
   در برابر تازيان و ديلمانپايداری مردم مبارز تبرستان
  

  بخش نخست
 در طول تاريخ هميشه زادگاه مردان و زنان دالور و جنگجويان مبارزی بوده است که  و ديلمانسرزمين کوهستانی تبرستان

برابر هجوم تازيان تا بيشتر از اين پايداری در  .پايداريشان در برابر متجاوزان و بيگانگان در تاريخ ثبت شده استنامشان و 
 هجوم تازيان گاهگاه با پيروزی های کوتاهی يا به وسيله جنگ و يا نيرنگ همراه بوده است که مردم .دويست سال ادامه داشت

 تا سپس در شرايط بهتری سر به شورش آهسته کنندتازيان پيشروی تبرستان در اين موارد با پرداخت جزيه و باج توانسته اند 
  .دارند و تازيان را دوبار از زادگاه خود بيرون کنندبر
  

 .و کوههای سر به فلک کشيده تبرستان هرگز نتوانستند بطور کامل به آن دسترسی پيدا کنندشرايط طبيعی تازيان به دليل 
يان در نبرد و بگونه ای که در تمام دوران از هم پاشيدگی ايران و درهم شکستن نيروهای نظامی دولت مرکزی هميشه با تاز

به همين خاطر تبرستان يکی از کانونهای پرشور پايداری ايرانيان و جنبشهای ايرانی در برابر تازيان بشمار . نددزدوخورد بو
  .ميرفت

  
بر گواهی بنا .  در اين هجوم شرکت داشتحسن بن علی که  انجام گرفتزمان خالفت عمرنخستين هجوم تازيان به تبرستان در 

                                                                                                                                   : نگارنده تاريخ تبرستان،رابن اسفنديا
 قثم بن عباس و  حذيفةّ اليمانی وعبدهللا بن عمر الخطاب عليهما السالم و از جانب عراق لشکر عمر با امام حسن بن علی ....« 
اهل طبرستان از زحمت صدمه ستوه .  مالکه دشت ميگويند٬ به آمل امدند و هنوز معسکر ايشان باقی استمالک اشتر نخعیبا 

  )١( » ...شدند
  

ياری خواستند گی ميکرد،  تبرستان زنددری شدن يزدگرد يکی از سرداران يزدگرد که پس از فرار  ؛»باو«  از  در آنزمانمردم
  .و او توانست تازيان را از تبرستان بيرون کند

  
 به تبرستان حمله سعيد بن عاص  به فرماندهی ،) هجری ٣٠ يا ٢٩ل سا(در زمان خالفت عثمان  بار ديگرپس از آن تازيان

حسن و حسين بن ابيطالب، گرگان در اين کشتار مردم . اج پايان يافتو گرفتن جزيه و بگرگان که با قتل عام مردم بيگناه  بردند
 چندان دليرانه جنگيدند که سعيد بن عاص از وحشت نماز خوف  گرگان مردم. ل شيعيان هم شرکت داشتندفرزندان علی امام او

يک تن از مردم شهر « ند خورد که امان داد و سوگبه دروغ به آنها  ٬ و سرانجام برای اينکه مردم را  به تسليم وادارد٬خواند
 بجز يک تن به قتل رسانيد و در ٬ همه را و درهای دژ پايدار را گشودند،تسليم شدندهنگامی که مردم اما . »را نخواهد کشت

 )٢( .يک تن از مردم را نکشمتنها  خورده بودم که سوگندخود گفت که من اين وحشيگری توجيه 
  . زير نگاه کنيد نوشتار برای روشنگری بيشتر به
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 هزار نفر از کسانی را که در جنگ صفين با او همکاری نکردند را علی به فرماندهی رإيع بن ۵ تا ۴در زمان خالفت علی بين 
  )٣(.  برای جنگ به ديلمان فرستاد  ٬خثيم ثوری

  
 تبرستان قدرتمند بزرگ سپهبد فرخان مدت دو سال با  هزار تن سپاهی يا بيسته با دمصقلة بن هيبرهسپس در خالفت معاويه 

تل  با زور و فشار زياد به تبرستان وارد شد، گروهی را اسير کرد و بسياری از مردم آن سامان را بقدر آخر. در زد و خورد بود
چنين وانمود کردند که از بيم سپاه تازيان عقب نشينی کرده اند و با اين شيوه آنها با نقشه قبلی  در آخر مردم تبرستان .رسانيد

 به سبب سنگهايی که مردم سپاه تازيانر تنگه های دشوارگذر بين راه بخش عمده از اما د. را به داخل کوهستان کشيدند
   )۴(. نجا کشته شدآ شدند، و مصقلة بن هيبره هم در تبرستان بر سرشان ريختند تلف

  
 خود بر ايران برای دست يافتن به گرگان و دستيازیکه دست نشاندگان تازيان در مدت هفتاد سال با همه تالش و کوششی 

ان برای تبرستدست انداختن به بهمين جهت . دند موفق به تسخير اين سرزمين مردخيز نشده بودندوتبرستان انجام داده ب
 و قزوين که پايگاه نظامی هجومهای تازيان به خطه شمال، تبرستان و و جنبه آرزو پيدا کرده بودشده بود تازيان مشکل 

د، چون هر کس به آن جبهه روانه ميشد باز نميگشت و در جنگ با مردم تبرستان گرفته بو دروازه بهشت نام ،ديلمان بود
  : نوشته استره چنين در اين با ابن اسفنديار.کشته ميشد

 فتحی از ترکستان نبشتی او به طعنه جواب فرمودی قتيبه کردی، هر وقت که سليمان بن عبدالملک خدمت  يزيد بن مهلب«
نبشت که بشاير فتوح تو همه از آنجاست که اميرالمومنين را صحت آن معلوم نميشود، چرا تبرستان که روضه ايست در ميان 

   )۵(  » .بالد اسالم فتح نميکنی
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يزيد . دستور کشتن قتيبه را داد و يزيدبن مهلب را جانشين او و فرمانروای خراسان کردبه خالفت رسيد سليمان از اينکه پس 
  : خراسان پرداخت تا سليمان به او نوشتسرزمينهایدست انداختن به مانند قتيبه به جنگ و 

   )۶( » چرا آنچه بر قتيبه عيب ميکرد او پيش نميگيرد « 
   ؟چرا به جای تسخير سرزمينهای خراسان به تبرستان حمله نميکنی بود که چمکنايه سليمان به يزيد به اين 

  
 گرگان که در قديم به هيرکانيا  سویبهبزرگ  یخراسان با سپاهآرام کردن  دستور سليمان پس از به يزيدبن مهلب بنابراين

 همه ،گاه شدآرگان گی وانروای تبرستان از حرکت يزيدبن مهلب به س هنگامی که سپهبد فرخان فرم. انه شدشهرت داشت رو
رگان به گيزيد پس از گرفتن  .در راه يزيد چيزی بجا نگذاشتمردم و اموال و چهارپايان آن سامان را به کوهستان فرستاد و 
 )غنايم(دست آورده پروه هایيزيدبن مهلب پس به .  پرداختمدهستان رفت و پس از تسخير آنجا به چپاول و غارت اموال مرد

های آن  جنگلبهکه در مسير راه سپاه قرار داشتند و همچنين هموار کردن راهها هايی  درختبريدنرا بمنظور بسيار گروهی 
 را با چهار هزار تن سپاهی به عنوان پيشرو به سوی خالد و پسر خود ابوعيينهبرادر خود سپس در پس آنها .  فرستادسامان

 چون به شهر تميشه رسيد از مردم آنجا بسيار  و گران آهنگ ساری کردیبا لشکربدنبال آنها  يزيد خودش. اشتدساری گسيل 
  . به گرگان فرستاد و خود به پيشروی در تبرستان ادامه دادضريسکشت و گروهی از سران شهر را دستگير کرده بوسيله 

  
 و از دور يزيدبن مهلب را زير نظر  کوهستان پيش ميرفتراهز يزيدبن مهلب اهمزمان با حرکت   در اين حالسپهبد فرخانا

 سپاه به گردآوریبه سرزمين ديلم رفته و پس از  ميخواست  را نداشتفرخان چون توانايی جنگ را با يزيد اسپهبد. داشت
مردم تبرستان به تو  گفت او را از رفتن به ديلم بازداشت و ،گاه شدآ پدراز انديشه فرخان پسر هنگامی که . بپردازدجنگ يزيد 

مردم  بعالوه آنها را در مقابل دشمن رها کنی، مردم از اين کار تو خوشايند نخواهند شد و از تو نااميد ميگردنند،اميدوارند اگر 
ه بر جای خود بمانی و هر آنچکه بيباکانه انديشه نيکو آنست  پس .و به يزيد بسپارندديلم شايد تو را به رقابت دستگير کرده 

فرستادگان برای ديد و  پسنديده خن راس سپهبد فرخان را اين . گردآوری و به يزيد بتازی ديلم و گيالنميتوانی سپاه از
اين خبر به يزيدبن مهلب رسيد وی .  گرد آمدندفرخانده هزار مرد جنگی پيش بزودی گردآوری سپاه به گيل و ديلم فرستاد و 

  . فرستادفرخان همراه با بيست هزرا سوار به جنگ بی الجهم الکلبی ا  را باخداش بن المغيرة بن المهلب
  

 پيش دمحمبن ابی سرة الجعفی، سلمان ديلمی و از طرف لشکر تازيان فرخان سویهنگامی که دو لشکر به نزديک هم رسيدند از 
همراه فرخان به هنگام ن  در اي.فرار گذاشتندرو به ش يانسپاهو کشتار سخت سلمان ديلمی کشته شد و  رفتند پس از جنگ

 ا براهی ديگراز   سپسفرخان . به فرار کردناچار کوهها پناه برد و با پرتاب سنگ و تير لشکر عرب را به بلندیياران خود 
 که چند تن از خويشان نزديک ت، پانزده هزار تن از افراد لشکر عرب را کش، گرديده و با دالوریجنگ  وارد سپاهی تازه نفس

 دالوران تبرستانی به لشکرگاه يزيد حمله برده خيمه ها را آتش زدند و اموال از آن پس .لب در بين آنان بودنديزيدبن مه
  .موجود را به غارت بردند

  
 فرستاد و پيغام داد که ما  نهابده صوليه  ياران چابک سوار خود را به گرگان نزدی از فرخان پس از اين پيروزی بی درنگ يک

او  شما هم ضريس نماينده يزيد و ياران او را نابود سازيد و آنچه را که  داديم،لب را کشتيم و لشکر او شکستيزيدبن مه ياران
ضريس شبيخون زد و همه آنها را از سپاه  به فرخان دستور بنا به نهابده .گرفته است را از آن خود سازيد چپاول از مردم به

 در بين سربازان عرب مقيم در گرگان پنجاه تن از خويشاوندان نزديک يزيدبن هدر تاريخ تبرستان آمده است ک. دم تيغ گذراند
 اين در دل يزيد کينه ای از مردم گرگان کاشت که بعدها پس از تسخير دوباره گرگان سبب )٧( . شدندمهلب بودند که کشته

  .کشتار گروهی وحشيانه ای از مردم گرگان بدست يزيد خواهد شد
  

 که گونه ایو نشانه های آنرا از بين بردند به ببستند ر داد راه بين ساری و تميشه را وهبد فرخان دست اسپرخدادپس از آن 
  قرار گرفته بود آشفته و سراسيمه شد زيرا نه نيرویتنگنا در اين هنگام يزيدبن مهلب که در .کندهيچکس نتواند از آن عبور 

حيان  بوسيله يزيد به فکر افتاد تا.  ديگری بيانديشد راه تاچاره افتاد داشت، نه توانايی گريز، بهمين جهت به فکر پيروزی
از هد تا را فريب دفرخان  و از مردم ديلم بود و آن موقع در لشکرگاه وی بسر ميبرد اسپهبد  هبيرةةمصقل که از اسيران نبطی
  :  بنابراين حيان را نزد خود خواند و گفت. رهايی يابدتنگنااين 

 حاجتی دارم، زنهار تا آن ومن با تو به خراسان بد کردم و مال تو باز گرفتم و عزم کشتن فرمودم، اين ساعت بتيا ابايعمر،  «
 خبر گرگان چنين رسيد و اينجا راه ما فرو گرفتند و ..... نگيریرا در خاطر نياری و غدر و خداع که اسالم آنرا قيد فرمود پيش

ول بمسلمانی قمدند، کسی آ يک بدست زمين ما را مسلم نميشود و مردم ما ستوه ،دو سال گذشت تا بدين غزو و جهاد مشغوليم
بت ديگر و و بن، طريقی انديش و چاره ساز که بسالمت از اين واليت بيرون شويم و مکافات اهل گرگان بديشان رسانيمنميکند

ر سخن من نشنود و گويد دو سال است تا گاين گبر حال را خيره شده است ا: تدارک اين کار خود فرماييم، حيان النبطی گفت
واليت من خراب ميکنند و مال و چارپای تاراج داده چه جواب گوييم؟  يزيد گفت تا سيصد هزار درهم قبول کند بدهيم ما را راه 

   )٨( ».دهد
  



به فريب فرخان را از آينده ترساند و گفت، يزيدبن مهلب به شام و عراق و خراسان و  فرخان رسيد حيان نزد اسپهبد آن پس از
اگر يزيد و سپاهش را راه فرار ندهی و سپاهيان کمکی او برسند واليت تبرستان . و ترکستان فرستاده تا لشکر گردآوری کنند

فرخان از ترس ويرانی بيشتر . از و راه را بر او باز کن تا از تبرستان بيرون شودپس مبلغی به يزيد بپرد. را ويران کنند
 هزار درهم 700 ولی به گفته بالذری. ابن اسفنديار به گفته *(به يزيد و پنجهزار درهم تبرستان به پرداخت سيصد هزار درهم 

 سپس فرخان راه را. را آزاد کند اسيران تبرستانی، به اين شرط که يزيد تمامی تن دادبه حيان )٩۴ برگ . بار زعفران۴٠٠و 
   .بر يزيد و سپاهش باز کرد

  
 آگاه يزيد چون از لشکرکشی  گرگان مرزبان. يزيد از اينکه از دام فرخان گريخته است بسيار شادمان شد و رو به گرگان نهاد

 يزيد هفت .و مردابهای به نای پوشيده فراگرفته بودشد به قلعه وجاه رفت و در آنجا آماده نبرد شد، گرد آن قلعه را باتالق ها 
در آخر يزيد با آتش زدن  .ماه در آنجا بماند و فتحی دست نداد، پارسيان بارها باوی جنگيدند، يزيد منجنيق نيز بکار بست

  )٩( .گان کردبخشی از قلعه موفق شد تا بدرون قلعه وارد شود و به انتقام خون خويشان خود کشتار وحشتناکی از مردم گر
   

 تا با آن گندمی آرد شود تا با آن نانی آماده شود که . به خون آن جماعت بگرداندبمهلب سوگند خورده بود که آسيايزيدبن 
 برایين ايزيد اين سوگند هولناک را در اثر کينه کشته شدن خويشاوندان خود ياد کرده بود بنابر. کفاف يک وعده غذای او شود

ولی اين تازی  وحشی نميدانست که . راست درآيد ش سوگندگردن زد تا مانند گوسفند را مرد و زن بيچاره هزارهاآن اجرای 
  .خون خيلی زود لخته ميشود و هرگز آنچنان روان نميشود تا او بتواند با آن آسيابی را بگرداند

  
فارت اين سوگند خالصی نمايم مرا و قوم مرا  از کااگر من تر «:  فکری انديشيده نزد يزيد رفت و گفتنهبد صولهنگام در اين 

 که خون هزاران نفر از مردم گرگان در آن ريخته و بنهبد دستور داد آب در جوی آسياپس . يزيد قبول کرد   »امان ميفرمايی؟
تهيه گرديد و  در اثر تدبير نهبد صول مقدار گندم مورد نظر يزيد آرد شد و نان از آن گونهو بدين .شده بود جاری کردندلخته 

يزيدبن مهلب اين ديوانه بی سر وپای عرب پس از خوردن نانی که بخون هزارها مردم بی گناه گرگان آلوده شده بود آرامش 
   )١٠( ) هجری٩٨(خاطر يافت

  
 دوران از آن سر باز ميزدند، تا به پيمانی را که با مهلب بسته بودند را گاهی اجرا ميکردند و گاهیپس از آن مردم تبرستان 

مردم تبرستان بر همين منوال بودند تا خالفت .  رسيد که مردم تبرستان يکجا از پرداخت خراج سرباز زدندمروان بن دمحمخالفت 
.  خليفه عباسی به خالفت رسيد و فرستاده ای به تبرستان روانه کرد و خواهان خراج شدسفاحاز امويان به عباسيان رسيد و 

ا اندک خراجی او را روانه کردند ولی پس از آن دوباره شوريدند و از پرداخت خراج سرباز رآمدند و باو به در آشتی دمردم با 
  .زدند

  
را ابومسلم  تمام اموال و خزائن تازياناز شکست در جنگ با لشکريان دالور ايرانی پس  سنباد ،منصوردر زمان خالفت 

 بقتل رسيد و اموال خورشيد پسر عموی سپهبد توسبرستان بدست رستان نهاد و در بين قومس و تبته برداشت و از ری رو ب
 خورشيد از اين کرده پسر عموی خود و کشته شدن سنباد بسيار . بردخورشيدرستان نزد سپهبد بته  بتوسو خزائن را 
  .ناخشنود شد

  
که اموال و خزائن ابومسلم را از  نزد سپهبد تبرستان فرستاد و او را مامور کرد فرستاده ایچون اين خبر بخليفه منصور رسيد 

 نزد پيروزبنام فردی  بدستسر سنباد را را از سر خود باز کند،  اينکه منصور  خورشيد برای سپهبد.رشيد بازستاندوسپهبد خ
 ضمن ارسال تاج شاهنشاهی برای ،سنباددشمن خود سر دريافت  پس از خشنودی از منصور ِ مالدوست ولی ، فرستادمنصور

 در اينمورد انديشه کرد، سرانجام  خورشيد سپهبد.خورشيد شدخزائن ابومسلم و خراج تبرستان از اهان برگرداندن خورشيد خو
  :را دادبشرح زير به بغداد زمان کسری پيمان قرار ه خراج تبرستان بروانه کردن دستور 

  اء، ريشمی از بساط وبالش سيصد تجامه سبز اب، پيد بودیس سيم  به عدد هر درهم چهار دانگ،هزار درهم سيصدمبلغ  «
ت، کوردينها زرين و رويانی و لفورج سيصد، زعفران که در همه دنيا مثل آن نبود ده خروار، انار لَ  کتان رنگين نيکو سيصد

دانک سرخ ده خروار، ماهی شور ده خروار، چهل استر را اين بار در کردندی و در سر هم استر غالمی ترک و يا کنيزی 
  )١١ (».یبنشاندند

 
منصور نخست . شد سرزمين تبرستان همهبه فکر دست انداختن به  شگفت زده شد وخراج ارسالی تبرستان از خليفه منصور 

، رداشته بودشورش ب  به که در آن سال در خراسان سرعبدالجباربن عبدالرحمنبرای دفع پيامی به خورشيد فرستاد که 
شت و که در ری مقيم بود نبه مهدی سپس نامه ای .د مدد کندوقومس و خراسان ب ری و  را که حاکم ايالتهایمهدیفرزندش 

هستند  خراسان راهیکه وی نامه ای نزد اسپهبد تبرستان فرستد و گويد چون امسال در عراق قحطی است لشکريان ما که 
   .ناگريز از مازندران عبور خواهند کرد

  



 و از اينکه مردم مازندران در زحمت نباشند، به اهالی دورانديشیباسی برای  عستمکارخليفه نيرنگ از ناآگاه  سپهبد خورشيد
مهدی يکی از سرداران عرب با بنام .  آسيبی نبينندتازيانکنار دريا دستور داد که به کوهستان کوچ کنند تاز از عبور لشکريان 

ی در گرگان مرتکب قتل شده بود و از آنجا  وقتعمربن العالء . روانه آمل کردشماري با لشکری ب عمربن العالءابوالخصيب
  تازيان.روانه شدراهها را بخوبی ميدانست بطرف آمل  ان پناه برده و مدتها نزد سپهبد خورشيد زندگی نموده بود وربمازند

د و مردم اين سامان بازدوخورميهن پرستی شوق شور و و پنهانی تبرستان و بيشمار که با توجه به پناهگاههای ميدانستند 
 )١٢( .بودندمانده ناکام  نخواهند شد و تا آن تاريخ نيز در اين امر تبرستان ايالت زرخيز دست انداختن بهلشکرکشی موفق به 

 
برای ن ا بود چون ديد آنتازيان سپهبد مامور پذيرايی لشکريان سویمرزبان آمل که از رسيد عمربن العالء به آمل هنگامی که 

 .به چنگ تازيان افتادشهر آمل بدينگونه  .ارند، با سپاه اندکی که داشت دليرانه جنگ کرد تا کشته شدد  آنجا رادست انداختن به
 اموال خود  و بنابراين خانواده سلطنتی.ن برودگياله  بسپاه فراهم کردنی اسپهبد چون وضع را چنين ديد بهتر آن دانست که بر

که بين راه الريجان باالی دربند کوال ) بوده استفنديار به اين نام مشهور  در زمان ابن اس*( عايشه گرگيلی استواررا به دژ 
ه باقيمانده مردان جنگی و چند خروار زر از راه الريجان و رويان به ديلمان رفت و بهمراه با  و خود قرار داشت فرستاد

  . تاختند ولی به او دست نيافتندبه ديلمان آگاه شدند در پی وی او رفتنچون از سپاه تازيان  . پرداختگردآوری سپاه
  

تا اينکه . لی نمی توانستند به آن دست يابند وخود داشتندمدت دوسال و هفت ماه در محاصره  بها ردژ عايشه گرگيلی تازيان 
.  از ساکنان دژ مردند و بقيه چون خود را با مرگ مواجه ديدند تسليم شدند تن۴٠٠ وبا در دژ افتاد و شوربختانه بيماری

 پروه های بودند و همچنين ورمجه و آذرميدخت وی بنام یازيان افراد خاندان سلطنتی سپهبد را که در بين آنها دو دختر زيبات
 برای خليفه به بغداد هديه بعنوان  را شبانه روز بطول انجاميد7حمل آنها از باالی دژ به پايين مدت تنها  دژ را که گرانبهای
 بنام فردیپس يکی از دختران را به .   هر دو دختر ازدواج کند ولی دختران اين را نپذيرفتند خليفه ميخواست با.فرستادند

خبر تسخير دژ و اسارت خانواده خود از شدت خورشيد پس از آگاهی . داد و ديگری را خودش گرفت عباس بن دمحم الهاشمی
 ). هجری١۴۴( با زهری که در نگين انگشتر داشت خود را کشتناراحتی

 
 سال دوام 25بيش از ستمکاری و جنايت ولی اين دوره افتاد لفا دگان خو نواتازی  به دست اميرانتبرستان رخداد از اين  پس

 پرست نواحی شمال ايران با نهايت بيرحمی و ميهن و )غيور( بارشک خلفای عباسی با مردمفرستادگاندر اين مدت . نيافت
  .آنان بستوه آمدندستم  ظلم و مردم ازگونه ای که  رفتار کردند بسندگدلی
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