
  
 

   در برابر تازيان و ديلمانپايداری مردم مبارز تبرستان
  
  
 

  بخش دوم
  
 

 سال دوام ٢۵بيش از ستمکاری و جنايت ولی اين دوره افتاد لفا دگان خو نواتازی  به دست اميرانتبرستان رخداد از اين پس 
 شمال ايران با نهايت بيرحمی و  پرست نواحیميهن و )غيور( بارشک خلفای عباسی با مردمفرستادگاندر اين مدت . نيافت

  .آنان بستوه آمدندستم مردم از ظلم و گونه ای که  رفتار کردند بسندگدلی
  

  . کردند تا بتوانند مردم را سرکوب کنندبرپاتازيان در اين دوران در بسياری از نواحی تبرستان و ديلمان قرارگاه های نظامی 
  
  عرب ١٠٠٠ قرارگاه تميشه با -
   نفر٢٠٠رويان با  قرارگاه ام-
  نفر  ١٠٠٠ قرارگاه تمنگان با -
  نفر  ١٠٠٠ قرارگاه لمراسک با -
   نفر٢٠٠ قرارگاه نامنه با -
   نفر۵٠٠ قرارگاه کوسان با -
   نفر۵٠٠ قرارگاه دامان با -
   نفر٢٠٠ قرارگاه ـعدان با -
  نفر  ١٠٠٠ قرارگاه مهروان با -
   نفر٣٠٠ قرارگاه اصرم با -
   نفر۵٠٠ با  قرارگاه اردره-
   نفر٢٠٠ قرارگاه اوشيز با -
   نفر۵٠٠ قرارگاه اورازباد باالی پول تيجنه رود با -
   نفر٣٠٠ قرارگاه دزا با -
   سوار۵٠٠ قرارگاه شهر ساری -
   نفر۵٠٠ قرارگاه ارتاه -
   نفر۵٠٠ قرارگاه تمسکی با -
  نفر ١٠٠٠ قرارگاه خرم آباد با -
   سوار٣٠٠مشکينوان با   قرارگاه -
  )ونداد هرمز هنگام قيام خود همه را بکشت ( ٣٠٠ جمنو با   قرارگاه-
   نفر ٣٠٠ باال بنان  با  قرارگاه-
   جيالمان  قرارگاه-
   نفر۵٠٠ يزداناباد  با  قرارگاه-
   نفر٢٠٠ متسکی با  قرارگاه-
   نفر٣٠٠ او  با  قرارگاه-
   نفر١٠٠٠ قرارگاه باالمثال با -
   نفر٣٠٠ قرارگاه نيسابوريه با -
   هزار نفر٣٠٠٠با ) اسفندارد؛ اسفنديار( قرارگاه اسفيددا-
   نفر١۵٠٠ قرارگاه تريجه با -
   نفر۵٠٠ قرارگاه خنج با -
   نفر ۵٠٠ قرارگاه طابران با -
   نفر ٣٠٠ قرارگاه خابران با -
   مرد١٠٠٠ قرارگاه فل زرينگول با -
   قرارگاه آمل پايتخت و مرکز فرستادگان خليفه-
   نفر١٠٠٠اه جيالناباد با  قرارگ-
   نفر۵٠٠ قرارگاه پايدشت با -



   نفر۵٠٠ هالفان با  قرارگاه-
   نفر۵٠٠ ناتل با  قرارگاه-
   نفر۵٠٠ بهرام ديه با  قرارگاه-
   نفر۵٠٠ قرارگاه مراطادــر با -
   قرارگاه والشجرد-
   نفر6٠٠٠ قرارگاه کجو با -
   قرارگاه جوريشجرد و سعيدآباد -
   نفر۵٠٠ر با  قرارگاه کال-
  )١(    نفر۵٠٠ قرارگاه شالوس با -
  
  

پس از بيدادگری های تازيان بر مردم سران قوم بگرد بازماندگان خاندان سلطنتی پيشين که هنوز در کوهستانها حکومت 
 سوخرا در در اين هنگام وندادهرمز از نوداگان. ميکردند گرد آمدند و زمينه شورش همگانی بر ضد بيگانگان تازی فراهم شد

اطراف ساری و سپهبد شروين در سواد کوه و استاندار بادوسپان دوم در کالرويان قدرت داشتند ولی بخش دشت و ساحلی در 
  .اختيار تازيان بود

  
مردم وندادهرمز را به پيشوايی اين شورش برگزيدند و او با رايزنی با سپهبد شروين و بادوسپان و ديگران سران به اين 

از کوچک و بزرگ، زن و مرد نقشه اينگونه بود که مردم . دند که اين شورش بايد در يک روز و همزمان آغاز گرددنتيجه رسي
با هر وسيله که بدست آوردند بر تازيان در هرجايی که با آنها روبرو شدند، در شهرها، دهکده ها، بازارها، راهگذرها و و و 

  . هجوم آورند
  

، آتشکده ها روشن کردند و با اين نشانه روشن کردندم نياکان ايرانيان بر سر کوهها آتشها شب پيش از شورش همگانی به رس
خبر شورش را پخش کردند و در زمان معين سپاه وندادهرمز و سپهبد شروين بر سپاه تازيان تاختند و در يک روز بيش از 

  . از لشکريان تازی کشته شدند پادگان نظامی تازيان بدست ايرانيان افتاد و بيش از بيست هزار نفر۵٠
  

در اين شورش حتی زنان تبرستانی شوهران تازی خود را از ريش ميگرفتند و بدست لشکريان تبرستان ميدادند تا آنها را 
 هجری ١69  بدين گونه تبرستان در سال )٢(. بدين گونه در يک روز تبرستان از سپاه خليفه و تازيان خالی شد. گردن بزنند
  . با يک قيام و شورش ملی توانست تازيان را از مرز و بوم خود بيرون کندباری ديگر

  
 شهرت داشت را به شيطان فرغانی که به سالم فرغانیمهدی خليفه تازی پس از شنيدن شورش تبرستان و کشتار تازيان 

سی گردآوری شده بودند عازم زيادی از افراد جنگی عرب که طبق دستور مهدی خليفه عباگروه سالم با .  تبرستان گسيل داشت
  .مدآ تبرستان فرود تبرستان گرديد تا بصحرای اصرم در ايالت

  
 را  تازيان خليفهسویلشکرکشی از شورش های تبرستان چشم به راه تبرستان که پس از فرمانروای نيرومند وندادهرمز 

 سختی بين دو سپاه گ جن و رفت سالميشوازاه و زبده سواران خود به پپاز حرکت سالم با افراد سآگاه شدن داشت پس از 
در آنروز  وندادهرمز .بجنگ تن به تن پرداختندنيز در آن ميان  وندادهرمز و سالم نيز مدتی . که تا شبانگاه ادامه داشتدرگرفت

  .مالت سختی را که سالم به او فرود آورد با کمال رشادت و شهامت رد کردح
  
  

 از بهترين بامداد در رسيد يکی، چون رفت وندادهرمز در آن شب به هرمزآباد ،)٣(ستان ابن اسفنديار در تاريخ تبربگفته
خصم اينست که شما ديده ايد و ای قوم بدانيد که « : فتگاسبان خود را زين و برگی زرين نهاد و رو به افراد سپاه خود کرد و 

 از شما که اين اسب آراسته بستاند و نبرد او قبول شوکت و قوت من مشاهده کرده و شما نيز همه شيرمردان تبرستانيد کيست
  ».کند
  

داوطلب جنگ با  بيش نبودجوانی  که ونداداميد  اينکه پسر خود او بنامهمين را گفت ولی کسی پاسخی نداد تا همين بار سه او 
داداميد را از اين کار باز دارند هر چه وندادهرمز و ديگران کوشيدند تا ون. که سر دشمن را نزد پدر آورد قول داد سالم گرديد و

  .بيراهه به اردوگاه لشکريان سالم رسيدز  با تنی چند از پنهانی و ادر آخر او .در دل اين جوان دلير و ميهن پرست کارگر نيافتاد
 دايی ونداداميد او را قوت دل ،کوهيار ونداداميد در هنگام رويارويی با سالم از ديدن هيکل و نعره های سالم به ترس آمد ولی

ونداداميد در جنگ تن به تن سالم فرغانی يا شيطان فرغانی سردار بزرگ مهدی خليفه عباسی را از . داد و به نبرد تشويق کرد
  .و به پايه همين شکست سپاهيان تبرستان بر تازيان پيروز شدند پای درآمد

  



  
  

به   ده هزار مرد جنگیدستور دادبه مهدی خليفه عباسی رسيد  تازيان رکلششکست سالم فرغانی و کشته شدن خبر هنگاميکه 
روانه شد اشت ددر ری اقامت نماينده خليفه که نامه ای نيز به خالد برمکی با وی . فرستاده شود به تبرستان فراشهسرداری 

  .کنددر اين کار ياری که فراشه را 
  

را برای حمله به تبرستان در نظر ) الويج تنگه(فراشه راه نور.  شدندافهجنگی و آذوقه به سپاه فراشه اضدر شهر ری مردان 
گروهی  از سپاهيان  وندادهرمز )۴(.انجام داددر راه کندوان و فيروزکوه تظاهراتی برای گمراه کردن ايرانيان گرفته بود ولی 

از راه الويج کوه به تبرستان حمله تازيان  سپاهکه دادند را در اين راه به نگهبانی گمارد ولی جاسوسان وی از ری خبر خود 
  .خواهند کرد

  
مجهز تبرستان دستور داد که هيچيک از افراد سپاه تبرستان جلوی لشکر فراشه ظاهر نشوند تا سپاه وندادهرمز فرمانده  

نديشيد و دستور ی ارفراشه و همراهان وی در پيشرفت بسوی تبرستان بواسطه نبودن افراد و مانعی دلير شوند، در ضمن تدبي
داد چهار صد بوق و چهارصد طبل تهيه و آماده کردند و چهارهزار نفر از زن و مرد کاری تبرستان را نيز آماده کرد و هر يک 

را يک تبر و يک اره داد و آنان را در دو طرف دامنه دره الويج تنگه در راه نور که محل عبور لشکر فراشه بود گماشت و 
 و خويشتن را به فراشه و همراهانش خواهم نمود بال با صد يا چهار صد مرد جنگی بيرون خواهم رفتيادآورد شد که من ق

  چون ايشان مرا با اين افراد کم ببينند بما روی خواهند آورد و ما نيز پشت برگردانده داخل دره ميشويم،
  

 همگی درون کمين آيند و من نيز بمحض ورودشما همچنان در باالی دره صف کشيده و از هر دو جانب خاموش باشيد تا آنان 
يد و چهار هزار درخت باالی دره رهمه آنها بداخل دره طبلی فروکبوم و شما چهارصد بوق و چهارصد طبل را دفعتا بصدا درآو

گاه بيرون روند دازيد بطوريکه هيچيک از آنان نتوانند از کميننرا که قبال با اره و تبر بريده و آماده شده است بر سر آنان فرو ا
  البته همه ی بنديان توسط مردن مسلح ديگری که قبال آماده شده اند از دم تيغ مرگ خواهند گذشت، 

  
 سپاه او را بداخل دره کشانيد در اين موقع با اشاره فرمانده د فراشه و افرایه قبلدعاقبت وندادهرمز با نقشه و برنامه تنظيم ش

و شيپور مانند صاعقه ای رعدآسا سکوت جنگل را شکست و چهار هزار درخت کهنسال مدبر تبرستان چهارصد دستگاه طبل 
باالی دره بهمراهی سنگهای گران بر روی سر لشکريان عرب فروريخت و مردان جنگی عرب سراسيمه و متحير با حالتی 

ه نيز امان خواستند و تسليم مجروح و مفلوک در حدود دو هزار نفر از دم تيغ دالوران ميهن پرست تبرستان گذشتند و بقي
فراشه فرمانده لشکر عرب نيز دستگير شد و سپس طبق دستور وندادهرمز در برابر چشمان ذوق زده مردم تبرستان او . شدند

  .را گردن زدند
  

  .تعداد لشکريان تبرستان در اين جنگ چهارهزار نفر بود در صورتيکه لشکريان عرب از ده هزار نفر متجاوز بودند
  

ان شيردل اين امهای ملی مردم تبرستان بچشم ميخورد شرکت زنيصحنه های بسيار شگفت انگيز و عبرت آموزی که در قاز 
  .خطه در کليه قيامها و جنگهای خونين است که پی در پی در آنجا برقوع پيوسته است

  
خود در مقابل دشمنان ملک و زنان غيور و وطن پرست اين سامان بدن کوچکترين ترس و وحشتی دوشادوش مردان جنگاور 

  .مليت خود صف آرايی نموده و بمبارزه پرداختند
  

 و ايجاد وحشت در بين لشکريان ردر جنگ فراشه زنهای تبرستان مانند جنگهای ديگر شرکت داشتند و نواختن طبل و شيپو
وفق و کامياب شدند و صحنه های  ماموريت خود مم انجاره خوشبختانه با کمال سربلندی د کعرب بعهده آنان محول شده بود

درخشانی از مدافعات افتخارآميز ميهنی مردم شکست ناپذير ايرانی را در سينه تاريخ نهضتهای ملی ايران ثبت و جاويدان 
 اعراب،ست ک شرکت نکردند ولی پس از ششروين و يارانش در جنگ فراشه نمودند بطوريکه مورخان نوشته اند سپهبد

  .ن تبرستان پيوست و از غنايم حاصله بهره مند گرديدنامبرده نيز بجنگيا
  

 ظالمی وخبر قتل فراشه و پراکنده شدن افراد او به مهدی خليفه عباسی رسيد، اين دفعه با کمال ياس و نوميدی مرد بدسيرت 
لدبن برمک را  به تبرستان فرستاد وی نيز آنطوری که بايد کاری از پيش نبرد پس از آن ناچار خاروح بن حاتمرا بنام 

  .بجانشينی او برگزيد
  

خالد با وندادهرمز بنای دوستی و صميميت را گذراد و کوهستان آن نواحی را به او گذاشت، در حقيقت ياران او بر عمال خليفه 
  )۵(. مسلط بودند تا اينکه خالدبن برمکی از طرف خليفه معزول گرديد

  



  
  
  ١٧٨ ابن اسفنديار برگ -  تاريخ تبرستان)١(
  ١٨٣ ابن اسفنديار برگ -  تاريخ تبرستان)٢(
 ١٨۴ اين اسفنديار برگ -تاريخ تبرستان ) ٣(

 )4( ٢٧۵ برگ – رفيع –تاريخ نهضتهای ملی ايران 
 ٢٧۶ برگ – رفيع – تاريخ نهضتهای ملی ايران )۵(
  
  
  
 
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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