴۳دی  ۱1

آغاز مأموریت مکنزی را تاریخ ابالغ حکم وی در نظر گرفته و خود مکنزی ورود به شهر رشت 

 را که هشت ماه بعد رخ داد مالک دانسته باشد. 

 گویاهای شمال( نیست و های هیرکانی )جنگلیک از انواع اقاقیا بومی جنگل. هیچ ۸

 را با اقاقیا اشتباه گرفته است. (Gleditsia caspica Desf. 1809) کیمکنزی درخت لیلَ 
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 کالنیالدصالحزار باصفای سبزه

 سفرنامٔه استرآباد و مازندران و گیالندر کتاب  1به نام میرزا ابراهیم اینویسنده
ق ۰۳۱۱ قعدهٔ یذ ۳۱تا ق ۰۳۱۳رمضان  ۳۰به این مناطق از که شرح مسافرت وی 

 شاهنیناصرالدسلطنت زمان یعنی در ش( ۰۳۵۱خرداد  ۰تا  ش۰۳۲۰اردیبهشت  ۳)
  نویسد: ، میقاجار است
 کینزد[ اى]محله هک باصفا[ است ى]زارسبزه و صحرائى شده، رد[ الک]از علوى

 نارک تهگذش است رودنى رودخانهٔ  بعد. باشدمى کالالدینصالح[ نام به] ایدر نارک به
 از آبش هک است جنَ مَ رْ اَ  رودخانه شده رد آب جوى هارچ از و. دارد اریبس سنگ آب

 صدیس ایدر نارک به. وارندخانه هشت و هفت قرار به هک دیآىم کوچک آبادعلى محله
 درخت و 2رپَ ْش اِ  و انار و نمَ اَس ی لگ   و مشادِش  درخت راه در گذشته. شودمى قدم
: ۰۲۴۴)ابراهیم،  دارد اریبس علف و آزاد نى و آلوچه و 5ىکلَ لَ  و 4وسهت   و 3سخ  ْب َش 

۰۲۴.) 
 

 کال بسیارندالدینعبدالملکیان در صالح

ون ف چینووایوالر یگوریگر ون فی)م 6ِمْلگ  (، دانشمند روس، در سال لگ 
که به دست  ،رانیشمال ا یسفرنامٔه نواحم در کتاب ۰۴۳۱ش/۰۳۲۰ق/۰۳۱۱

  ته است: ترجمه شده نوش یبه فارس شاهنیناصرالد یپطرس، مترجم دولت

                                                           
که در سفرنامٔه مکنزی ذکر شده « میرزا ابراهیم»این شخص را همان با قاطعیت . برخی  1

(. ولی سفر میرزا 1۳: 1۸۷۳دانند و معتقدند این دو، همسفر بودند )نکـ: مکنزی، است می

 شد.ابراهیم یک سال بعد از پایان سفر مکنزی آغاز 

پَر:  ۱ ماُزو درختِ نامی که در اطراف رشت به . اِش  د  ای که گونه (Quercus castaneifolia) ُبلَن 

 (.۷۳۱: 1۸۳۱)ثابتی،  شوداطالق می بلوط است

ب، درختی با نام علمی ُخس یا َشب  . َشب   ۸ که از نظر تعلیف دام  Albizia julibrissinُخس 

های اخیر به علت یت زیادی داشت ولی در دههو مصارف روستایی در شمال کشور اهم

تا حد زیادی نابود شده است )ثابتی،  Fusarium oxyporumشیوع آفتی قارچی با نام علمی 

1۸۳۱ :۳۵.) 

کا در برخی مناطق استان گیالن . نام 4  .(1۳۳: 1۸۳۱)ثابتی  درخت تُوس 

 (.۸۵۸: 1۸۳۱ثابتی، در برخی مناطق استان گیالن )/ lilaki/ کیلیلَ  درختِ  نامِ   5.

6. Grigoriy Valerianovich Melgunov 
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، 1الکچرود، علوىکهات است: ین رودها و دیا اینار درکدر  ...ور: ج  ک   ِک ول  ب  
آباد، لى، عالکنیسرارند(، یآنجا بس انکی)عبدالمل الکنیالدصالحآبرودسر، کنم

اند. ان بودهویم آنجا دیند در قدیاست، گو ]=دیو سپید[ وسپندیوه دک چلندر )در دامنهٔ 
ررود، یررود، امیرود، بندپى، خکدَ زْ اگرد درخت شمشاد( دِ دگرآنجا غارى است 

وْدَسر]= رَس دْ ر  کِ رْ ک  رود، چشمهآباد بزرگ، على ْرِکر  وْدَسر/ ک  ْرْکر  : ۰۲۳۲)ملگونف،  [ک 
۰۳۳-۰۳۱.)  
 

 کالالدینشاه در صالحاردوی ناصرالدین

دداشت روز در یادر سفرنامٔه خود به مازندران، ش( ۰۳۱۴-۰۳۰۱) شاهنیناصرالد
 نوشته است: ش(۰۳۵۴اردیبهشت  ۳۰ق )۰۳۴۲محرم  ۵شنبه 
است. از سولده تا اینجا سه فرسخ راه است. ناهار  کالالدینصالحمنزل امروز  

هللا خان در اول خاک کجور پیاده ایستاده بود. عرض گفتم به منزل ببرند. حبیب
د. قریبًا بیست رودخانه بوریخت. تبسیاری امروز کوه و جنگل به دریا می کرد ]آب[

سه رودخانٔه بزرگ و مابقی کوچک. رودهای کوچک از دو سه سنگ آب الی ده 
رود است، آب بسیار تر کچهسنگ بود و سه رودخانٔه بزرگ که یکی از همه بزرگ

آید، به رستاق میشد به آب زد و این رودخانه از کچهمیداشت. با اسب و قاطر 
است. پس از آن رودخانٔه [ رودهْ دِ مْ لَ اَ رود/ َاَلم]=رود آن اعلمریزد. بعد از دریا می
ها های کجور امروز بسیار نزدیک به دریا بود. در قلٔه آناست. کوه کالالدینصالح

. محل اردو در ساحل دریا بود باصفاشد. هوای امروز خیلی خوب و برف نمودار می
ز دسته گذشته وارد منزل شدیم. دهاتی که و چادرها را رو به دریا زده بودند. چهار ا

هللا خان، حبیب 2کیلْ مِ  [هدِ مْ لَ اَ ]=ده : اعلمدر چپ و راست راه بود بدین موجب است

                                                           
؛ در همین صفحه، نام 1۳۳: 1۸۸۱-1۸۱۳آرا، َکال )رزم. تلفظ آن، هم به صورت ِعل وی 1

: 1۸۵۴-1۸۷۴َکال )ستوده، َکال ضبط کرده است( و هم به شکل َعلَویدهستان را َعلَوی

 ( آمده است.۸/۱۱۵

 (.۵/۵۸۸۵: 1۸۳۱کسی است؛ دارایی )انوری،  . ِمل کی: آنچه در ِملکیت ۱
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ه محل ک کالالدینصالح، [وشن  وَ بن، دفوش ]=رود، نارنجکباد، سیاهآکال، حسنعالم
    (.۳۱۳-۳۱۱: ۰۲۴۰، و اعتمادالسلطنه شاهنیناصرالد) اردو است

 
 کالالدیندر صالح شاهناصرالدینهای خیمه

کرد که شرح آن را  بار دیگر به مازندران سفر شاهناصرالدینچند سال بعد  
 الثانیجمادی ۰۱نوشت. وی در یادداشت روز ، از رجال دربار وی اعتمادالسلطنه

 :است آوردهش( ۰۳۴۰شهریور  ۰) ق۰۳۴۰
به نهررودبار عازم کنار دریای خزر  صبِح هفدهم، موکِب مسعود از راِه معروف

شود. لهذا چندان اهتمامی در شدند. از این راه به کنار دریا عبور و مرور کمتر می
تعمیر آن نشده، به همان حالت طبیعی و اصلی خود باقی است. اگرچه در این چند 

المقرر جزئی تعمیری نمودند که اسباب خطر نباشد رود حسبروز توقِف کالیچه
بایست عبور نمود. هر طور بود از آنجا گذشته عصر روز مزبور در  1انبوهن بسیار لیک

 جالل فرمودنداِ  ولِ ز  با احتشام بود ن   3خیامِ  2مِ ی  َخ که م   کالالدینصالححوالی قریٔه 
   (.۳۳۲: ۰۲۴۰، و اعتمادالسلطنه شاهناصرالدین)

 
 کال برویمالدین: باید به صالحشاهناصرالدین

ق ۰۳۰۳رمضان  ۳۱روز  ادداشتیبه مازندران، در  سفر دیگرشدر شاه دینناصرال
 است:نوشته  ش(۰۳۴۵مهر  ۳۴)

                                                           
، ذیل انبوه(. مقصود 1/۷۳۴: 1۸۳۱. بسیار انبوه: بسیار پرجمعیت و متراکم )نکـ: انوری،  1

آن است که به دلیل باریک و نامناسب بودن جاده، افراد اردوی شاه مجبور بودند به حالت 

 متراکم و فشرده از آن عبور کنند.

 (.۵/۶۳۳۴: 1۸۳۱گاه )انوری، رپا کردن خیمه؛ خیمه. ُمَخیَّم: جای ب ۱

 (.۴/۱۳۱۶: 1۸۳۱ها؛ چادرها )انوری، /: جمعِ خیمه، خیمهxiyâm. خیام / ۸
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است و  2نیگسن و نیمِ  1گراه امروز چهار فرسن .برویمکال الدینصالحه د بیبا
ته اد خسیا زیدر عبور از روى ماسهٔ  واسطهٔ بهاده یاسب و پ .استیناره درکاز  جاهمه
اّما این بندپى وراى  .بندپى است حال  مَ  ،طرفآنه خیررودکنار ب حال  مَ از  .شدند

بعد آباد بعد على .بعدازآن محال چلندر است .بندپى معروف مازندران است
ده خیررودکنار که امامزاده ه صبح که از منزل سوار شدیم ب .کالالدینصالح

 زادهماما ب قعهٔ  الىحو در بزرگى بسیار چنار رفتیم. است مدفون آنجا کیاسیدعلى
وَمن، اینجا دیده شد در مرکبات سایر و زیاد نارنج َاْشجارِ  بود. ه   (.۲/۰۰۵: ۰۲۴۴ )و 

 
)راست(، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات )چپ(، غالمعلی  شاهناصرالدین

. وددر شکارگاه جاجر در کنار یک رود کوچک )وسط( دومعزیزالسلطان معروف به َملیَجِک 
 قدکوتاهو فردی  (۶/۷: ۶۰۷۱ش )میرزایی، ۶۱۷۷با توجه به اینکه ملیجک دوم متولد 

  . شودبرآورد می ش۶۱۱۷ حوالی سالزمان عکس  ،بود
 

                                                           
َسن گ: مقیاس طول در قدیم که در حدود  1 َسخ )مصاحب و همکاران،  ۶. َفر  کیلومتر بود؛ َفر 

 «(.فرسخ»، ۱/1۳۵۵: 1۸۳1

بود، از دو اصطالح « گذرآسان»و یا « گذرسخت»ورد نظر . در قدیم، بسته به اینکه راِه م ۱

 (.۳۳: 1۸۶۸شد )نکـ: ِملگونف، استفاده می« فرسنگِ سبک»و « فرسنگِ سنگین»
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که در سفر سال  شاهناصرالدینمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه، از رجال عهد 
 ۳۴ق )۰۳۰۳رمضان  ۳۱روز  ادداشتیدر  زیبه مازندران همراهش بود ن یق و۰۳۰۳
 است:  آوردهش( ۰۳۴۵مهر 

 ،قدرى از منزل دور]شاه[ فرسخ است.  پنجاست و  الکنیالدصالحامروز  منزلِ 
ه کنیت شد. صبح قبل از اکا به ناهار افتادند. از آنجا به سمت منزل حریدر ىِ یکنزد

من هم از  ف بردند.یال تشرکعلىدیه سیفتند به سمت جنوب به قریبه راه راست ب
ار قشنگ ساخته شده یال آنجا واقع شده. بسکدعلىیدم. امامزاده سیرسعقب 
خصوص یک جنس . بهبات استکشجار و مردر امامزاده انواع و اقسام اَ است. 
 . اما خودش لیموی شیرین استی است که پوست او شبیه به نارنگی استیلیمو

رود ْزَدکجمله دِ های زیاد دیده شد. منرودخانه ،معروف به عباسی. امروز در راه
است که سرچشمٔه آن از مردابی جاری است که به غار دیو سفید مشهور است و 

را که چ ؛غار خیلی مشکل استپیداست خیلی وسیع و رسیدن به آن مَ  1یرغاحاال مَ 
های دشت کجور است که از تنگٔه از آب کالالدینصالحراهش صعب است. رودخانٔه 

 (. ۲۰: ۰۲۱۰)اعتمادالسلطنه،  دشووارد دریا می 2نهررودبار

ای دربارٔه محله نکته ش(۰۳۴۵مهر  ۲۱ق )۰۳۰۳رمضان  ۳۳روز  ادداشتیدر وی 
 دارد و نوشته است:

 تکحر دهسمت سولى الکنیالدصالحگذشته، شاه از منزل  3ستهساعت از دَ  سه
 بنارنجن قلعهٔ  ردک عرض خان هللابیحب ساعدالدوله مودند،یپ راه هک قدرى. فرمودند

 ادهج جنوبى سمت ایدر نارک از شاه. شده ساخته راه و است جنگل انیم من ىکمل
 بلد هلا اصطالح به هک دهات به گذشته، هیقر سه دو از. بردند فیتشر جنگل انیم

                                                           
 (.۵/۵1۳۳: 1۸۳۱. َمغار: غار )انوری،  1

 نگاشتی است.آمده که غلط حروف« شهر رودبار». در متن اصلی  ۱

ته: دستٔه ساعت ۸ ها را یا با مبدأ ابل عدد دوازده بود و ساعتهای قدیمی که مق. َدس 

کردند. از این رو دسته معادل ظهر شب و یا با مبدأ غروب تنظیم و کوک میزمانی ظهر و نیم

در اینجا با  (.۴/۸۱۳۳: 1۸۳۱که اکنون است( و یا معادل غروب بود )انوری، شب )چنانو نیم

ه س»طلوع آفتاب است. بنابراین عبارت  توجه به کل یادداشت تاریخ مذکور، به معنای زمان

 یعنی: سه ساعت بعد از طلوع آفتاب.« ساعت از دسته گذشته
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 السلطنه،اعتماد) بود ىیباصفا جاى اریبس. میدیرس بننارنج به ند،یگومى« همحل»
۰۲۱۰ :۲۰.) 

که  گویندمی« محله»، «ِده»طنه آن است که مردم منطقه به مقصود اعتمادالسل
را « محل»به عبارت دیگر،  .گویندمی« محل» تر آن است که گفته شوددقیقالبته 

 برند. به کار می« روستا»و « ِده»به معنای 
نیامده « روستا»به معنای « محل»، فرهنگ بزرگ سخندهخدا و  نامهٔ لغتدر 

 آمده است:« محله»دا در ذیل دهخ نامهٔ لغتولی در 
َؤّخِر َامکنه. )یادداشت مرحوم دهخدا(. در ترکیبات زیرین کلمٔه محله » َمزیِد م 

بر آبادی مستقلی داللت کند نه بر قسمتی از آبادی: آخوندمحله، آزادمحله... غالب 
 (.۰۲/۳۱۵۱۴: ۰۲۱۱)دهخدا، « ها در مازندران قرار دارداین محله

 
 کالالدینهای صالحگلچوب نورانی در جن

 یهادر جنگل بیو عج ینوران یچوب ،ینیو مشاهدات ع یخیبر طبق مدارک تار
در برخی . دهدیم روشنایی خودخودبه هااز شب یوجود دارد که در بعض یرکانیه

های هیرکانی مواردی ذکر شده است که دربارٔه جنگل ،از متون قدیمی و معتبر
 ۳۵ازجمله، مطلبی است که در فصل  آن وجود ندارد. امروزه توضیح روشنی دربارهٔ 

 ریطب ِب حاِس ابوجعفر محمد بن ایوب، معروف به ، تألیف رائبغَ الْ ة  فَ ْح ت  از کتاب 
 آمده است:  «رالبَ در پیدا کردن عجائب»، با عنوان )نیمٔه دوم قرن پنجم(

ا چوب ز خوانند یرَ مْ زبان طبری مَ ه طبرستان و گیالن چوبی هست که به ب ،دیگر»
: ۰۲۴۱)متینی،  «وزدر  ف  چون چراغ همی ،تاریک روشنایی، چون خشک شود در شِب 

۴۰۳ ،۴۰۲.)  
چوب نورانی و این از وجود  به مازندرانخود سفر در نیز قاجار  شاهناصرالدین

خبر داده است. وی در یادداشت روز جمعه  کالالدینهای صالحناشناخته در جنگل
 نویسد: اش می( از سفرنامه۰۳۴۵مهر  ۳۰) ۰۳۰۳رمضان  ۳۰
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تراق شد. شب هیزمى که از جنگل به جهت سوزانیدن ا   کالالّدینصالح... در 
ها[ مثل روشنایى مهتاب روشن بود. ندها ]=کندهبریده آورده بودند مغز یکی از آن ک  
السلطان ینالّسلطنه نموده بود. بعد به توّسط امغالمعلی خان ابتداء دیده به امین

کنند در تاریکى مثل مهتاب روشن است به حضور آوردند. پوست این چوب را که مى
 ها را که برداشتند فقطیک کنده از آن درخت را در آالچیق گذاشته چراغ کهیطوربه

که در  بود یطوربه. بلکه روشنایى آن شد خواند و نوشتبه روشنى نور آن چوب می
زد. البد چوب را از آالچیق بیرون بردند و این چوب را یوقت خوابیدن، چشم را م

 شود و از اهل والیتریزند تمام زمین نورانى میریزریز کرده به زمین می کهیوقت
-۰۲: ۰۲۴۳، شاهناصرالدین) دانستکس این درخت را به این خاصیت نمیهیچ
وَمن، ؛ ۰۴ ه     (.۲/۰۰۴: ۰۲۴۴و 

ر که در این سف شاهناصرالدیننطباعات ر اِ خان اعتمادالسلطنه وزیمحمدحسن
( از کتاب ۰۳۴۵آبان  ۰) ۰۳۰۳رمضان  ۳۲همراه او بود در یادداشت روز یکشنبه 

 نویسد:خود دربارٔه همین موضوع با تفصیل بیشتر می روزنامٔه خاطرات
بار و هیزم آورده به اردو ، سربازی کولهکالالدینصالحدر منزل  -العجایبو من

بار هیزم را خرید که جلو چادر آتش خاِن پیشخدمت، آن کولهقلیخت. مهدیفرومی
 نسوزانند، به جهت صبح نگاه ها را کند. به نوکرهای خود سپرده بود که شب، هیزم

زم که بار هیبیند کولهجهت کاری از منزل بیرون آمده بود، می به  دارند. نصف شب 
دهد که چرا بر خالف گفتٔه من ش میجلو چادر است مشتعل شده. به نوکرها فح

خان نزدیک قلیخورند که ما روشن نکردیم. مهدیقسم می هاآنرفتار کردید. 
، مشتعل است اما حرارت آتش هاآنخصوص یک پارچٔه ها، بهبیند هیزمرود میمی

َبَرد آن رسد. تعجب نموده دست میَبَرد هیچ عالمت آتش نمیندارد. دست می
کند، باز روشن بود. به . شب دیگر در تاریکی مالحظه میداردیبرمرا  پارچه هیزم

عرض همایون رساند و آن پارچه هیزم را آورده در آالچیق شاه گذاشتند. ما را احضار 
در تاریکی روشن بود. هر کس خیالی اندیشید. من گفتم باید  طورهمانفرمودند. 
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لوزان، 1هْ شب دیگر در ایِزدِ از اثر فوسفور باشد.  که قدری از آن چوب  2حکیم ط 
داشت به من نمود. چادر را تاریک کردیم، روشنایی نداد. من گفتم قدری نم به 

تر شد باز  کهنیهمچوب بدهیم. آب خواسته چوب را میان جام آب انداختیم. 
شد  خشک کهیوقتدهد. تر است روشنی می کهیوقتشود تا روشن شد. معلوم می

ها در جنگل زیاد است گفتند از این چوبهل ده میدهد. اروشنی نمی
 (.۲۳: ۰۲۱۰)اعتمادالسلطنه، 

           
      اعتمادالسلطنه خان محمدحسن                تولوزان دزیره ژوزف پروفسور       

                                                           
 ایزدشهر فعلی، واقع در بخش مرکزی شهرستان نور.. 1

دولت فرانسه به  یپزشک اعزام (Joseph Désiré Tholozan) تولوزان رهیدکتر ژوزف دز.  ۱

 ۳ش )11۳۳مهر  1۵در  یاقامت کرد. و رانیدر ا هاشاه قاجار بود که سال نیدربار ناصرالد

از  یکی یشرق ماداگاسکار که زمان یلومتریک ۳۳۳واقع در  سیمور رهی( در جز1۳۱۳اکتبر 

 نیم( به درخواست ناصرالد1۳۶۴ش )1۱۴۸آمد و در سال  ایمستعمرات فرانسه بود به دن

پزشکان دربار و  سیرئ یپزشک، به تهران آمد. و کیبر اعزام  یشاه از حکومت فرانسه مبن

 بود. دکتر «یکل مملکت هٔ یح  صِ » سیرئ نیپزشک معالج اکثر شاهزادگان و بزرگان و همچن

طاعون در سال  وعیمختلف از جمله ش یهایماریب یهایریگتولوزان در کاهش تلفات همه

 رانیرا در ا یمسر مارانیب نهیبود که قرنط یکس نیداشت و نخست یش نقش مؤثر1۱۷۴

 نیکرد و در هر سه سفر ناصرالد سیسال در مدرسٔه دارالفنون تدر ۸۳از  شیب یا کرد. واجر

 لیادامٔه تحص یبرا یرانیا انیدانشجو قیشاه به اروپا همراهش بود. دکتر تولوزان در تشو

ه ب لیتبد یپس از زبان فارس یزبان فرانسو جه،یدر کشور فرانسه نقش داشت که در نت

 ۸1) 1۱۵۶مرداد  ۳ خیدر تار شد. دکتر تولوزان رانیا کردگانلیتحص نیزبان در ب نیترجیرا

شاه در تهران درگذشت و در گورستان  نیسال پس از وفات ناصرالد کی( 1۳۳۵ یجوال

پاسدار گمنام(،  ابانیشمال خ ن،یخ دهم فرود ،یمحالت دی)بزرگراه شه هاکیکاتول آباداکبر

 (.1۳۴-1۳۳: 1۸۵۳ ،یمانیرشد )بَ  به خاک سپرده

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/6/61/Etemaad.jpg
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این مطلب یازده سال بعد نیز در خاطرات قهرمان میرزا سال ور، ملقب به 
وز وت و در یادداشت رم  لَ ناصرالدین شاه، در هنگام سفر به اَ السلطنه، برادرزادٔه عین

 باز باال رفتبود. هى مى هْ ( آمده است: مِ ۰۳۳۴مرداد  ۳) ۰۲۱۲شوال  ۳۳یکشنبه 
شک آن در تاریکى روشنى خ چوب که جنگل در است درختى «هلت». آمدمى
 .(۰/۰۴: ۰۲۱۵السلطنه، یار است )عینبس تنکابن جنگل در. دهدمى

روزنامٔه خاطرات که نخستین بار این موضوع را در  ۰۲۴۵رنده از سال نگا
ب وجو در کتخواند، در پی آگاهی از علت آن بود ولی با وجود جست اعتمادالسلطنه

های اینترنتی و پرسش از کارشناسان و استادان مختلف، تا این و مقاالت و وبگاه
. ه نتیجٔه قطعی نرسیده استزمان درباره چیستی این پدیده و توضیح علمی آن ب

به دلیل کمیاب بودن این پدیده و رخ دادنش در شب، فقط معدودی از افراد موفق 
 اند. به گفته بعضی از افراد بومی، چوب نورانی با نام مازندرانیبه دیدنش شده

چوِب » یا« نورپوسیدٔه شْب چوِب نیم» با معنای توسعیِ  /ow-pitešشوپیته /
ه نشینان شناخته شده است. ببرای برخی از جنگل« ردهنده در شبپوسیدٔه نونیم

های نزدیک به شاهدان، این حالت بیشتر در درختان قطور و چوبگفتٔه اندک
د شود. توصیفاتی که با شواهآلود و محیط نمناک دیده میهای مهپوسیدن و در شب

 .تاریخی ذکر شده نیز سازگار است
ترین درخت َرز که فراوانبه طور خاص به درخت َممْ طبری، این پدیده را  حاسِب 
دهد ولی گزارش شاهدان حاکی است که های هیرکانی است نسبت میدر جنگل

 .شودهای درختی نیز دیده میدر دیگر گونه
زند که این چوب متعلق به انجیر یا پسته یا بادام باشد اعتمادالسلطنه حدس می

رجال علمی زمان خود و عضو مجمع جغرافیایی رسد. وی از که نادرست به نظر می
های سلطنتی را بر عهده داشت ولی درختان پترزبورگ بود و مدتی هم ادارٔه باغ

شناخت. دکتر ژوزف دزیره تولوزان  هم پزشکی خوبی نمیهای هیرکانی را بهجنگل
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ه به اعتبار بود و با توج  2فرانسه با درجه کوماندور  1معتبر و دارای نشان لژیون دونور
 .توان اصل موضوع را انکار کردعلمِی هر دو، نمی
 ها در نقل ناصرالدین شاه و اعتمادالسلطنه این است که به نوشتهٔ یکی از تفاوت
کس این درخت را به این خاصیت از اهل والیت هیچ»ناصرالدین شاه 

فتند از گمی کال[الدین]صالحاهل ده »نویسد: ولی اعتمادالسلطنه می«. دانستنمی
توان ارتباط کمتر علت این اختالف را می«. ها در جنگل زیاد استاین چوب

 .گیری سریع او دانستمردم و نتیجه ناصرالدین شاه با عامهٔ 
ل گوید در جنگالسلطنه برای این درخت ذکر کرده است و میکه عین« هلت»نام 

در  بلکه گیاهی به این نامآید زیرا درخت، تنکابن بسیار است به نظر اشتباه می
های هیرکانی وجود ندارد. البته با توجه به رویش درختی به نام َپَلت در شمال جنگل

کشور، شاید وی نام این درخت را از دیگران شنیده و به دلیل تلفظ مبهم و یا اشتباِه 
 .السلطنه، وی تصور کرده نام درخت مذکور، هلت استدقتی عینگوینده و یا کم

گوید بارها از این قبیل ای از چوب نورانی به همت آقای قاسمی که میهقطع
ها را در جنگل دیده است در اختیار بنده قرار گرفت که به دلیل خارج شدن چوب

اش در هنگام تحویل از بین رفته بود. با از محیط جنگل و گذشت زمان، نوردهی
د، در شبی طوفانی و بارانی که این حال آن را در خانه نگه داشتم ولی چند هفته بع

با رعدوبرق همراه بود، قطعه چوب مذکور برای ساعاتی نورانی و سپس خاموش 
 .شد

اصغر معصومی، رئیس پیشین و عضو هیأت علمی مؤسسٔه تحقیقات دکتر علی
ها و مراتع کشور در پاسخ به رایانامٔه نگارنده در بیان چیستی این پدیده جنگل

                                                           
( باالترین نشان کشور فرانسه Ordre national de la Légion d'honneur. نشان لژیون دونور ) 1

آن را بنیان گذاشت. این نشان سه رده دارد که  م1۳۳۱ناپارت در سال است که ناپلئون بُ 

های نظامی، فرهنگی، علمی یا اجتماعی به باالترین ردٔه آن شوالیه است و برای کمک

سه و جهان، به کسان، از جمله به کسانی که شهروند فرانسه نیستند، پیشکش فران

 شود.می

2. Commandeur 
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سال به علت فسفرسانس یا فلورسانس که مرطوب کهنگفت: بعضی درختان 
های تنٔه درخت در دریا که پوسیده باشند کنند. چوبباشند از خود نور ساطع می

 .همین خاصیت را دارد
شناس برجسته و عضو هیأت علمی مؤسسٔه هللا مظفریان، گیاهدکتر ولی

کرم  چوب آغشته بهها و مراتع نیز چنین پاسخ داد: باید گفت که تحقیقات جنگل
 .تاب بوده استشب

هایش نیز با مشاهدات عینی اما هر دو پاسخ، ناکافی است و بعضی بخش
 .انطباق ندارد

اره توان در این بدر مجموع، تا پیش از بررسی دقیق علمی، تنها احتمالی که می
های دارای ها و یا قارچداد این است که حالت مذکور به دلیل فعالیت باکتری

 .شودهای در حال پوسیدن مشاهده میتابی  در چوباصیت زیستخ
. شیمیایی استبه معنای تابش نور از جاندار بر اثر واکنش زیست 1تابیزیست

ها بر روی گوشت یا ماهی در حال آلود باکتریاین نور ممکن است درخشش شبح
های یاختگان در دریاهای گرمسیر، نشانکفساد، درخشندگی سوسوزنندٔه تک

تاب باشد. این پدیده به صورت پراکنده در فروغ از کرم شبهای( کم)سیگنال
ان مهرگها تا حشرات و بیها و قارچطیفی گسترده از آغازیان و جانوران، از باکتری

شود اما مشاهده نشده است که به طور طبیعی در گیاهان دریایی و ماهیان دیده می
ن و پرندگان و پستانداران وجود داشته باشد. واقعی یا در دوزیستان و خزندگا

آید که در آن، تابی شیمیایی( پدید میتابی، از یک واکنش شیمیایی )زیستزیست
 شود. ایندرصد به انرژی تابشی مستقیم تبدیل می ۰۱۱انرژی شیمیایی در حد 

 تابییا زیست« نور سرد»کند و برای همین، فرایند، گرمای بسیار کمی تولید می
رسد تولید نور، با حفاظت و بقای گونه در ارتباط باشد و شود. به نظر مینامیده می
یابی از آن و جفتهایی همچون شکار طعمه های عمیق برای فعالیتماهیان آب

                                                           
1. bioluminescence 
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چون تابی را در جانداران پست، همنقش کارکردی زیست .دکنناستفاده می
توان مشخص کرد. در مورد شواری میدها، بهو قارچ 1هاها و داینوفالژلهباکتری
توان گفت که این ویژگی در زمانی تابی دارند میهایی که خاصیت زیستباکتری

که اکسیژن جو زمین کمتر از میزان فعلی بود به وجود آمد و پس از افزایش 
. اقی ماندها باکسیژن، خاصیت نورتابی با کاربردهایی دیگر در این دسته از باکتری

شود و الگوی شناسی جانداران دیده میی به نحوی گسترده در آرایهتابزیست
تاب زیادی یافت شده ولی هیچ خرچنگ نورانی مشخصی ندارد. میگوهای زیست

تاب فراوانی وجود دارد ولی تنها یک شناخته نشده است. ماهیان مرکب زیست
تابی زیست ا خاصیتدر ژاپن ب  Callistoctopus arakawai پا، با نام علمیهشت

  4پاویسانو دوجفت (3)صدپاویسان 2پاویسانهمچنین َلب یافت شده است.
تابی، نادر نیستند ولی عقرب و عنکبوت نورانی ( با ویژگی زیست5)هزارپاویسان

های اند. برخی باکتریگویا وجود ندارد. در واقع، بسیاری از جانداران نورانی، دریایی
کنند شوند و بدن جانور را نورانی مییایی تکثیر میتاب، در بدن جانوران درزیست

 .(Encyclopædia Britannica, bioluminescence)د رساننولی آسیبی به آن نمی
ها تابی چوب(، اغلب بر چوب خشکیدٔه جنگلقارچ درخشان سفید کوچک )شب

ب لویژه اگر زمین آن مرطوب باشد. این َاشکال، در مناطق گرمسیر غاروید؛ بهمی
ای از آبی تا سبز و زرد قرار دارد. ازجمله است. نور قارچ، بسته به گونه، در گستره
از استرالیا و قارچی  Pleurotus lampas َاشکاِل بزرِگ نورانی، قارچی با نام علمی

متر سانتی ۰۲از آمریکا است که قطرش به حدود  Clitocybe illudens با نام علمی
 . (Encyclopædia Britannica, bioluminescence)رسدمی

                                                           
1. dinoflagellates 

2. Chilopoda 

3. Centipedes 

4. Diplopoda 

5. Millipedes 
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نیز دارای خاصیت  Panellus stipticus ها با نام علمینوع دیگری از قارچ
های در حال پوسیدن منجر به ساطع تابی هستند و فعالیت آنها بر روی چوبزیست

های شیمیایی ناشی از فعالیت برخی از ها، واکنششود. در این قارچشدن نور می
 .شودها و تولید نور میکسید شدن رنگدانهها موجب اآنزیم

 
( Mount Vernonمونت ورنوت ) منطقه  درختی در  که بر تنه   Panellus stipticus تابی در قارچپدیده  زیست
واقع در ایالت ویسکانسین آمریکا روییده است. در این عکس دریچه ( Springdaleاسپرینگدیل ) در شهر
  (http://en.wikipedia.org/wiki/Panellus_stipticus). استثانیه باز بوده  ۷۶۷دوربین 

 
های توان بر اثر قارچنمیرا های هیرکانی در جنگلاما پدیدٔه چوب نورانی 

ی کهای تاریخی و اظهارات شاهدان حاچوب دانست زیرا گزارشسطح چسبیده به 
 ودباست که خود چوب خاصیت نورانی دارد. قطعه چوبی هم که در اختیار نگارنده 

ن اگر بروز . بنابرایداشت و قارچی به سطح آن نچسبیده بودبافتی طبیعی و چوبین 
تابی باشد، عامل آن، چه باکتری باشد و چه قارچ، باید در این پدیده بر اثر زیست

 .جزئی از بافت کلی چوب شده باشدالی اجزای چوب نفوذ کرده و البه

http://en.wikipedia.org/wiki/Panellus_stipticus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/PanellusStipticusAug12_2009.jpg
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های هیرکانی در نتیجه، تببین دقیق و علمی پدیدٔه چوب نورانی در جنگل
های علمی الزم و تحلیل آنها برای رسیدن به پاسخ نهایی آوری دادهمستلزم جمع

 و روشن شدن چیستی این پدیدٔه جالب است.
ْلداندر کتاب  اْلب  ق ۰۳۰۳مختصری از سفر سال  ، اثر اعتمادالسلطنه شرحِمْرآة 
، یعنی همان سفری که در آن چوب نورانی در به مازندران شاهناصرالدین

دربارٔه مسیر حرکت شاه چنین نوشته شده  ازجملهآمده و  کال دیده شد،الدینصالح
  است:
)اعتمادالسلطنه، شدند  فرمافیتشر الکنیالدصالحبه  ،[۰۳۰۳]رمضان  ستمیب

۰۲۳۱ :۲/۰۱۳۰.) 
 

 ش۶۱۷۳کال در سال الدینگزارشی از جمعیت صالح

و بارها به مازندران سفر  داشتو شکار عالقٔه زیادی به سفر ناصرالدین شاه 
های متعدد این ناحیه، فراوانی و انگیز، طبیعتی بکر، شکارگاههوای دلو کرد. آب 

ران پایتخت ای تنوع غذا، نزدیکِی دریای خزر به دارالخالفه یعنی تهران )طهران( که
ترین دالیل بود، وجود میرزا آقاخان نوری، صدراعظم مازندرانی وی، از مهم

   .(۵۱۱: ۰۲۴۴نوروزمرادی، )شاه به مازندران بود های متعدد ناصرالدینمسافرت
ش ۰۳۴۰خود را به مازندران در حوالی خرداد  چهارمین سفرشاه ناصرالدین

در نیاوران تهران آغاز کرد. وی از راه توچال  رانیهقِ از کاخ صاحبق( ۰۳۰۱)رمضان 
کیله به عمارت خود در به تنگٔه َدْرَور و از آنجا به چمِن َمخَمل و سپس از گله

ای از زنان و مالزمانش در این شهرستانک رفت. وی پس از مدتی اقامت، با عده
 ش شروع کرد. شاه و۰۳۴۰عمارت، حرکت به سمت مازندران را در اوایل تیر 

ترین معابر ورود به همراهانش این سفر را از جادٔه کندوان که امروزه یکی از مهم
ناصرالدین شاه از این جاده بارٔه طی کردند. رفت و آمد چندینشمال ایران است 
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این راه  1سازی در این مسیر هموار گردد.در همان دوره موجب شد پایٔه اولیٔه راه
رت جدی توسعه پیدا کرد و خودرویی شد. بعدها در دورٔه پهلوی اول به صو

 سا و گچسر وناصرالدین شاه مسیر جادٔه کندوان را از شهرستانک آغاز کرد و از نِ 
شه و بیونا سرازیر شد و از سیاههای کندوان گذشت و به سمت مازندران از د  گردنه
ه ک آباد رسید. در ابتدا به قسمت ییالقی و قشالقی کالرستاقآباد به مرزنولی

کالردشت مرکز آن است و سپس به رویان قدیم شامل کجور ییالقی و قشالقی 
رفت و از آنجا به چالوس و کنارٔه دریای خزر تا علمده )المده( سفر کرد. در این 

                                                           
احی و چالوس که امروزه به نام جادٔه کندوان نیز معروف است، با طر –. جادٔه تهران  1

شاه ش یعنی دورٔه ناصرالدین1۱۴۵مدیریت مهندسی اتریشی به نام گاستایگر در سال 

    .هزار تومان ساخته شد ۳۳قاجار و با هزینٔه 

م( 1۳۳۳-1۳۱۸افسر مهندس اتریشی ) (Albert Joseph Gasteiger) آلبرت یوزف گاستایگر

تا  1۱۸۳ولت ایران از سال های غیرنظامی و نظامی داستاد دارالفنون و مدیر ساختمان

شمسی بود. او تحصیالت مهندسی خود را در کالج فنی وین گذراند. گاستایگر پس  1۱۶۵

نخستین وظیفٔه وی در  .ش وارد تهران شد1۱۸۳مهر  ۳از مطالعات فشردٔه فارسی، در 

 ود.آباد )پاسداران( بایران، ساخت اولین جادٔه منطبق با استانداردهای اروپایی به سلطنت

ترین مهم .کرد و به نام خیابان شمیران معروف شداین جاده، تهران را به تجریش وصل می

ش( از شهرستانک تا کنار دریا )چالوس( با 1۱۴۵-1۱۴۸کار وی، ساخت جادٔه مازندران )

پل و همچنین ساخت اولین تونل در ایران بود.  ۱۵نفر و ساخت  1۶۳۳کارگیری به

اعطا کرد. « خان»این کار به او عنوان میرپنج )ژنرال( و  شاه به پاداشناصرالدین

کرد و جادٔه خودرویی امروزی در اصل همین شاه از این جاده به مازندران سفر میناصرالدین

جاده است. گاستایگر همچنین نمایندٔه وزارت امور خارجٔه اتریش و اتاق بازرگانی و همچنین 

ش بازنشسته شد و به اتریش بازگشت. در 1۱۷۸ وی در سال .کنسول افتخاری اتریش بود

شاه در سفر اروپا بود، گاستایگر دوباره به خدمت دولت که ناصرالدینش هنگامی1۱۷۵سال 

دهی مجدد ایران درآمد و با مأموریت نظامِی اتریش به تهران سفر کرد که هدف آن سازمان

ش از بلوچستان بازدید و 1۱۶۳ارتش ایران بود. وی سپس جادٔه قزوین را ساخت. در سال 

های ارزشمند در مورد شرایط جغرافیایی و اقتصادی و فرهنگی آن منطقه کتابی شامل داده

آباد را بسازد. عشق –ش قسمت ایرانی جادٔه مشهد 1۱۶۷تهیه کرد. وی قرار بود در سال 

الس کرده اش، برخی از مقامات ایرانی که اختهای گاستایگر به خانوادهاما بر طبق نامه

گیری شد و در بودند از غیبت وی استفاده و وی را به سرقت متهم کردند. او خواستار کناره

ش به اتریش بازگشت. وی از ناسپاس بودن پادشاه، که زمانی او را با افتخارات 1۱۶۵سال 

ش به دنیا 1۱۳۱فروردین  ۳گاستایگر که در  .ها پوشانده بود، خشمگین شده بودو نشان

: 1۸۵۳)اعتمادالسلطنه،  ش درگذشت1۱۶۳ تیر 1۴ود پس از یک بیماری کوتاه در آمده ب

 (.Encyclopædia Iranica, GASTEIGER, ALBERT JOSEPH؛۸1۸
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ه انگار و جغرافیانویس و کاتب، مالزم شسفر مالمحمدحسن بن جعفر قمی، وقایع
   .(۵۱۴-۵۱۱: ۰۲۴۴، نوروزمرادی)بود تا اوضاع منطقه را بنویسد 

 کال نوشته است:الدینوی در گزارش خود دربارٔه صالح
 ازجملههم دارند  ی. حماملیگ عاً یپنجاه خانوار است جم کالنیالدصالح
نوروزمرادی، وند است )خواجه س،یلشکرنو یمهد رزایم ولیت یوانیجات دخالصه
۰۲۴۴ :۵۰۱).   

ار به طور متوسط چند نفر داشت، به جایی برای اینکه بدانیم در آن زمان هر خانو
 ن استناد کرد:اتودیگر از همین نوشتٔه مالمحمد می

د هزار و سیصالتخمین و قریب به تحقیق یکعدد خانوار دهات کالردشت، علی
صد نفر و چهل و یک خانوار است. از قرار ]هر[ خانه پنج نفر، یازده هزار و هفت

 .(۵۴۴: ۰۲۴۴نوروزمرادی، )است 
روستاهای مازندران در آن زمان در حدود پنج نفر بود. در  1خانوارِ  بنابراین ب عدِ 
نفری این روستا  ۳۴۱کال به معنای جمعیت الدینخانوار در صالح ۴۱نتیجه وجود 

  ش است.۰۳۴۰در سال 
 

 کال به کارکنان تجارتخانه  کوسیس و تئوفیالکتوسالدینحمله  مردم صالح

بین ایران و روسیه، ( ش۰۳۱۳اسفند  ۳امٔه ترکمانچای )پس از انعقاد عهدن
ها های شمال، آنگروهی از بازرگانان روس با پرداخت مبالغ اندک به مالکان جنگل

نامحدود به قطع چوب و صدور آن به خارج کشور مبادرت می طوربهرا اجاره  و 
 حفاظتای در این دوره هیچ قانون و مقررات و تشکیالتی بر ازآنجاکهکردند. 
ناپذیری به ذخایر این ثروت طبیعی کشور ها وجود نداشت صدمات جبرانجنگل

های برداری وسیع از جنگلخاص امتیاز بهره طوربهای که اولین معاهده. وارد آمد
ش با ۰۳۳۴به سال  شاهناصرالدینداد، در زمان شمشاد شمال را به بیگانگان می

                                                           
تعداد افراد هر خانوار که از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد خانوار به میانگین . ُبعِد خانوار:  1

 آید.دست می
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این قرارداد به  موجببهمنعقد گردید.  1کتوسکوسیس و تئوفیال تجارتخانٔه روسیِ 
های شمشاد شد تا به مدت پنج سال چوبتجارتخانٔه مذکور اجازه داده می

های ایران را از آستارا تا استرآباد قطع و به خارج حمل کند و در برابر آن جنگل
 یو صحت ییهزار تومان در دو قسط به دولت ایران بپردازد )محمدرضا ۰۰ساالنه 
 (.۰۲۴۵ثابت، 

السلطان )اتابک اعظم( صدراعظم اصغر خان امینش میرزا علی۰۳۱۰در سال 
برداری از تمام ، قراردادی دیگر با این تجارتخانه منعقد و بهرهشاهناصرالدین

های جنگلی شمال ازجمله شمشاد را به آن واگذار کرد. این معاهده در سال چوب
قرارداد جدیدی در پنج فصل تنظیم  ش تا هشت سال دیگر تمدید شد و۰۳۱۱

  گردید که فصل اول آن به این شرح بود:
"تجارتخانٔه کوسیس و تئوفیالکتوس، از طرف دولت علیٔه ایران مختار و مجاز 

ور و مازندران و استرآباد از است که از جنگل ستاق و ک ج  های آستارا و گیالن و َکالر 
 نماید."آالت گرفته، حمل به خارج هر قبیل چوب

هزار تومان به دولت ایران  ۰۴تجارتخانٔه مذکور نیز متعهد شد تا در مقابل، ساالنه 
 (.۰۲۴۵ثابت،  یو صحت ییبپردازد )محمدرضا

مظفرالدین شاه عازم سفر اروپا بود به دلیل نیاز به پول برای تأمین  کهیهنگام
یالکتوس دریافت هزار تومان از تجارتخانٔه کوسیس و تئوف ۱۴هزینٔه سفر، مبلغ 

کرد و در برابر آن سندی تنظیم شد که بر اساس آن، قرارداد مزبور به مدت هشت 
 یو صحت ییهزار تومان تمدید شد )محمدرضا ۳۴االجارٔه ساالنه سال دیگر با مال

  (.۰۲۴۵ثابت، 
از پیامدهای قرارداد واگذاری امتیاز چوب شمال به برادران کوسیس و 

ا کارگزاران کال بالدینآباد و صالحمیان اهالی روستاهای علی تئوفیالکتوس، درگیری
این تجارتخانه بود که گویا مأموران دولت نیز در این ماجرا نقش داشتند. شماری 

                                                           
1. Kusis & Teofilaktus 
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ها و کدخدا بانآباد از قطع درختان شمشاد جلوگیری کردند و کرجیاز اهالی علی
 هایی که از باکو برای حملو کارگزاران تجارتخانٔه کوسیس را کتک زدند و کشتی

مل برای حهایی که به چوب جهیدرنتچوب به ساحل آمده بودند خالی بازگشتند. 
عایای آوری شده بود خسارت زیادی وارد شد. همچنین رَ در کنار ساحل جمع

کال بر سر گماشتگان تجارتخانٔه کوسیس ریختند و آنان را الدینروستای صالح
های تنکابن را کتک زدند و مانع از حمل چوب بانکرجیبسته زندانی کردند و دست

های انبار شدٔه تجارتخانٔه کوسیس و شدند. برخی اهالی نیز چوب 1با پراخود
دره غارت کردند و به آتش تئوفیالکتوس و خانٔه عامل تجارتخانه را در بچلیم

رت ابه این مسأله اعتراض و ادعای خسارت کردند. سفکشیدند. صاحبان امتیاز 
 )حسنی، روسیه هم از این تجارتخانه حمایت کرد و خواستار جبران خسارت شد

۰۲۴۳ :۰۳۴ ،۰۳۰.)  
 

 ۱ش۶۱۴۳ کال در سالالدینگزارش کنسول انگلستان از جمعیت صالح

تا  ۰۳۴۴شناس انگلیسی که از سال م( ایران۰۰۴۱-۰۴۱۱) 3یاَسْنت لوئی رابینو
هار بار در بشت بود و در این مدت، یککنسول انگلستان در رهجری شمسی  ۰۳۰۰
برداری کرده سفر و یادداشت ایراندر شمال  ۰۳۴۰و بار دیگر در پاییز  ۰۳۴۴

     نوشته است: مازندران و استراباد( در کتاب ۰: ۰۲۴۲)رابینو، 
 اناررود و بعد ده و نهرِ  م و از رودخانهٔ یباز وارد جنگل شد ،ارکلْ ت از م  کبعد از حر

نوشته(  /nirud/ رودنی آن رانزى که مکى نورودبار )یکگر ید و دو رودخانهٔ  آبادعلی
ال کنیصر هِ دِ  .میال وارد شدکنیرعبور نموده به َص  تالکَ ْش گرى خ  یو د

                                                           
 pәraxótنوشته و  paraxódخود/ پراخوت ]روسی[: کشتی جنگی. این کلمه در روسی . پرا 1

( 1۵: 1۸۳۴شود. اصل معنی این کلمه در روسی، کشتی بخاری است )صادقی، تلفظ می

 رسد به معنی کشتی بخاری به کار رفته است.در متن باال به نظر می

( معلوم 1۳: 1۸۳۸این دو سفر )رابینو،  به توضیح رابینو دربارٔه مسیر حرکتش در . با توجه ۱

 ش، رخ داد.1۱۳۳کال در سفر دوم، یعنی پاییز الدینشود گذرش از صالحمی

3  . Hyacinthe Louis Rabino 
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ان جنگل در یدر م .حمام است یکت و یال( داراى صد خانوار جمعکنیالد)صالح
قرار دارد.  گذردیما یه از ساحل درکست قدمى در جنوب راهى یفاصله دو

اب یمنوچهر در مقابل افراس کهیوقت سدینویمخ مازندران یتاب تارکدر  نیرالدیظه
باالى  در هک جورک جلگهٔ  و ندکاف اقامت رحل 1وشک در شد نىینشمجبور به عقب

نداشت،  ایبه درجور راهى ک ر آب بود. چون رودخانهٔ یوش است آن موقع در زک
 هاسنگاز  بعضى آب و ندکبر بود ردهک سد را رودخانه جلو هک ىیهامنوچهر صخره
 نیب) شوندیم دهید نگانَس نام سىه ه هنوز هم در محلى بکا برد یرا تا ساحل در

و  ردندکشت و زرع کآن اراضى را  ،شدن کز خشا پس(. الرستاقک و نارکررودیخ
رابینو، ؛ ۳۳-۳۰: ۰۲۴۲)رابینو،  2ان را در آن محل برپا ساختیمنوچهر شهر رو

 . (۳۰ق: ۰۲۵۳
کند که اگر ب عد خانوار را پنج خانوار ذکر می ۰۱۱کال را الدینرابینو جمعیت صالح

نفر به دست  ۴۱۱کال در آن زمان در حدود الدیننفر در نظر بگیریم، جمعیت صالح
   آید.می

 نویسد:های ارتباطی منطقه میرابینو همچنین دربارٔه راه
 آنجا از و الر درهٔ  و جهفْ اَ  گردنهٔ  قیطر از خزر اىیدر و طهران نیب راه نیتریکنزد

 هٔ گردن از بعد و نور رودخانهٔ  طرفبه الر درهٔ  از پس و دیسف آِب  گردنهٔ  ای وال  ی راه از
 ایبه در هک است یارودخانهنار کاز  ازآنجاجور و ک وق به درهٔ ر  ق   وهک قیطر از گرىید
 نتابستا روز دو ای و یآسانبه روز سه ظرف در تواندمى مسافر راه نیا از. زدیریم

 لسا در ماه پنج راه نیا ندیگویم. برسد ایدر به ساحل اسب ردنک عوض بدون
مود: ید پیل را بایذ منزل چند انددادهیم محل اهل هک اطالعى بر بنا و است مسدود

 ۰۳ال کنیصر ،لیم ۰۳جور ک ،لیم ۳۵نور  ،فرسخ( ۳ل )یم ۳۵جه فْ از طهران تا اَ 
 .(۲۰، ۲۱ق: ۰۲۵۳؛ رابینو، ۳۲: ۰۲۴۲)رابینو،  لیم

                                                           
ای ، کوش را قریهویان و مازندرانتاریخ طبرستان و رُ ین مرعشی در کتاب الد  . سید ظَهیرُ  1

 (.1۳۵، 1۳۶: 1۸۴۷در کجور ذکر کرده است )مرعشی، 

 . این حکایت بیشتر جنبٔه افسانه دارد. هرچند در گذشته برایش اعتبار تاریخی قائل بودند. ۱
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کال با الدینصالحنام که ش ۶۱۷۰مربوط به سال « نقشه  مازندران و استراباد»از  یبخش

 م، ص آخر(.۶۳۱۰ق/۶۰۰۱)رابینو،  شودآن دیده میدر  sarinkelaتلفظ محلی 
 
 ،رودآبکنم ،الکنیم: صریردک ب عبوریل به ترتیاز نهرهاى ذ .لیم ۰۴نوامبر  ۳۵
 ه شاخهٔ کرود خیش ،رودسهن  ک  ، /kolirud/ رودلىک  ، آمدیمه از ونوش کگرى ینهر د

ه محلوىلَ عَ  به اسمبزرگى  هِ دِ  ،ى از شعب آنیکنار غربى کرود است و در نسهک
 پس و 1رَزوابَ  هِ دِ  بعد. داشت تعلق الکَ روزیف به هک بود( نندکهم تلفظ مى محلهوىلْ )ع  
 آن ىیکنزد در هک 2َفلیَمْرز و لک  جانْ ب   آباد،حسن نهر رود،چهکَ  اىهرودخانه از آن از

 .(۲۰ق: ۰۲۵۳؛ رابینو، ۳۲: ۰۲۴۲)رابینو،  اهرودیس و هست نام نیبه هم دهى
 

                                                           
 شود.گفته می« وازیوار». به احتمال زیاد، همان روستایی است که امروزه  1

ز». به احتمال زیاد، همان روستایی است که امروزه  ۱ ُدوَمر   شود.گفته می« ِهن 
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 کالالدیناقامت ساالرالدوله در صالح

ملکت از سلطنت، در بسیاری از نقاط مقاجار پس از خلع محمدعلی شاه 
ها و حاکمان و شاهزاده ها شورِش ها روی داد که از جملٔه آنها و سرکشیشورش

های والیات بود. یکی از این شاهزادگان که سر به شورش برداشت ابوالفتح خان
 (.۰۰۳: ۰۲۴۱میرزا ساالرالدوله پسر سوم مظفرالدین شاه بود )کریمان، 

ن ساالرالدوله در صفحات گزارش بارفروش و رشت دربارٔه درگیری قشو»در 
 آمده است: « شمالی کشور

سوارهایی که همراه ساالرالدوله به نور رفته بودند دیروز قریب هفتاد نفر به 
را فورًا از مَ گویند ساالرالدوله با سی چهل نفر ]از[ ا  دهات مشهدسر آمده می

یم وخواستیم برکال رفته طرف رشت. ما هم از خشکی طرف تنکابن میدینصالح
 ها هماز طرف امیر اسعد جلوگیری کردند. قریب هفتاد نفر از ما را کشته و از آن

 (.۳۴۴: ۰۲۴۱اند )کریمان، خیلی کشته شده
 

  کالالدیننقشه  حمله به قشون محمدعلی شاه از مسیر صالح

از مالکان و متنفذان ش( ۰۲۳۳-۰۳۵۴، معروف به ساالِر فاتح )علی دیوساالر
های مشروطه، ازجمله فتح قزوین بود و در حوادث سال مردم کجورمازندران و از 

ش( به او ۰۳۴۴ق )تیر/مرداد ۰۲۳۱ون، در رجب ّلیّ و تهران، مشارکت داشت. مِ 
بخشی از تاریخ »کتاب لقب ساالِر فاتح دادند. وی دارای تألیفاتی بوده که 

ها کی از آنی« های تاریخی راجع به فتح تهران و اردوی برقیادداشت مشروطیت:
یعنی ده سال پس از وفات مؤلف چاپ شده  ۰۲۲۳در آذر  شود کهمحسوب می

  .(۳: ۰۲۲۳؛ دیوساالر، ۴/۱۰۰: ۰۲۱۰)معین،  است
کال را یکی از مناطق مهم برای اجرای نقشٔه جنگی وی در این کتاب، صالح الدین
اشت ذکر د که قصد بازگشت به سلطنتقاجار شاه خود در مقابله با سپاه محمدعلی

 نوشته است:های سودمندی دربارٔه منطقه دارد که آگاهیدر شرح ماجرا کرده و 
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 1با قشون تراکمهٔ  السلطنه برادرشو شعاع]=محمدعلی شاه[  شاه مخلوع
سوادکوهی از راه سوادکوه به  خانِ رابادی و مازندرانی به همراهی اسماعیلتِ ْس اِ 

ی از کیجانی با سواران خواجوند عبدالملسمت تهران حرکت کردند و امیر مکرم الر
رجب  ۳۴استعفا داد ) خان تنکابنی[]محمدولی راه هراز رهسپار تهران شد. سپهدار

به خان بختیاری[ ]نجفقلیالسلطنه مصام( و َص ش[۰۳۰۱تیر  ۲۰] هجری ۰۲۳۰
(. وزرا، متحیر به دربار ش[۰۳۰۱مرداد  ۳] ۰۲۳۰رجب  ۳۱ریاست وزرا رسید )

رفتند. کمتر کسی بود که در سلطنت دوبارٔه محمدعلی میرزا مأیوس می آمدند ومی
ه نظیر بود این اخبار را ارجی نگذاشتم که در شجاعت بیرِ فْ سیو یِ تردید کند. ولی م  

نمود و خود در پنهانی با نهایت جدیت مشغول ترتیب و اقوال و آرای وزرا را رد می
ک داشت. از یکون او همٔه ما را متحیر میآرایش سوار و منتظر پیکار بود. صبر و س

کرد و داد. از طرف دیگر مناقشات وزرا را حل میطرف رؤسای بختیاری را دل می
ابت ای که طرح کرده بود ثساخت و با نقشهرا مطمئن می السلطنهلک نایبناصرالم  

 مجاهد به ریاستو  کرد که پیروزی با ماست. پس یک اردو مرکب از بختیاریمی
حیی[]عبدالحسین سردار محی ِعّزالسلطان: سردار م  و معین همایون  خان م 

بختیاری برای جلوگیری شاه مخلوع به سمت سوادکوه و فیروزکوه اعزام داشت. 
م، از من هم که در این زمان رئیس نظمیه بودم رِ فْ مسلک و دوست من، یِ این هم

مرا  حرکتن داشت نقشٔه کمک خواست و به واسطٔه اطمینانی که به قول و فعل م
به اختیار خود من گذاشت. من چون احساس کردم که وقت کار است و حکومت 
مشروطه به خطر افتاده، آمادٔه عمل شدم و نقشٔه حرکت را به توسط یفرم به 

لک و هیأت وزرا تقدیم کردم. نقشٔه من این بود که با سیصد واالحضرت ناصرالم  
کال( )یا سرادین کالالدینصالحراه نور و کجور، به  ترین راه، یعنیسوار از نزدیک

واقع در کنار دریا رفته، از آنجا به خط مستقیم کنار دریا را پیموده خود را از راه آمل 
ا از ر میرزاآباد رسانده مواضع پشت قشون محمدعلیبه علی ]=بابل[ و بارفروش

                                                           
 (.۸/1۶۳۱: 1۸۳۱ها )انوی، ترکمن به قاعدٔه عربی؛ ترکمنجمعِ . تَراکِمه:  1
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ون ملی، شکست طرف دریا متصرف شوم. آن وقت شاه مخلوع در میان دو قش
شد. منافع عبور از این راه این بود که جماعتی از خورده، کشته یا دستگیر می

ده ستبهای دولتی در دست داشتند و خود را طرفدار سلطنت م  ها که تفنگنوری
ماندند و خواجوندها که بر سر طرف میدانستند اسلحٔه خود را تسلیم کرده بیمی

شنیدند که اردو وارد کجور شده برای حفظ خانه میسنگرهای شاه مخلوع بودند تا 
و النٔه خود مجبور بودند که دست از همراهی شاه کشیده به طرف ما بیایند و ما 

د دادندادند چه بهتر و اگر نمیکردیم. اگر میها میمطالبٔه تفنگ دولتی را از آن
آن وقت  شد.خوردند و چهارصد نفر از قشون شاه کم میجنگ کرده شکست می

سنگرداران امامزاده هاشم هنگام ورود ما به آمل به همین ترتیب از سنگرها برای 
شدند. باالخره با همین نقشه به گرفتار میگشتند و حفظ خانٔه خود به آمل برمی

گرفتیم و اردوی را می کال( رفته سنگر سرکالیه]=قائمشهر[ آباد )شاهیعلی
به طوری یفرم را خوشحال د. دیدن این نقشه افتامیرزا در محاصره میمحمدعلی

دید. فورًا دویست سوار مرکب ساخت که گفتی محمدعلی را در دست ما اسیر می
از قزوینی و ارمنی و والیتی برای همراهی من حاضر کرد. هزار تومان هم برای 

السلطنه خواهش کرد که همان روز حرکت تدارک شخص من نقدًا پرداخت. نایب
 .(۰۰۲-۰۰۰: ۰۲۲۳ساالر، دیو) کنم.

من اردو را از صالحان به کجور حرکت داده وقتی وارد کجور شدم دیدم این 
ام که افراد ایل همه َدم ل خود دیدهاست ایکجور آن کجوری نیست که من موقع ری

ها پنهان شده ها و بیغولهزدند. حال، زن و مرد در جنگلاز دلیری و پهلوانی می
ای صدای اطفاِل تودهنی خورده و رده از هر غار و بیشهاموال خود را دفن ک

های خود بیرون آمده به آید. در کجوِر ما، آقایاِن والیتی تازه از سوراخگلوفشرده می
دیدن من و آقایان رؤسا آمدند و از روی دروغ یا راستی، از این پیروزِی نمایان 

کردند. تفنگ ایل هر میآوردند و مرا تمجید و ترغیب سپاس یزدان را به جا می
کجور  پس از چه نزد ایل بود آورده به ما دادند و خوِد کریم و نبی نیز تسلیم شدند.
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ول شدیم. ر روانٔه پ  پَ وهْ ک و ک  کَ ْش راه ک  از  1توپ ماکزیمصد سوار اختیار کرده با یک
ر و لشکبه محض ورود به پول، هفت هشت خانه متعلق به یاغیان از قبیل شجاع

یاغیگری  کس قدرتخان و غیره آتش زده شد. هیچخان و یحییقلینرحما
ها و ده دیگر تاب درنگ نیاورده تمام در جنگللَ نداشت. خوانین از همان شکست بَ 

که محل عبادت  2خانهمهای زغال پناهنده شدند. َج سراهای گاو و گوسفند و کوره
نین در ب بسیار که از خواها است نیز آتش گرفت. گفتند اسبااللهیسلسلٔه نعمت

 هایهای آتش خانهآنجا مدفون بود همه سوخت و از بین رفت. وقتی که از شعله
 من به ف آن راه عبور و مرور مسدود شده بودخواجوند سر به فلک کشیده و از تَ 

ان های حرمش پنهمنزل آقا شیخ ابوالقاسم مجتهد رفتم. شیخ از وحشت، میان زن
 منکردم. از روی اجبار نه به اختیار آمد ولی نه مثل آدم زنده.  شده بود. او را صدا

با او نوعی رفتار کردم که وحشت از او زدوده شد. قدری که به خود آمد گفتم: 
گری این بود که شما به جا آوردید؟! در والیتیجناب شیخ! قانون اهلیت و هم»

زده بنماید گول لکخواهد رفع ظلم از اهالی فبینید خداوند میموقعی که می
ها به اولیای اردوی نمایید و به همراهی آنها موافقت میخواجوندها خورده با آن
اگرچه گمان « مجبور بودم.»جواب گفت: « نویسید؟ما کاغذ شدیدآمیز می

هذا عذرش را پذیرفتم و خداحافظی کرده ها مجبور باشد معکردم به آن اندازهنمی
 زد و بهدل بیچارگان زبانه می خوانین، از آهِ  م آباد شدهٔ های از ظلخانه برخاستم.

گفت: این است عاقبت ظلم. نکنید که به آتش قهر الهی گرفتار زبان حال می
 پر و فردایخواهید شد. دیگر ماندن ما آنجا ثمری نداشت. اردو را برداشته به کوه

طٔه مقصود دند که به نقکرآن روز به کجور برگشتیم و چون پیوسته از تهران تأکید می
 کال[، کنار دریا حرکت دادهالدینکال ]=صالححرکت کنیم، اردو را به سمت َسرادین

                                                           
 (.Maxim. مسلسل ماکسیم ) 1

شوند و اوراد و اذکار خاصی را با تشریفات . اهل حق، هر هفته در محلی جمع می ۱

خانه[ ]جمع« خانهجم»]=جمع[ و آن مجمع را « جم»آورند. عدٔه حاضر را مخصوص به جا می

 (.1۵۴: 1۸۳۸ه، زاد)ابراهیم گویندمی
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ای را که همراه توپ آمده بودند بر حسب احضار یفرم، توپ ماکزیم و توپچی و عده
ج آمده، باران سختی گرفت و تا کالج به سر روانٔه تهران کردم و خود از کجور به کالِ 

 (.۰۲۰، ۰۲۱: ۰۲۲۳)دیوساالر،  اریدما ب
 

 کالالدیناز صالح ترین عکسو قدیمی شناس آمریکاییزمین

در اهل آمریکا که  نفِت  شناِس زمین م(۰۰۵۵-۰۴۱۰) 1کلَپفردریک گاردنر 
کرد، در سفر به ایران سفرهای کاری به کشورهای مختلف جهان، عکاسی هم می

 کال گرفتالدینش عکسی از صالح۰۲۱۳ر سال کال نیز عبور کرد و دالدیناز صالح
 . ترین عکس یافت شده از این منطقه استکه قدیمی

 
 (https://collections.lib.uwm.edu) ش۶۰۶۱کال در سال الدینحخانه  صالگمرک

 

 
 

                                                           
1. Frederick Gardner Clapp 
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 وی در یادداشت مربوط به این عکس نوشته است: 
کال، مازندران، پارس دینالخانه، جایی که در آن اقامت داشتیم، در صالحگمرک

 (.https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/19740) ۰۰۳۱ایران[، =]
د که شای شوددیده میزاری وسیع در عکس مذکور، ساختمانی بزرگ در سبزه

سفرنامٔه استرآباد و مازندران و د که میرزا ابراهیم در کتاب زاری باشهمان سبزه
 دریا به چشممحو نیمهدر  پشت ساختمان، دورنمای  از آن یاد کرده است. نگیال
کال بندر نداشته است تا ورود و خروج کاال و الدینبا توجه به اینکه صالح خورد.می

های عبوری رسد در این محل، از کاروانمیحق گمرک مصداق پیدا کند، به نظر 
  شد.حقوق دولتی اخذ می
شناسی با شهرت و زمین MITَلپ که دانش آموختٔه دانشگاه کفردریک گاردنر 

، در (https://swhplibrary.net/digitalarchive/items/show/8546) جهانی بود
ای از غرب مازندران و شرق گیالن تهیه کرد که یکی از مناطق نقشه هاهمین سال

 بود.  کالنیالدصالح مشخص شده در این نقشه،مهم 

 
کلپ، از غرب مازندران و شرق گیالن تهیه کرد و یکی از مناطق مهم دریک رف ای کهنقشه
 (https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/20168) است کالنیالدصالحآن 
 

https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/20168
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رسد کلپ در این نقشه، نام شهرها و روستاهایی را که متناسب با یبه نظر م
عالقه و شغل خود مهم تشخیص داده آورده است زیرا برای مثال نام شهر چالوس 

 شود.در آن دیده نمی

 
ترین مناطق در بین که بر طبق آن، مهم ۶۰۶۶بخشی از نقشه  سیاسی مازندران در سال 

 کالالدینآباد بود و روستای صالح، روستاهای چلندر و حسنشهرهای چالوس و سولده )نور(
 .(۱۴۰و  ۱۴۱صفحات  نی، ب۱ج ، ۶۰۶۶-۶۰۶۶ هان،یکدر آن مشخص نشده است )

 
 ش۶۰۱۳کال در سال الدینالعات صالحآمار و اط

 یعلنیحس پیسرتزیر نظر که  فرهنگ جغرافیایی ایران یجلدازدهی در کتاب
در سال  ایرٔه جغرافیایی ارتش تهیه و جلد سوم آندر د( ۰۲۳۵-۰۳۱۳آرا )رزم

 چنین معرفی شده است:این کالالدینصالح ،منتشر شده ۰۲۳۰
ده از دهستان بلدٔه کجور، بخش مرکزی  -salâheddin kalâ –کال الدینصالح

کیلومتری خاور نوشهر، کنار شوسٔه نوشهر به بابلسر. دشت،  ۲۱شهرستان نوشهر. 
آب از رودخانٔه  ، شیعه، گیلکی و فارسی.۴۳۴ماالریایی، سکنه معتدِل مرطوِب 

زراعت و تهیٔه زغال چوب. دبستان و  :کجور، محصول برنج مختصر مرکبات، شغل
 (.۲/۰۴۱: ۰۲۲۳-۰۲۳۴آرا، )رزم باب دکان کنار شوسه دارد ۰۳
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 کالالدیندر صالح معاون وزیر بهداریویالی بزرگ 

ها ها و باتالقتدریج با خشک کردن مرداببهدر قرن چهاردهم هجری شمسی، 
و توسعٔه امکانات بهداشتی و درمانی، سرزمین ماالریاخیز مازندران تبدیل به مکانی 
مطلوب برای تفرج شد. مقامات حکومتی در تعطیالت به مناطق مختلف مازندران 

ری امیرمنصور سردا. یکی از آنان، ساختندهایی برای اقامت خود و خانه آمدند
 آمده است:  اشدرباره در گزارش ساواکمعاون وزیر بهداری وقت بود که 

باشد. یک ویالی بزرگ در نوشهر نامبرده خواهرزادٔه ]مادر[ آقای هویدا می»
کال( دارد. همسر او انگلیسی ]فرانسوی[ است و از او دو فرزند دارد. الدین)صالح

 (.۵۴۳: ۰۲۴۴)کشتگر، « عیاشی وی زبانزد خاص و عام است
، تهران(، از دولتمردان بهایی دورٔه پهلوی و ۰۲۱۳امیرمنصور سرداری )متولد 

 .پسرخالٔه امیرعباس هویدا و برکشیده و تحت حمایت وی بود
به مدرسه رفت  ۰۲۱۰پدرش ناصرقلی، افسر شهربانی بود. امیرمنصور در سال 

 هایدبیرستانه را در بهمن، دورٔه متوسط ۰۴و پس از طی دوران ابتدایی در دبستان 
دیپلم گرفت و برای ادامٔه  ۰۲۳۲علمیه، ایرانشهر، کالج البرز سپری کرد و در سال 

تحصیل به بیروت رفت و در دانشگاه فرانسوی بیروت مشغول تحصیل شد و سپس 
در فرانسه دکتری پزشکی گرفت و در سال  ۰۲۲۱به پاریس رفت. وی در سال 

 ۰۲۲۴شگاه کلمبیا تخصص قلب و عروق گرفت. در به آمریکا رفت و از دان ۰۲۲۲
در آمریکا با زنی فرانسوی به نام ماری مارت لوکونت که تابعیت فرانسوی هم 
داشت ازدواج کرد. تابعیت همسرش پس از ازدواج ایرانی شد و سفارت ایران در 

ت منصور سرداری پس از بازگشرواشینگتن برای او شناسنامٔه ایرانی صادر کرد. امی
به استخدام دولت درآمد و در مشاغلی چون ریاست بخش  ۰۲۲۳به ایران، در دی 

حصار، مأمور در وزارت بهداری و ریاست کل بهداری وزارت بیمارستان سرخه یکِ 
راه به فعالیت پرداخت. وی با وجود انحرافات مالی و اخالقی شدیدی که داشت، با 

ار گرفت. وی از اعضای مؤسس وزیر )هویدا( در مناصب مختلفی قرحمایت نخست
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ژ فراماسونری رفت و از اعضای ل  کانون مترقی و حزب ایران نوین به شمار می
 .(۵۴۴: ۰۲۴۴سینا هم بود )کشتگر، ابوعلی

سال از عمرش را در فرانسه و آمریکا سپری کرده و برای فرزندانش  ۰۳او که 
دریک و کاترین را های فر( نام۰۲۵۰( و کتایون )متولد ۰۲۲۰فریدون )متولد 
های بهداشت و که معاون وزارت بهداری و سرپرست برنامه ۰۲۴۳برگزیده بود در 

 شایعاتی وسیع دایر بر»تنظیم خانواده بود در گزارش ساواک چنین معرفی شد: 
نادرستی وی وجود دارد... اهل زد و بند و تا حدی خشن و خودخواه و عیاش است. 

یر(، انوشیروان سپهبدی و سرلشکر ایرج مطبوعی وزبا امیرعباس هویدا )نخست
نبوده و انتصاب او در وزارت بهداری،  ینامخوشدوستی و معاشرت دارد. فرد 

 )مدیرکل امنیت داخلی پرویز ثابتی« نارضایتی کارمندان را در بر داشته است.
وزیر بهداری نیز معتقد است که دکتر »چنین دستور پیگیری داد: این ساواک(
تواند وظیفٔه محوله را انجام دهد. در اطراف ری فرد نادرستی است و نمیسردا

 .(۵۴۳: ۰۲۴۴)کشتگر، « نامبرده تحقیق و نتیجه گزارش شود یهاسوءاستفاده
امبرده ن»نوشت، گزارش تکمیلی ساواک به این شرح تهیه شد: پس از این پی

، خودخواه، بددهن گذرانخوشباشد. فردی وزیر میپسرخالٔه آقای هویدا، نخست
صحت عمل و درستی مورد اعتماد نیست. کما اینکه در  ازنظرو تندخو معرفی که 

دالر از طریق شورای جمعیتی آمریکا جهت اجرای  ۳۱۱۱۱رقمی معادل  ۰۲۵۴سال 
برنامٔه بهداشت و تنظیم خانواده به ایران حواله شده ولی این اعتبار به حساب 

نیز  ۰۲۴۳گردیده است. از طرفی در سال  شخصی امیرمنصور سرداری منظور
اصغر زاهدی، مدیرکل تحقیقات و ارزشیابی پیشنهادی به امضای دکتر علی

بهداشت و تنظیم خانواده، به شورای جمعیتی مذکور تقدیم گردیده و تصویب شده 
دالر برای اجرای برنامٔه مذکور حواله نمایند و متعاقب این جریان  ۴۵۱۱۱که مبلغ 
دالر از اعتبار  ۳۱۴۱۱( مبلغ ۴۲)مطابق با نیمٔه اول خرداد سال  ۰۰۱۵ل ژوئن در اوای

به حساب شخصی امیرمنصور سرداری منظور گردیده  بازهمفوق حواله شده ولی 
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شود دکتر جرالد زاتوشنی که نمایندٔه شورای جمعیتی آمریکا در است و گفته می
: ۰۲۴۴)کشتگر، « نمایداری میباشد در این جریان با دکتر سرداری همکایران می

۵۴۳). 
 

 در جنگ تحمیلی کالنیالدصالحشهدای 

کال مانند دیگر مناطق کشور در دفاع از کشور در هنگام جنگ الدینمردم صالح
 ت داشتند و در این راه سه شهید تقدیم کردند:تحمیلی عراق بر ضد ایران مشارک

 
 قاسم اسفندیاری شهید

صغری  نام مادر: ،(۰۲۱۰)وفات:  علی نام پدر:
 ،۵/۰۳/۰۲۵۳ :تاریخ تولد، (۰۲۰۳)وفات:  جمشیدی
ت وضعی، نجار شغل:راهنمایی،  ابتدایی/ تحصیالت:

یگان سرباز،  –ارتش  نوع عضویت:مجرد،  تأهل:
تاریخ پیاده،  َرسته:زرهی اهواز،  ۰۳لشکر  خدمت:
نحؤه ، 1هقابیّ رِ  محل شهادت:، ۳/۳/۰۲۳۳ شهادت:
 :تاریخ تدفینترکش به سر و گلو، اصابت  شهادت:

استان  دیسامانٔه جامع ده هزار شه) ۰۳/۳/۰۲۳۳
  (.؛ گلزار و مزار شهدا؛ خط روشنمازندران

                                                           
المبین، شهرستان شوش، دهستان ِچنانه، بخش فتحمتر در  1۶۳ای به ارتفاع . ِرقابی ه: تپه 1

ز نقاط مهم و ا یکیو مناطق اطراف آن  تپه نیا(. ۱۵۴: 1۸۶۳استان خوزستان )جعفری، 

قه را تحت کنترل داشت. در بود که دشمن با استقرار در آن، منط حساس در دوران جنگ

منطقه  نیا یآزادساز یرا برا هیرقاب اتیعمل رانیا یاسالم یارتش جمهور 1۸۷۳اسفند  ۱۷

 اتیعمل نیدر ا .به مدت شش روز ادامه داشت 1۸۶۳ نیو اجرا کرد که تا اول فرورد یطراح

قف شد متو هیخات و رقابیبیابوصل یهاتپه یدر سمت جنوب نیقزو یزره 1۶لشکر  ۱ پیت

 کرخه را در غرب رودخانهٔ  انآن یاحتمال یشرویتوانست با وارد کردن تلفات به دشمن، پ یول

 یورهوابرد ارتش جمه ۷۷ پینجف اشرف سپاه پاسداران و ت پیمتوقف کند. با ابتکار عمل ت

از  یاریبسته شد و بس هیدشمن در غرب رقاب عقبهٔ ، نیالمبفتح اتیعملدر  رانیا یاسالم

 «(.رقابیه»یر شدند )دانشنامٔه شهیدان مازندران، آنان اس
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 شهید فرضعلی هوشیاری )خوشیاری(

 پسند درویشی،ماه نام مادر:، محمدعلی نام پدر:
ابتدایی/  تحصیالت:، ۰۱/۴/۰۲۵۴ تاریخ تولد:
نوع مجرد،  یت تأهل:وضع، کارگر شغل:راهنمایی، 
 ۰۳لشکر  یگان خدمت:سرباز،  –ارتش  عضویت:

 تاریخ شهادت:پیاده،  َرسته:زرهی اهواز، 
نحؤه ، جزیرٔه مجنون محل شهادت:، ۰۱/۳/۰۲۳۴

سامانٔه جامع ده ) جراحات وارده به بدن شهادت:
 (. ؛ گلزار و مزار شهدااستان مازندران دیهزار شه

 
 

 ینالدصالح شهید کیهان ترک

 ،سیده ننه حسینی نام مادر:، عباس پدر:نام 
، دیپلم/ سیکل تحصیالت:، ۰/۵/۰۲۵۱ تاریخ تولد:

 ارتش نوع عضویت:مجرد،  وضعیت تأهل:، - شغل:
نیروی مخصوص  ۳۲لشکر  یگان خدمت:سرباز،  –

، ۳/۴/۰۲۳۱ تاریخ شهادت:پیاده،  َرسته:، 1نوهد
 نحؤه شهادت:سردشت )کردستان(،  محل شهادت:

 دیسامانٔه جامع ده هزار شهاصابت ترکش خمپاره )
 ؛ گلزار و مزار شهدا(. استان مازندران

 
 

                                                           
« نیروهای ویژٔه هوابرد ۶۷تیپ »(: نیروهای ویژٔه هواُبرد که اکنون به نام NOHED. نوهد ) 1

 ترین تکاوران است.شود و شامل زبدهخوانده می
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 کالالدینصالح رواج تلفن ثابت و همراه در

بهره از تلفن ثابت خانگی بی ۰۲۱۴کال تا سال الدینمردم صالحبه طور کلی 
ناره استفاده بودند و در موارد ضروری از دفتر مخابرات واقع در حاشیٔه جادٔه ک

 وتدریج خط تلفن ثابت به خانٔه اهالی کشیده به ۰۲۱۴کردند. در اواخر سال می
تلفن همراه در ایران  ۰۲۱۲دیگر از سال رف طشد. از ارتباطات اهالی متحول 

شدت افزایش بههر سال تعداد مشترکان آن در کشور و  ه بودکاربردی شد
 کال نیز از کاربران تلفن همراه شدندالدین. به فاصلٔه کوتاهی، مردم صالحیافتمی

تلفن ثابت و تلفن همراه  ۰۲۱۱به نحوی که فقط پس از چند سال و در انتهای دهٔه 
 در بین اهالی رواج تام یافت. 

 
 نخستین نماز جمعه

 به کالالدیننزدیک شدن وضع روستای صالحامکانات و با افزایش جمعیت و 
 االسالمحجتری نماز جمعه فراهم شد. در نتیجه زمینه برای برگزاحالت شهری، 
عٔه نخستین نماز جم منصوب و کالالدینصالح جمعهٔ امامزاده به سمت اصغر موسی

زار برگالسالم، علیه، طالبعلی بن ابیدر مسجد  ۰۲۰۵مرداد  ۳این منطقه در تاریخ 
کناره قرار  چون مسجد مذکور در نزدیکی جادهٔ  (.۴۰۳۰۳۰۱۳شد )ایرنا، کد خبر: 

 گیرد.تر صورت میدارد، حضور ساکنان روستاهای اطراف در نماز جمعه آسان
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 منابع
، انتخاب گونه و نیاز آبی در توسعۀ جنگل و فضای سبز، 1۸۳۸آقازمانی، جمشید،  .1

 ، تهران.1چ راه سبحان، 

ش مسعود به کوش ،النی، سفرنامٔه استرآباد و مازندران و گ1۸۷۷ رزا،یم م،یابراه .۱

 ، تهران.1چ  ،رانیفرهنگ ا ادیبن ،یگلزار

 ، قم.۱، ادیان الهی و فَِرق اسالمی، تحسین، چ 1۸۳۸زاده، عبدهللا، ابراهیم .۸

، 1۸۳۸زاده، زاده، امید، کاظم نورمحمدی، حامد اسدی، حامد یوسفاسماعیل .۴

 و ، تاکسونومی«کال، نوشهر، ایرانالدینهای صالحمطالعٔه فلوریستیک جنگل»

 .۷۴-۸۵، تابستان، ص 1۳بیوسیستماتیک، سال ششم، ش 

 نی: عبدالحسحیج، تصح ۴، ِمرآةالُبل دان، 1۸۶۵اعتمادالسلطنه، محمدحسن،  .۷

 ، تهران.1محدث، دانشگاه تهران، چ  رهاشمیم ،یینوا

، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به 1۸۵۳اعتمادالسلطنه، محمدحسن،  .۶

 ، تهران.۷چ  ر،یرکبیافشار، ام رجیکوشش ا

 ، تهران.۱جلد، سخن، چ  ۳، فرهنگ بزرگ سخن، 1۸۳۱حسن،  ،یانور .۵

، فرهنگ ناِم سخن، 1۸۳۴افتخار، انوری، حسن، مرجان انصاری، سولماز شرکت .۳

 ، تهران.۷سخن، چ 

 .https://www.irna.irایرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی، وبگاه:  .۳

مسافر ژاپنی در  ، سفرنامٔه ایران:1۸۳۳(، Masaji Inove، ماساجی )اینووه .1۳

زاده، با م(، ترجمه: هاشم رجب1۳۳۱ق/ 1۸۱۳ماوراءالنهر، ایران و قفقاز )

 ، تهران.1(، طهوری، چ Kinji Euraهمکاری: کینجی اِئُورا )

، نامٔه فرهنگستان، دورٔه ششم، ش «کمال در تحقیق»، 1۸۳۸برجیان، حبیب،  .11

 .1۱۵-1۱۷، آذر، ص ۱۴م، ش مسلسل چهار

 ، تهران.1و فرانسه، مؤلف، چ رانیا یروابط پزشک خی، تار1۸۵۳ جالل، ،یمانیبَر .1۱

جلد، به کوشش  ۱، تاریخ بیهقی، 1۸۳۱، ابوالفضل محمد بن حسین، بیهقی .1۸

 ، تهران. ۴محمدجعفر یاحقی و علی سیدی، سخن، چ 

ان اسالمی، وبگاه: ایر قاع متبرکهٔ پایگاه جامع امامزادگان و بِ  .1۴

http://www.emamzadegan.ir :1۸۳۳آذر  ۱۴، بازدید. 

 شهریور ۱۶بازدید:  ،http://iraniangen.blogfa.comتبار و ژنتیک ایرانیان، وبگاه:  .1۷

1۸۳۵. 

چ  زد،یدانشگاه  ران،یا یهاها، درختان و درختچه، جنگل1۸۳۱ هللا،بیحب ،یثابت .1۶

 .زدی، ۸

https://www.irna.ir/
http://www.emamzadegan.ir/
http://iraniangen.blogfa.com/
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 ران،ینامٔه اها و کوهجلد اول: کوه ران،یا یتاشناسی، گ1۸۶۳عباس،  ،یجعفر .1۵

 ، تهران.1چ  ،یتاشناسیگ

 ران،یرودها و رودنامٔه ا :جلد دوم ،رانیا یتاشناسی، گ1۸۳۴عباس،  ،یجعفر .1۳

 .، تهران۸چ  ،یتاشناسیگ

های ، مزارات ایران، دفتر اول، بنیاد پژوهش1۸۳۱غالمرضا، و همکاران،  جاللی، .1۳

 ، مشهد.1اسالمی آستان قدس رضوی، چ 

دربارٔه چوب و تجارت آن در عصر قاجار  یپژوهش»، 1۸۳۶رحمان،  دیس ،یحسن .۱۳

، «م(1۳1۴-1۳۴۵ق/ 1۸۸۱-1۱۶۴) یگانیبر اسناد با هیخزر با تک یایاز راه در

 .1۴۴-11۴، ص ۸1تابستان، ش  ،یط خارجرواب خیفصلنامٔه تار

خط روشن: پایگاه خبری تحلیلی مشیریه و رضویه، وبگاه:  .۱1

http://khatteroshan.ir. 

 .http://wikishahid.irدانشنامٔه شهیدان مازندران، وبگاه:  .۱۱

 .https://www.amar.org.irآمار:  یدرگاه مل .۱۸

 نینظر: محمد مع ریدمه، زجلد مق کیج +  1۷نامه، ، لغت1۸۵۵ اکبر،یدهخدا، عل .۱۴

 (، تهران.دی)از دورٔه جد ۱دانشگاه تهران/ روزنه، چ  ،یدیجعفر شه دیو س

 یهاادداشتی: تیمشروط خیاز تار ی، بخش1۸۸۶ ،ی)ساالر فاتح(، عل وساالرید .۱۷

 .جایب نا،یبرق، ب یراجع به فتح تهران و اردو یخیتار

های ها و گویش، زبان«زندرانیبررسی فرایند تکرار در ما»، 1۸۳۶ذبیحی، علی،  .۱۶

 .1۳۱-1۶۷، خرداد، ص ۵ایرانی، ش 

م، سفرنامٔه مازندران و استراباد، با شرح بالد 1۳۱۴ق/1۸۴۱ ،یلوئ اسنتی نو،یراب .۱۵

 آنها، اعتماد، چ ؟، قاهره. یو نقشٔه جغراف

های ایران و انگلیس، تاریخ ایران، ها و کنسول، دیپلمات1۸۶۸رابینو، یاسنت لوئی،  .۱۳

 ، تهران.1چ 

 دیوح ی، مازندران و استراباد، ترجمه: غالمعل1۸۳۸ ،یلوئ نتاسَ ی نو،یراب .۱۳

 ، تهران.۴چ  ،یفرهنگ یعلم ،یمازندران

ِقبون من آل ابی1۸۳۷رجایی موسوی، سید مهدی،  .۸۳ ج، عاشورا،  ۸طالب، ، الُمع 

 ، قم.1چ 

با نام  ازدهمی)جلد  رانیا ییای، فرهنگ جغراف1۸۸۱-1۸۱۳ ،ینعلیآرا، حسرزم .۸1

، 1ستاد ارتش، چ  ییایجغراف رهٔ یج، دا 11(، 1۸۸۳ ران،یا یهایفرهنگ آباد

 ]تهران[.

 های هیرکانی، در دست تألیف.رویانیان، شهاب، دانشنامٔه جنگل .۸۱

 .http://jangoderang.irسامانٔه جامع ده هزار شهید استان مازندران، وبگاه:  .۸۸
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 1۸۶۶(، ۸)ج  1۸۷۷(، ۶)ج  1۸۷۴(، ۶)فقط ج  یحیذب حیستوده، منوچهر، مس .۸۴

 یج، انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ۶(، از آستارا تا اِستارباد، ۱و 1)ج  1۸۵۴(، ۷و  ۴)ج 

 .(، تهران۱و  1)ج  ۱(، چ ۶و  ۷و  ۴و  ۸)ج  1(، چ ی)انجمن آثار مل

ج  ۶، دانشنامٔه زبان و ادب فارسی، 1۸۳۵-1۸۳۴سعادت، اسماعیل، و همکاران،  .۸۷

 ، تهران. 1نگستان زبان و ادب فارسی، چ + یک جلد ذیل، فره

ورود  خچهٔ یو تار یدر زبان فارس یکلمات روس»، 1۸۳۴ اشرف،یعل ،یصادق .۸۶

 .۴۶-۸و زمستان، ص  زیی، پا۱ش  ستم،یسال ب ،یشناس، زبان«هاآن

زه، جمس، کالته ـ کالدجه، های لغوی: پژوهش»، 1۸۳۱اشرف، صادقی، علی .۸۵

، ۶و  ۷ی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش نویس، فرهنگ«گفتن، آگور زیمج

 .۱۱۱-۱۳۵اردیبهشت، ص 

، فرهنگ 1۸۳۱صدری افشار، غالمحسین، َحَکمی، نسرین، َحَکمی، نسترن،  .۸۳

 ، تهران.۱فارسی اَعالم، فرهنگ معاصر، ویراست دوم، چ 

، 1۸۳۶سبکبار،  یفرج یحسنعل ،یبدر یعل دیناصر، س ،ییروزجایف زادهٔ یقلیعل .۸۳

 یدر نواح یگردشگر یو اقتصاد یطیبه اثرات مح زبانیٔه منگرش جامع»

، فصلنامٔه روستا و «شهرستان نوشهر یبخش مرکز ی: مطالعٔه موردییروستا

 .۱۱-1، بهار، ص 1توسعه، سال دهم، ش 

السلطنه، به ، روزنامه خاطرات عین1۸۵۴السلطنه، قهرمان میرزا سالور، عین .۴۳

 ص. ۳۴۳۴جلد،  1۳، 1اطیر، چ کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، اس

از  1۸۸1تا  1۸۱۳ یهاساالرالدوله در سال انیاسناد عص»، 1۸۳۳زهره،  مان،یکر .۴1

 .۱۶۳-1۳۷، تابستان، ص 1۳ش  ران،یمعاصر ا خی، فصلنامٔه تار«نگاه اسناد

 یپهلو میو رژ تی: بهائانیو بهائ یپهلو میماه عسل رژ»، 1۸۳۳ ون،یکشتگر، هما .۴۱

-۸۴۳، تابستان، ص ۷۳ش  ران،یمعاصر ا خی، فصلنامٔه تار«دادمر ۱۳ یپس از کودتا

۷1۱. 

 تهران.، [1]نامٔه طبری، دانشگاه تهران، چ ، واژه1۸۱۵کیا، صادق،  .۴۸

[، 1چ ] نا،یسج، ابن ۸ ران،یمفصل ا یای، جغراف1۸11-1۸1۳مسعود،  هان،یک .۴۴

 تهران.

 .https://golzar.isaar.irگلزار و مزار شهدا، وبگاه:  .۴۷

شمارٔه  ،(ینقشٔه تهران هراز )البرز مرکز، ؟(1۸۶۶تا )بی سی،گیتاشنا .۴۶

 .1۳۱: یانتشارات

های ایران، چ اطلس راه ،1۸۳1 گیتاشناسی، مؤسسٔه جغرافیایی و کارتوگرافی، .۴۵

 تهران. ، ۱
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الغرائب منسوب به محمد بن ایوب الحاسب طبری، ، تحفة1۸۷۳متینی، جالل،  .۴۳

لوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، جستارهای ادبی، دانشکدٔه ادبیات و ع

 .۳۳۸ -۳۳۵، ص ۱۳ش 

عصر  یمعاهدات تجار، 1۸۳۴ثابت،  یصحت میو  محمدابراه اریشهر ،ییمحمدرضا .۴۳

 ،اسناد، بهار نهٔ یگنج ،یدرختچه شمشاد خزر شهیبر ر ییهاشهی: تیقاجار و پهلو

 .۷۸ -۸۵، ص ۷۵ش 

 ،یشناسشیگو ،«یفرهنگ واژگان تبر»، 1۸۳۸بهروز،  ،یاریبخت یمحمود .۷۳

 .11۶-11۱ص  بهشت،ی، ارد۱نامٔه فرهنگستان، جلد اول، ش  مهٔ یضم

ویان و ، تاریخ طبرستان و رُ 1۸۴۷مرعشی، سید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین،  .۷1

چ ؟، ، محمدحسین تسبیحى، مؤسسه مطبوعاتی شرق  :، به کوششمازندران

   تهران. 

ج، شرکت  ۸ ،یفارس المعارفرةی، دا1۸۳1و همکاران،  ن،یمصاحب، غالمحس .۷۱

 ، تهران. ۸چ  ر،یرکبیوابسته به ام ،یبیج یهاکتاب یسهام

، ۱های گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، چ ، فرهنگ نام1۸۵۵هللا، مظفریان، ولی .۷۸

 تهران.

، 1های ایران، فرهنگ معاصر، چ ، درختان و درختچه1۸۳۸هللا، مظفریان، ولی .۷۴

  تهران.

 .http://rdcir.irو مناطق محروم کشور، وبگاه:  معاونت توسعٔه روستایی .۷۷

 ، تهران.۳چ  ر،یرکبیج، ام ۶(، نی)فرهنگ مع ی، فرهنگ فارس1۸۵1محمد،  ن،یمع .۷۶

، سفرنامٔه شمال: گزارش چارلز فرانسیس 1۸۷۳مکنزی، چارلز فرانسیس،  .۷۵

مکنزی اولین کنسول انگلیس در رشت از سفر به مازندران و استرآباد، ترجمه: 

 ، تهران.1مافی(، گستره، چ اتحادیه )نظاممنصوره 

(، Melgunov, Grigoriy Valerianovich) چینووایوالر یگوری(، گرلُگونُفیِمل ُگونُف )م .۷۳

: محمد گلبن حی، سفرنامٔه ایران و روسیه، تصح1۸۶۸ رزا،یعزالدوله عبدالصمد م

 ، تهران.1کتاب، چ  یایو فرامرز طالبى، دن

ج،  ۴روزنامٔه خاطرات عزیزالسلطان ملیجک ثانی، ، 1۸۵۶میرزایی، محسن،  .۷۳

 ، تهران.1زریاب، چ 

، به کوشش [، روزنامٔه سفر مازندرانیشاهنشاه ۱۷۸۶]/ 1۸۷۶، شاهناصرالدین .۶۳

  چ ؟، تهران. ،نیزم رانیافشار، فرهنگ ا رجیا

 تی، روزنامٔه سفر مازندران )به روا1۸۳۳ اعتمادالسلطنه، ،شاهناصرالدین .۶1

رسانش، چ  ،یاله وسفیو پژوهش:  حیو اعتمادالسلطنه(، تصح شاهناصرالدین

 ، تهران.1
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شناسی و کال، سازمان زمینالدینصالح 1:۱۷۳۳۳ندیم، هیراد، گزارش نقشٔه  .۶۱

 .1۸۳۳، بازدید: آذر https://gsi.ir/faاکتشافات معدنی کشور، وبگاه: 

: نانی، اثرآفر1۸۳۴ ،یعباس هللابیزاده، حبمحدث نیمحمدرضا، حس ،یرینص .۶۸

 ، تهران.۱چ  ،یج، انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ۶ ران،یا یآوران فرهنگنام نامهٔ یزندگ

: از یشمس 1۱۷۳گزارش مالمحمد در سال »، 1۸۳۳کورش،  ،ینوروزمراد .۶۴

 ، تابستان، ص۴بهارستان، دورٔه دوم، ش  امی، پ«شهرستانک تا کالردشت و کجور

۴۵۵-۷۳۱. 

 ، تهران.1ج، اختران، چ  ۴های خطی فارسی، ، سفرنامه1۸۳۳ن، هارون، ومَ هُ وُ  .۶۷

اماکن  یخیتار یشناسواژه :نامواژگان یسو، آن1۸۳۸ اصغر،یعل ا،ینیوسفی .۶۶

 .ی، سار1خانٔه مازندران، چ فرهنگ ،یزبان تبر یهاالبرز در حوزه یدوسو

67. Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version: 2015 

68. Encyclopædia Iranica, http://www.iranicaonline.org. 

69. https://uwm.edu/lib-collections/asia-middle-east/ 

70. https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml 

71. swhplibrary.net 

72. Google Earth Pro 7.3.3.7721 
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