
  دربارۀ نوشتارهائی سلسله

  زمين ايران اريخت انمرد بزرگ

  مازيارومَرداويج

  ڄ
  تاريخ ايران وبگاهِ: الکترونيک نشر

www.irantarikh.com  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  دربارۀ نوشتارهائی سلسله

  زمين ايران اريخت انمرد بزرگ

  

  ومرداويجمازيار
  
  
  
  
  
  

  ڄ
  
  
  

  تاريخ ايران وبگاه:نشرالکترونيک
www.irantarikh.com  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  کليۀ حقوق اين اثر متعلق بەمؤلف است

داری از فرهنگ است  پاسداری از حقِ مؤلف پاس



  
  
  

  مطالب فهرستِ

  ۶  ·································· طربستان خيتارەب گذرا ینگاه
  ۱۷  ························ تشکيل سلطنِت ايرانییبرا وتالش اريماز

  ۳۹  ·······································طربستان در یَعلَو اماماِن
  ۶۲  ··························یشاهنشاه یاياح یابر تالش و جيمرداو

  ۶۴  ······································· جي مرداویِپادشاه  
  ۷۰  ···························جيَمرداو ە بَيە فرزندان بوانِتيخ  
  ۷۵  ··········································· ترورِ مرداويج  

  ۷۷  ····················································· کتابنامه
  



  



  
  
  
  
  
  
  
  

**************  
  ڱڲڳڴڵ

**************  



  طربستان گذرابەتاريخ نگاهی

در تقسيماِت  ناميدند» طربستان«پس از اشغالِ ايران عرهبا سرزمينی کە 
لِ  در مشااين سرزمين .شود  گيالن و مازندران ناميده میونیِ مانکشوریِ ک

 شامل سلسله کوهستاهنای با استحکامات طبيعیو  ،واقع شده بود زمين ايران
خبشی از داستاهنای  .شد  از سرزمين اصلی ايران جدا میگذر سختبلند و 
ها آمده   کە در شاهنامهریِ مربوط بەايرانياِن پيش از ماد و هخامنشیاساطي

  . ن سرزمين استبوده و فردوسی نيز در شاهنامه آورده است مربوط بە اي
  شاهنشاهی ايران بەدنبالِ يورشِ تازيان فروپاشيد و خبش بيشترِوقتی

سرزمينهای  درزمين بەاشغال تازيان درآمد و ضميمۀ خالفِت اسالمی شد  ايران
تاريخی خويش  حاکماِن بومی برای محايت از هويِت  کنونیگيالن و مازندراِن
 گيلستانديلمستان و   سه خبشِبە ين اين سرزمزمان در آن. آستين بەباال زدند

 هرکدام و  حملی بود خودخمتارِهرکدام دارای شاِه کە شد تقسيم تپورستانو 
   .شد ِاسَپهَبد ناميده می

ی جهادگر از مهان آغاز فتوحاِت اسالمی کە در ری و گرگان با نامِ عرهبا
 ۀمه ۔ بود و منطقۀ ریکە مهسايۀ گرگان و دماوند۔تپورستان آشنا شدند 

   .ناميدند رستانطَبُ واقع در پشِت کوههای مشالی را هایسرزمين
شد نيز شاِه حملیِ  سرزمين دماوند کە در جنوبِ شرقِ طربستان واقع می

  .ُمغان بود خودخمتار داشت کە لقبش َمهِست
 سرزمينی  کە نامش را از قومِ ايرانیِ ديلَمان گرفته بودديلمستان

کە  جائی. بود )قزوين( مشالیِ سرزمينِ کاشوين  واقع در پشِت مرزِکوهستانْی
  .  خبش اصلی ديلمستان است استاملوت و رودبار واقع شده

 داستان ويس و کە چنانناپذير بودند،  ديلمان مردمی دالور و شکست



  ٧

 بەزباِن  سروده شده بوده و فخر گرگانیشاهنشاهی پارتیدر زمان  کە رامين
خنورده توصيف  زمين را بکر و دست بازسروده است، اين سرپارسیِ دری

بدان يک شاْه کامِ  دوشيزه مبانده است؛ هنوز آن مرز « بودهو گفته  بودهکرده
های اول و دوم هجری  در گزارشهای عربی مربوط بەسده. »دل نرانده است

 جموساِنناپذير و  جو و شکست نيز از ديلمان با عنوان مردمی دالور و جنگ
شان مسلمين را  جويانه د شده است کە با اقداماِت جنگ يا دمشنِ اهللاسرِ سخت

  .  ، و مسلمانان بايد هرجا کە بەديلمان دست يابند آهنا را بکُشنداند کالفه کرده
 در آمده بوده است» گيالن«سرزمينِ گيلستان کە نامش از قومِ ايرانیِ 

ول و ، و در دو سدۀ اشد واقع می  و غربی تپورستانمهسايگی مشالی ديلمستان
  . دومِ هجری پای جهادگراِن عرب بەآجنا نرسيد

شد کە در ناحيۀ شرق با  میواقع  تپورستان شرق اين دو سرزمين، در
   . بودگرفته » َتپوران«، و نامش را از قومِ ايرنیِ مهسايه بود) هيَرکانَِيە(گرگان 

 شهریبە  باريک کوهستانیگلوگاِه در ناحيۀ شرق از يک تپورستان
واقع ) هيَرکانَِيە( در مهسايگیِ غربیِ گرگان متيشه. دش شه وصل مینام متيبە
  . طربستان بود سرزمينِ  بە و اين تنها راه ورودشد، می

مهۀ تالشهای عرهبا برای تسخير طربستان در سدۀ خنسِت هجری با 
در خالفت ( هجری ۳۰در سال خنستين تالش آهنا . شکست مواجه شده بود

دهی سعيِد عاصِ  بەفرمانسال جهادگران عرب   اين در. اجنام گرفت)عثمان
 وارد ری و دماوند شدند و از آجنا قصد  وقِت کوفه۔دار فرمان ۔اموی

سختی بە مردم متيشه .طربستان کردند و شهر متيشه را مورد محله قرار دادند
 عاصسعيد  .در برابر آهنا بەدفاع پرداختند و تلفاِت بسياری از عرهبا گرفتند

ە مردمِ متيشه شهر را بر  نوشت کئی نامه شد و پيمان  متيشه وارد مذاکرهبا سران
 کند کە چون عرهبا وارد متيشه شوند او روی عرهبا بگشايند، و سعيد تعهد می

  . »تن از مردم شهر را نکُشد يک«



 ٨

، ولی ايرانيان  انديشه بود عربیاو در نوشنتِ اين عهدنامه غداریِ
 .ر تعرض خنواهد کرد پيمانش۔ بەمردم شه ۔طبقِپنداشته بودند کە او

آهنا را  سعيد عاص ، وشدند  مردان شهر تسليم،جهادگران وارد شهر شدند
 شده ی کە تسليممهۀ مرداناند کە  نوشته . کشتار دادفرماِنبەمردانش سپرد و 

  . تن  جز يکشدند کشتار بودند
دم در مر. روی کند پس از آن سعيد عاص نتوانست کە در طربستان پيش

 و در گذرگاههای کوهستانی راه را بر آهنا گرفته برابر آهنا پايداری ورزيدند
 جمبور بەعقب نشينی شد، و سعيد عاص، و شکستهائی بەآهنا وارد آوردند

ها بيرون  دخترکان و پسرکاِن از خانه(و سبايا ) کاالهای تاراجی (با غنايم
تلفات بزرگی کە تپوران . ت کە در متيشه گرفته بود بەعراق برگش)کشيده شده

  . گاه در گزارشها بازتاب نيافت بەسپاهياِن او وارد آورده بودند هيچ
در  .مهچنان استقالل خويش را حفظ کردهای بعدی  دههطربستان در 
 اند  نوشتههزاربزرگی کە مشاَرش را ده تا بيست سپاه يک دهۀ پنجاه هجری 

 برای تسخير  از کوفه ابن ُهَبيرهدهیِ مردی شيبانی بەنام ُمصقَلَه بەفرمان
  . شدطربستان گسيل 

تپوران در گذرگاههای کوهستانی راه را بر جهادگراِن عرب گرفتند، 
کە حتی يک تن از آهنا نيز زنده   را کشتار کردند چنانسپاهيانشمصقله و مهۀ 

   . باز َبَرد بەعراقتا خرب فاجعه رادر نرفت 
 تبديل شد، املَثل ضرُب بەدبياِت عربُمصقَلَه در ااِن  داستپس از آن،

، آمد نهخواستند بگويند کسی رفت و هيچ خربی از او باز   وقتی میکە چنان
   .»مصقله و يارانش رفتند کە مهاجنا رفتبە« :گفتند می

» ثغر قزوين«را   و آن قزوين پادگاِن بزرگی دائر کرده بودند کنارِدرعرهبا 
شدند و عرهبای مستقر در   سرازير میههاان مهواره از کوديلم. ناميدند می

شد اموال  کردند، و هرگاه برايشان ممکن می پادگاِن قزوين را آزار و رجنه می



  ٩

در ری مستقر بودند نيز مهين کار را  کە با عرهبائی. بردند عرهبا را می
آمدند و به اموال عرهبای ری   فرود میکوهستاهنا و هر از گاهی از ،کردند می

اين . کردند کُشی می شد عرب ، و اگر برايشان ممکن میزدند یبرد م دست
اقدامات برای آن بود کە قدرِت خويش را بەرخِ عرهبا بکشند و آهنا را از 

  . لشکرکشی بە سرزمينِ ديلمان منصرف کنند
 کە کار برده بودند بە در دوران اموی تالش بسيارگراِن عرب حکومت

 از عرهبا درنتيجه،. ولی کامياب نشده بودندان را رام کنند شايد بتوانند ديلم
؛ و در آرزومند نابودی کامل قوم ديلم بودند و  داشتندسخت کينديلمان 

 »تر است از خون ديلمان نيز حالل«خون فالن کس  کە گفتند مثلهايشان می
   .)ئی کە بەچند مناسبت در کتاهبای تاريخی و ادبی آمده است مجله(

طور مداوم زير محالِت  بەاين سرزمينها یپس از تشکيل سلطنت عباس
کردند از ناحيۀ گرگان وارد آن  کوشش می کە نيروهای عباسی قرار داشت

 ۱۳۷خنستين لشکرکشی خالفت عباسی بەطربستان در سال . سرزمين شوند
سال سپاه  در اين. اجنام گرفتمنصور اميراملؤمنين خورشيدی در خالفت 

برای تسخير دماوند و  خازِم ابن ُخَزيمه دهی افسری بەنام بزرگی بەفرمان
برای مقابله با   طربستان و سپهبِد دماوندمغاِن مهست.  گسيل کردطربستان

دماوند و  کە اجناميد صلحی پيماِن بەلشکرکشیاين . عرهبا مهدست شدند
 اجازه مسلمينکرد، و   دولت عربی میگزار باجخبشی از شرق طربستان را 

 برای ی را در اين سرزمينها دائر کنند و نيروی الزم راقرارگاههائ کە داشتند
  .  در اين قرارگاهها مستقر سازنددفاع از اسالم
 مردم را  طربستان کرد سپهبدرهاخازم ابن خزيمه طربستان را کە  مهين

 چند قرارگاِه نظامیدر  کە مسلمينیی طربستان از ساز پاکگرد آورد و برای 
 در  ۔يعنی عرب۔مسلمانچە هر« شد، و کار بەگذاشته شده بودند دست

  . »کشتار کردکشورش بودند را 
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گسيل طربستان   بە را با سپاه بزرگتری خازم ابن خزيمهديگربارهخليفه 
سختی شکست بەمغاِن دماوند  طربستان و مهست  سپهبِدبار اين. کرد

سپهبد کە بەکوههای گيلستان . ند، و سپاهيان خليفه تا ساری رسيدندخورد
در اين لشکرکشی جهادگراِن راه دينِ اهللا  .خته بود نيز بەزودی درگذشتگري

  خويشگيریِ  و بەکنيزی برای کامها بيرون کشيدند از خانهرا دختراِن بسياری 
   ١.مغان بودند مجله سه دخترِ سپهبد و مهست  کە از آنبردند

دشتهای نزديک  در برخی از  عرب چند قرارگاِه کوچِکپس از آن
کارشان گرفنت  کە شددائر در شهرهای ساری و آمل  ۀ دريای مازندرانبەکران
  .  بود آباديهای دشتهای طربستان از مردمِ)باج و خراج (ماليات

عرهبائی کە در نقاط خمتلف  مردم طربستان شوريدند و اما بەزودی
   ٢.استقالل خويش را بازيافتندطربستان مستقر بودند را کشتند و 

با شرکت  وندادهرمز سپهبدرهربی  کە بەِد اسالمیاين شورش بزرِگ ض
برپا شد در تواريخ عربی يک اشارۀ  مغان والش مهست و سپهبد شروين

را با اندک تفصيلی  آن بسيار کوتاهی بەآن شده؛ ولی مؤلف تاريخ طربستان
از بوده » گَُوندداد ُهرَمزد«وندادهرمز کە تلفظ درسِت نامش . آورده است

  بودمازيار  بود و کارن پدرِسپهبد کارناو پدرِ . بود خرا کارِنکهنِ سواِن خاند
مؤلف تاريخ طربستان دربارۀ . اش موضوعِ گفتارِ بعدی است کە سخن درباره

  :ياب چنين نوشته است اين شورشِ بزرگ و کام
بەپيشِ سپهبد شروين فرستادند بە شهريارکوِه پِرِيم، و پيش 

د؛ و هردو بەاجابت و حتريض دورو مغان فرستادند بە ميان مهست
رغبت کردند و عهد و ميثاق بەوفا و معونت و مطابقه ) تشويق(

                                                 
جتاب األمم . ۱۷۷تاريخ طربستان، . ۴۰۰۔۳۹۸ /۴تاريخ طربی، : تفصيل را بنگر. 1

  . ۳۷۷۔۳۷۶/ ۳سکويه، م
  .  ۳۷۸/ ۳جتارب األمم، . ۴۰۱/ ۴تاريخ طربی، . 2
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روز و  فالن کە هبا مجله اهل واليت وعده هنادرفته، ) مهياری و مهدلی(
گذر  طربستانی در شهر و روستا و بازار و گرمابه و راه ساعت هر فالن

  . شدبکُخليفه افتد درجا بگيرد و اِن هرجا چشمش بر مرد
 شم برنشست و از حرفت او از هرمزدآباد با جوقی کە ميعادی بەو
سواد اعظم و مجعيت اهل خليفه بود دوانيد و مهه را  کە آجنابە

 ريشِ شوهرانشان را گرفته  کە زنانجائی رسيد بەو کار. شکست داد
 .دند تا گردنشان را بزنندسپر می سپهبد کساِن بەآوردند و بيرون می

   ٣. خليفه خالی شدطربستان از مرداِنروز  يکبە
دختران ايرانيان » آوردند ريش شوهران را گرفته بيرون می«  زنانی کە 

ها   از خانه ۔طبقِ حکمِ اسالم۔بودند کە عرهبا در جريان محله بەطربستان
  .  نگاه داشته بودندگيری  و کامبيرون کشيده برای استفادۀ خودشان

گسيل طربستان  بەنام سامل  بەی افسریده ان بەفرم سپاه گرانیخليفه باز
اين . کرد؛ و سامل بەخليفه زبان داد کە سرِ وندادهرمز را برای وی خواهد برد

 شکست  مورد شبيخوِن سپهبد قرا گرفتهولی روی کرد، تا کنارِ آمل پيشسپاه 
   ٤.شد و مردانش کشتار شدند سامل کشته ،يافت

نام فراشه گسيل  بەافسریی ده  بەفرمانیمرد هزار دهباز يک لشکر 
داستان . شکست يافتراه کوهستانی بەدام افتاده  در يک تنگ اين نيز .شد

   :آورده است تاريخ طربستان چنين مؤلف را  دوماين لشکرکشیِ
يستيد و ا ە ايشان باز َمراِه بەالبته هيچ آفريده کە  فرموده بودوندادهرمز

 سپهبد شروين و پيشِ… گيرندبگذاريد تا دلير شوند و از ما حسابی ن
سپهبد شروين . ان تا او نيز بيايد و ياری دهدپريم و کيسمان بە فرستاد

                                                 
  .۱۸۳تاريخ طربستان، . 3
  .۱۸۵۔۱۸۳مهان، . 4
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 ضعف و  منود تا فراشه بر او گماِن)سستی و پا بەپايی (لهماطَهتاون و ُم
   .آيد نهپيشِ او  کە بيچارگی ُبرد و چنان پنداشت

 ا و معتمداِن چهارصد بوق و چهارصد طبل راست کرد و اقربوندادهرمز
هزار نفر مجع کرد از زن و مرد، و  خويش را دورويه فراداشت و چهار

مرد بيرون  من با صد«: گفت دست داد و بەئی هرههريک را تربی و َد
 چون ايشان مرا بينند ؛ و خويشنت را بەفراشه خواهم منودخواهم شد

ف  مشا مهچنين ص؛اميد نصرت بيايند بە سرِ ماپشت بگردامن تا پشِت
 ؛ بەدروِن کمين آيند ايشان متاْمکشيده از هردو جانب خاموش باشيد تا

فروکومب چهارصد بوق دميدن و طبل زدن گيريد و چون من طبل 
  . »يک تن بيرون نشوند کە چهارصد درختها بريدن، تا چنان سازيم

 او در کمين آورد، و چون آوازهای گفت فراشه را با لشکرِ کە مهچنان
 ايشان رسيد گوشِ بەباره يک بەجانب رب و دهره از دوطبل و ت بوق و

آن . صاعقۀ قيامت است کە متحير و سرآسيمه شدند و گمان افتاد
 ؛ادند درهن مششيرها۔خويشان و معتمدان سپهبد۔چهارصد مرد 

هزار مرد را فرود آورده فراشه را گرفته پيش سپهبد  يک حلظه دوبە
 او درپوشيد و کمرمششير او در ِهگردن بفرمود زدن، و قبا و کال. بردند

شتی؛ ما  تو فراشه بود کُخصمِ« کە زهنار آمدند بەمابقی قوم. ميان بست
  . مجله را امان داد. »را آزاد فرمای

. يکديگر را در کنار گرفتند. چون فارغ شدند سپهبد شروين نيز رسيد
   ٥.»مردانْ کار چنين کنند«: گفت »بينی کارِ چنان؟ چون می«: گفت

 وندادهرمز .باز افسری بەنامِ عمر ابن َعالء از ری بەطربستان گسيل شد  
 شکست داده مردانش را برای او تله هناده او رادر گذرگاههای کوهستانی 
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   . عمر و اندکی از مردانش گريخته جان بەدر بردند.کشتار کرد
 متيم دهی افسرانی بەنامهای شی بزرِگ ديگری کە بەفرماندر لشکرک

اجنام گرفت  حسن ابن قحطبه طائی و يزيد ابن ِمزَيد شيبانی وان ابن سن
 او بەتصرف نيروهای خليفه شکست يافته متواری شد و کوهستاِن وندادهرمز

   .بود) پسرِ منصور(درآمد، و اين در زمان خليفه مهدی 
کە در گرگان بود باب مذاکره   مهدی خليفهعهِد موسا اهلادی پسر و ولی

شوده او را بەگرگان دعوت کرد با اين وعده کە کوهستاِن او را با وندادهرمز گ
در اين .  او را نزد خود نگاه داشت بەاو غدر کردهبەاو بازخواهد داد؛ ولی

ميان خرب درگذشِت خليفه مهدی رسيد و موسا اهلادی شتابان بەعراق برگشت 
   .و وندادهرمز را نيز با خود بەبغداد برد

 هبرام فيروزِ نام بەمردی وندادهرمزبرادر ) انگَوند اَسپ (سپانوَنداَ
ادی مسلمان شده موسا اهل  بر دستگرگان رفتهبەفريفته شده  پيشترکە  نوگردن

 خليفه هادی چون اين خرب بشنيد فرمود تا وندادهرمز . گرفته گردن زد رابود
 وندادهرمز .را آوردند؛ و برآن شد تا او را بەقصاصِ خوِن آن مرد بکشند

 کە تو مرا در اينجا بکُشی و  استبرادرم آن مرد را بەاين خاطر کشته«: گفت
کوهستاِن ما ازآِن خودش گردد؛ ولی تو اگر مرا بفرستی من او را خواهم کشت 

   .»و سرش را خواهم آورد
 )کدۀ ايرانياِن َمزداَيسن در کنار مدائن آتش (کده آتشرا بە وندادهرمز

طربستان بەکە   مهينولی او.  وفا کنداش تهگف کە بەبرده از او سوگند گرفتند
کس از  در جائی هنان شود تا هيچ کە سپان پيام فرستادبرادرش ونداَ بەبرگشت

   ٦. نکردن وی نزد خليفه هبانه داشته باشدگير دستاو خرب نيابد و او برای 
 و هارون الرشيد بەخالفت رسيد و از دنيا رفت خليفه هادی بەزودی
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  . ی شدموضوعِ قصاص منتف
 کە بود دائر ساری نظامی در شهر  يک پادگاِنخ بود۱۶۵ کە سال اکنون

ی طربستان را داشت؛ ولی مردم دار فرماندژ مستحکمی بود و عنوان مرکز 
توسط  بەطربستان در اطاعت اين دژ نبودند، و در عين حال باج اندکی

ردهای ب پرداختند و خودشان را از دست  دژ به دولت عباسی میدار فرمان
   .داشتند مداوم در امان می

 دولت  عربِخمالفاِن بەسپهبدان طربستان و ديلمستاندر مهين زمان 
دادند تا از آهنا برای معامله   میپناه گريختند  کە بەسرزمينهای آهنا میعباسی
 و خودشان بگيرند  و امتيازاتی برایبرداری کنند عباسی هبرهاِن مرد با دولت

  . برِد نيروهای عباسی در امان بدارند دستسرزمينهاشان را از 
 حمل مناسبی ويژه کوهستاهنای ديلمستانبە اين سرزمين ،درنتيجه

 شوريده بر دولت عباسی و برای فراريان علویِهم برای فراريان خوارج و هم 
 خورشيدی چند تن از ۱۶۰دهۀ در مثالً، . رفت مشار می بەخورده شکست

بەمهراه يکی از خودشان بەنام يحيا ) ِن امام حسناز نوادگا(علوياِن َحَسنی 
و خود را بەديلمستان ند  بەدرون ايران گريخت)برادرِ نفسِ زکيه(ابن عبداهللا 

   ٧.بود» فَخ«و آن پس از سرکوبِ قيامِ موسوم بە رساندند، 
                                                 

چند سال پس از . نفس زکيه نامش حممد ابن عبداهللا ابن حسن ابن حسن بود. 7
 خودش را امام مسلمين ناميد کە خالفت عباسی بر دوش ايرانيان تشکيل شد او آن

و چندی بەتوسِط مأموراِن خمفيش در ميان شيعياِن عراق و عرهبای ناراضی از 
ناميد و » مهدی آل حممد«و » امام«وضعيِت موجود يارگيری کرد، سپس خود را 

 خورشيدی برای کوتاه کردِن دست ايرانيان از خالفِت اسالمی و ۱۴۰در سال 
ام کرد، و حجاز و يمن و بصره را گرفت و رًمسا تشکيل براندازی دولت عباسی قي

) توسط ايرانيان(ولی قيامش بەتوسط نيروهای عباسی . خالفت علوی داد
دو دهه بعد علويان حسنی . سرکوب و خودش نابود شد کە داستاِن درازی دارد

ديگرباره بەرهربی يکی از نوادگان امام حسن در مدينه شوريدند و مدينه را 



  ١٥

 راابن عبداهللا  يحيا خ۱۷۰ و در سال بەاينها پناه دادسپهبد ديلمستان 
دارِ وقِت   ۔فرمانعلوی َعلَم کرده با فضل برمکیاِن شيعنوان رهربِ شوربە

 و وقتی امتيازهای مورد ، وارد مذاکراتی شدايران کە در ری مستقر بود۔
به يک ميليون درم به فضل برمکی  را  علوی يحيابەدست آوردنظرش را 

يحيا علوی را فضل برمکی بەبغداد . سپردفضل اِن فرستادگ بەفروخته او را
ولی بقيۀ علويها در کوهستاهنای  ٨. هارون الرشيد او را بەزندان کردفرستاد، و

  .  متواری و ماندگار شدند)طالقان(تالوگان ديلمستان و 
در خالفت هارون الرشيد ديلمستان و گيالن و مازندران در دست چهار 

 پور کارن کە نواحی شرقی را تا حدود شروين سپهبديکی : سپهبد حملی بود
 طربستان داشت؛ ميانیِ کە نواحی وندادهرمز سپهبد ديگر دماوند داشت؛

 کە دفاع دماوند.  پور گشتاسپان کە ديلمستان داشتمرزبان سپهبدسوم 
.  بودمغان وِالش ستمهِ در دست مستحکمی در برابر محلۀ عرب نداشت

پيمان صلح و دوستی با خليفه بودند، و مالياتی جزئی  اين سپهبدان در
 سپهبداِن گيل و .پرداختند ساری مستقر بود میدژِ کە در بەکارگزار عباسی 

مؤلف تاريخ طربستان در  .ديلم نيز هيچ ارتباطی با خالفت عباسی نداشتند
  :اشاره بەوضعيِت طربستان در اين ساهلا چنين نوشته است

از متيشه کە  سپهبد شروين و وندادهرمز موافق بودند با يکديگر، چنان
مهۀ .  هنادےن کسی از هامون پای باال نتوانستيشااجازِت ا تا رويان بی
را چون وفات ) يعنی عرهبا(ن تصرِف ايشان بود و ُمسِلمي بەکوهستاهنا

                                                                                                         
اين قيام نيز بەتوسط سپاهيان عباسی در هم . تشکيل حاکميت دادندگرفته 

ئی رفتند،  ها متواری شدند و هرکدام بەگوشه کوبيده شد، و پس از آن حسنی
برخی بە يمن، برخی بەمشال آفريقا، و برخی نيز بەدروِن ايران گريختند و خود را 

 . بەديلمستان رساندند
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   ٩. واليت ايشان دفن کنندخاِکبە کە ے نگذاشتندےرسيد
ری  بە برای سرکشی بەامور درون ايران کەخ۱۷۴ در سال  الرشيدهارون

  دماوند و مرزبانوندادهرمزروين و ش پيمان صلح و دوستی را با ه بودرفت
  نيروهای عباسیسرزمينهای آهنا مورد تعرضِکە  و قرار بر آن رفت جتديد کرد
  .  و آهنا نيز باجِ تعهدکرده را بپردازند،قرار نگيرد

چنين بود کە اين سرزمينها تا پايان سدۀ دوم هجری مهچنان در دست 
باجِ اندکی کە آهنا برايش  بەشاهکاِن خودخمتارِ حملی بود، و دولت عباسی 

  . مشرد وِ قلمرو خودش میخوش بود و اين سرزمينها را جز  دلفرستادند می
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  یايران سلطنتِ احيای برای وتالشمازيار

در مياِن . اند نوشته» مازيار «نگارها عربی را بيشترِ مرد نامِ اين بزرگ
 درستتلفِظ   کەتوان پذيرفت می لذا ١.نوشته است »زديارماَي« بالذری آهنا

 ايرانی است و  از ايزدان کهن)ِاَيزد ماه (َيزد ماه . بوده استيَزديار ماهنام او 
کسی کە « شود و معنای نامش می؛  با آن پيوند دارد تاريخِ مامرِد نام اين بزرگ
 لیام، و  نوشتهمازيار در اين نوشتارم من نيز. »َيزد برخوردار است از ياریِ ماه

   . است درستيزديار ماه کە دهد  نشان می)مايزديار( نوشتۀ بالذری
باالتر با نامِ سپهبد .  پسرِ سپهبد کارن پسر سپهبد شروين بودمازيار

  . شروين آشند شديم
 بر شهريار درگذشت و پسرش  سدۀ سوم هجریاواخرِدر سپهبد شروين 

 کارن نيز درگذشت و پسرش وندادهرمزاندکی پس از او . ايش نشستج
 اختالف  بر سرِ تصرِف قلمروسپس ميان شهريار و کارن. نشستبەجايش 

اسارت شهريار  بەمازيار، و پسرش شدافتاد، کارن در جنگ با شهريار کشته 
 مهدان رساند و پناه بەئی گريخته خود را حيله بەمازيارولی . شدافتاده دربند 

 او راين مرد ا.  بودوندادهرمزبزرگش  پدراِن از دوست کە کارگزار مأمون بردبە 
پيشنهاد خليفه مسلمان شد، و  بەمازيار. مأمون معرفی کرد بەبغداد بردهبە

  . در بغداد اقامت گيرد کە او هناد و اجازه داد خليفه نامِ حممد بر
جايش  بەشاپورشهريار درگذشت و پسرش سپهبد خ ۲۰۴در سال 

 و وردهطربستان رفت و نيرو گرد آ بە اجازۀ مأمونکسب  با مازيار. نشست
را اسير کرده کشت و قلمروش را  جنگ شاپور برخاست و وی بەخواهی بەکين

تالش  بەاو سپس. متصرف شد و خودش را کارگزار خليفه در طربستان ناميد
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دست کردِن حاکميت در سراسرِ   و يک و ديلمستانگيلستانی بر ياب دست
ردانیِ خودش و تدبير و کا بە، کە مأمون درگذشتخ۲۱۲ و تا سال منطقه افتاد؛

زيرا او را کارگزارِ  (ه بود در اختيارش هنادمأمون کە نيروها و امکاناتیياری بە
دست يافته يک سراسر طربستان و گيالن و ديلمستان   بر،)پنداشت خودش می

   .دادپارچه تشکيل  حاکميت يک
 او نوشته بوده و القاب مازيارطربی بر اساس منت يک نامه کە مأمون بە

گيلِ گيالن، اسپهبِد : ن ذکر کرده بوده، اين القاب را چنين نوشته استرا در آ
  ٢.، حممد پسر کارن، موالی اميراملؤمنينپدشخوارگرشاهاسپهبدان، 

های سدۀ  مؤلفی ايرانیِ دوزبانه بەنام حممد ابن حفص طربی در نيمه
سوم هجری کتابی در تاريخ طربستان نوشته بوده کە اصل آن بەما نرسيده و 

 ديگران برای ما حفظ  مسکويه وارۀ بزرگی از آن را طربی و ابن اسفنديار وپ
 آمده مازياردر خبشی از کتابِ او گزارشهای مفصلی دربارۀ قيام . اند کرده

عمدۀ . بوده کە از زبان شاهدان عينی گرفته بوده است و بسيار دقيق است
 کە از کتابِ مهين خوانيم مطالبی است  میمازيارچە کە در اينجا دربارۀ  آن

   .حممد ابن حفص برگرفته شده بوده است
دار سراسر ايران  کە از جانب مأمون فرمان) ذواليمينين(طاهر پوشنگی 

. ه بوددار ايران شد  و پسرش عبداهللا فرمانه بود درگذشتخ۲۰۱ بود در سال
طبق رمسی کە از آغاز خالفت مأمون گذاشته شده بود ماليات سراسر ايران 

بايست بەخزانۀ نيشاپور واريز شود کە در  ز خوزستان و آذربايجان۔ می۔بەج
 رًمسا  نيزمازيار لذا. اختيار طاهر پوشنگی و سپس پسرش عبداهللا طاهر بود

. بفرستدعبداهللا طاهر  برای اش را ماليات سرزمينهای زير سلطه کە بايست می
 کە بود خوش نداشت از خاندان حاکماِن کهنِ حملیه و شاه زاد  کە شاهولی او
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؛  مهپايۀ وی باشد کەتوانست از نظر خاندانی منی کە  مردی باشدگزارِ باج
پيشينۀ چهار ُپشت نوکری برای عرهبا از خاندان موالی بود و هم مردی کە  آن
او نامه  بەخليفه هر بار کە .فرستاد دربار خليفه می بەلذا مالياتش را. داشترا 
من  کە فرستاد می پاسخ  اوبفرستدبداهللا طاهر ع برایماهلا را  کە نوشت می

 وقتی ماليات او. دهم کسی جز خليفه ماليات منی بە وام کارگزار خليفه
وکيل عبداهللا طاهر  بەگرفت و  را حتويل میآنرسيد وکيل خليفه  مهدان میبە
   ٣. بربد)بەنيشاپور (خراسان بە  تاسپرد می

ت و برادرش معتصم بەجايش خ از دنيا رف۲۱۲خليفه مأمون نيز در سال 
  رفتارِمشرد از عبداهللا طاهر کە خودش را مالک سراسر ايران می. نشست

 در خشم بود ولی تا مأمون زنده بود نتوانست کە مازيارآميزِ  سرکشانه و اهانت
 با روی کار آمدِن معتصم دسِت خود اکنون.  دست بەکاری بزندمازياربر ضِد 

 نيز پس از درگذشِت مأمون بر آن مازيار . بازتر ديدرمازيارا برای اقدام برضِد 
هائی برای  شد کە سرزمينهای خويش را از سلطۀ خالفت بيرون بربد، و برنامه

  . گسترش قلمروِ خويش داشت
ديناِن آذربايجان بەرهربی بابک اوج گرفت کە  در اين زمان جنبش خرم

ر بودند تا سراجنام در  با او درگياست و نيروهای عباسی ساهلاداستانش دراز 
 تاجيکستاِن از(اهزادۀ اُسروِشَنە  بەدست افشين پسرِ کاووس کە شخ۲۱۶ سال

اُسرِشَنە را چند سال پيش عبداهللا .  بود سرکوب و بابک نابود شد)کنونی
طاهر گرفته ضميمۀ قلمرو خويش کرده و افشين را بەبغداد فرستاده بود، و 

ئی داشت تا  ه شده بود، ولی در هنان برنامهپس افسرِ ارتشِ خليف افشين از آن
ن و يد او اميدوار بود کە با نابود کردِن بابِک خرم. طاهريان را از ميان بردارد

سخن دربارۀ . برايش فراهم شودسپهساالری خليفه اين فرصت  رسيدن بە
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، کە کنيم  را دنبال میمازيارافشيْن موضوع اين دفتر نيست، و موضوعِ کارهای 
عبداهللا طاهر از .  رهاندبەخالفِت عباسیان معتصْم خود را از وابستگی در زم

حمبوبيتی استفاده از  کە مبادا با انديشيد  و می در بيم شدمازيارقدرت گرفنت 
 از رگان و ریبيرون کشيدن گکە در مشال ايران بەدست آورده است درصدد 

  . کرد سازی می ينهقلمروِ او برآيد؛ لذا برای از ميان برداشته شدِن او زم
 کە کردند شايع جاسوسان عبداهللا طاهر در طربستانخ ۲۱۸ سال  اوائلدر

 را  افشينساالر  سپهشاهان برود و از آجنا کرمانبە  کە قصد داردمعتصم خليفه 
 مهزمان با اين شايعه،. بگيرد مازياراز ری گسيل کند تا طربستان را بە

  بسياری ازمالکينِل مستقر بودند و در ساری و آم کە  عرب و عجمُمسِلمينِ
عبداهللا طاهر از مأموراِن حتريک  بە بودند شده دشتهاشدۀ  مصادرهزمينهای

 نيز تصميم گرفت کە آهنا مازيار.  خودداری کردندمازيار بەپرداخنت ماليات
او اين سران را طلبيد و از آهنا خواست کە تعهد بسپارند کە . مال دهد را گوش

خواهند پرداخت؛ و از هرکدام از آهنا يک گروگان از فرزندان يا مالياتشان را 
سپس . اش گرفت و بەمردانش سپرده در دژی نگهداری کرد افراد خانواده

کار شود و ماليات  بە ماليات دستگردآوریِ برای فرمود تامأمور مالياتش بە
 و  در قسط اول در تيرماه بگيرد،جا يکگرفته  در سه قسط می کە  راسال يک

های  بردن شيوه  فشار بگذارد و با بکارزيربپردازد را  کە هرکس خنواست
هايش را بەسراسر  ئی کە نسخه نامه فرمان او ،بعالوه. آميز بستاند خشونت

 )يعنی مسلمين (امالک اربابان کە مردم روستاها اجازه دادطربستان فرستاد بە
را  سراغ دارند انەاربابد، و هرجا ثروتی متعلق برا برای خودشان مصادره کنن

 را گسيل کرد تا باروهای شهرهای آمل و ساری و مردانش نيز،.  کنندتاراج
  .  مستقر بودند ويران کردندینيروهای دولت کە متيشه را

اضر نبودند ح کە کار بازداشت عرهبا و ُمسِلمينی شد بەپس از آن دست
  مردان مستقر در مراکزِاز تن هزاران مهراه با اين اقدام، .ماليات بەاو بدهند
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های کوهستانی ناحيۀ هرمزدآباد   در درهبازداشت کرد ورا  اسکان مسلمين
  آهنا گماشت، ونگهبانیِ بر  در بند داشت و نيروئی۔آمل در ميان ساری و۔
خليفه برای  آن است کە  اينهابازداشت کردِن از هدفش کە آهنا پيام دادبە

 کە اند پادرميانی کند، و او بتواند فهمسلمان و تابع خلي کە جنات اينها
 شدۀ متيشه  ديوار کهن و ويراننيز،. هش را از خليفه بگيردخوا دل امتيازاِت

جهادگراِن عرب در  ( کشيده شده بوددرياکنار کوه و ميانناحيۀ دماوند  درکە 
 پارگينِبازسازی کرد، و پشت ديوار را با را  )زمان اموی ويران کرده بودند

  هپناوری حمفوظ داشت تا راه محلۀ احتمالی نيروهای عبداهللا طاهر)خندقِ(
  . انب گرگان مسدود باشداز ج

 بەيک دژ وسيع و او در طربستان اجنام داد طربستان را کە استحاماتی
تسخير  بە قادرطاهریسپاه  کە او اطمينان داشت. تبديل کردمستحکم 

او  کە  پيام دادبازداشتی مينُِمسِل بە او چندی بعد باز. بودطربستان خنواهد 
شنيده بوده کە حجاج برای رهايی چندتا زن بەِسند لشکر فرستاد، ولی «

جنبد و هيچ   اين خليفه منیهزار مسلمان در اينجا دربندند، و رِگ بيست
 اکنون کە کار بەاينجا کشيده است اگر آهنا حاضر باشند. دهد کاری اجنام منی

 آهنا پاسخ  اما.»خواهد کرد شان بپردازند آزادماليات دو سال را پيشگی کە 
   ٤. تا بەاو بپردازندمالی ندارند کە فرستادند

عبداهللا طاهر عمويش حسن . داشت قصد لشکرکشی بەگرگان را مازيار
اه مهرنيز  ديگری را لشکرگرگان گسيل کرد؛  بەيک لشکرپوشنگی را در رأس 

ابن ابراهيم رستاد؛ اسحاق  ف)دامغان(قومس مردی بەنام حيان ابن جبله بە
نيز برادرش حممد ابن ابراهيم را با نيروئی )  بغداددارِ شهرِ فرمان (پوشنگی
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عبداهللا  از جانبِ  نيز۔حاکم دماوند۔هار  ری فرستاد؛ منصور حسن بەاز بغداد
 مناسب وارد هنگام بزند تا در لشکرگاهری رفته  کە بەفرمان يافتطاهر 

   .طربستان شود
   ٥. قرار گرفتۀ نيروهای طاهریسو در حماصر ز مههطربستان ا

يرباز در ميان خانداهنای حملی تقسيم  از دمناطق کوهستانی طربستان
سر مناطق نفوذشان در   کوهستاهنا گاه با يکديگر برسپهبدان. شده بود
اين امر عادت  بە؛ و مردمدر آشتی بودندشدند و بيشتر اوقات   میاختالف

 سپهبدان اماسراسر طربستان دست يافته بود،   برزور بەمازيار. کرده بودند
ناخرسند ند بەآن  تبديل شده بوداواِن بر کارگزاران و فرمان کە بەکوهستاهنا

 از برخی سو طربستان را احاطه کردند ز مههلشکرها ا، چون لذا. بودند
  رانپيشيوضع  کە عبداهللا طاهر اميد بستند بە ند و رخ برتافتمازيار از سپهبدان

 طربی نوشته کە . را بازيابندگذشته خودخمتاریِآهنا  د ومنطقه برگرداَنبە
 کوهستاهنا متاس سپهبدانوسيلۀ عواملشان با  بە عبداهللا طاهر خمفيانهمرداِن

 در ميان نباشد مازياراگر  کە دادند هرکدام از آهنا وعده می بەگرفتند و می
   ٦. کرداو واگذار خواهند بەش را خودپدریاِن کوهست

متيشه رسيدند، مجله  بەچون لشکر خراسان«نوشته کە ابن اسفنديار 
  را بازگذاشتند ومازيارکوهستاهنا را لشکر گرفته بودند، و اهل واليْت 

آمد  فرود می) مازيار(او  کە موضع هر بەعبداهللا طاهر و عموی او پيوستند وبە
   ٧.»ريختند سرِ او می بەناگاه

 او. بفهمندتوانستند   منیا کوهستاهنسپهبداِن کە  هدفی داشتمازيار
و ساهلا بود با محايت دستگاه خالفت  کە  راساالران زميننفوذ  کە خواست می
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از ميان کردند  در دشتهای طربستان مردم را غارت میکارگزاراِن طاهری 
کە  مردانیخبشی از آن . سازد و روستائيان را حاکم زمينهای خودشان بردارد
 آمده ايرانیِاِن شدگ عرب و مسلمانساالراِن  زمينزداشت و دربند کرد  بامازيار

در اطاعت دستگاه خالفت   رًمسا کارگزاراِن طاهريان و کە بودنداز خراسان
های روستايی  کشی از توده هت هبره در جبودند تا از مزايای اين اطاعت

 ی بودند قرارگاههای کوچک حملسراِنشان  بقيه. طربستان برخوردار گردند
 دولت اعزام شده در منطقه مستقر شده  از طرفهبانۀ حفظ نظم و امنيتکە بە

.  آهنا بودندگرِ  و بازوی سرکوبساالران زمين قيقت ياوراِندرحبودند و 
نظر او اينها مراکز تلقين خوی بردگی  بەکرد زيرا  میويران مازيارمسجدها را 

. گرفت  را از روستائيان میعرب بود و خوی سلحشوریاِن و اطاعت از ارباب
طربستان آورده  بەعرب رااِن سلطۀ بيگانگ کە ستيزيد می مازياربا آن اسالمی 

نظامِ اجتماعیِ سنتی کشی را بر منطقه مستولی کرده   و هبرهساالری زمينبود و 
  . گری و زورگويی را گسترده بود و ستمرا بر هم زده 
دشتها خرب نداشتند و ستمها را  اِن روستائيالِ از حکوهستاهنااِن سپهبد
ها در کنار و حوالی  دره کردند، زيرا در جتمعات کوچک در احساس منی
کردند و زمينشان نيز  داشتند قناعت می کە زمينی پاره بە زيستند و جنگلها می

 زور بە اينها رامازيار.  باشدساالران زمينمورد توجه  کە دی نبوددر ح
 در طربستان تشکيل دهد پارچه يکا حاکميتی اطاعت خويش کشانده بود تبە
 طربستان با دستگاه جرب و زورِ دولت عباسی مقابله  مردمِنيروی احتاِد بەو

   .کردند را درک منی ولی اهالی کوهستاهنا اين. کند
 کە رخ داد در کوهستان خاندان شروين مازيار بەخنستين خيانِت

 کوهستانی راِه تنگقه يک اين منط بە ورودراِه. شد دماوند منتهی میبە
 پارگينیوسيلۀ ديواره و  کە بە بودگرگانشهر متيشه در کنار دريای  بەمنتهی

پارگيْن پشت  در. اين نقطه مرز گرگان و طربستان بود. شد حفاظت می
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 کە ئی  پنهانیپس از مذاکرات. ند زده بودلشکرگاهحسن پوشنگی سپاهيان 
 کوهستان شروين و کارن پسر راِنسو برخی از پوشنگی  ميان حسن بەواسطه
 ۔آستان سرخ۔سپهبد شان ده  کە بەفرمان آهنا پذيرفتنداجنام گرفتشهريار 
   .بگذارندمتيشه باز  بە  حسنسپاهيان  راه را برای وروِدکنند وخيانت 

چون سپاهيان طاهری شبانه از پارگين و ديوار متيشه بەدرون ريختند 
کارن وعده  بە. گريخته بە کوهستان زدمحايت مانده بود آستان کە بی سرخ

 و او شاِه سرزمينهای خودش حتويل دهند بەکوهستان پدرش را کە داده شد
در اين . ساری را مهوار سازد بەاينهادِن  راِه رسي، و او متقابالًش شودنياگان

 کە  شد، و قرار بر اين رفتدادهکارن  بە عبداهللا طاهرزمينه تعهدنامۀ کتبیِ
 از حد گرگان تا ساری جزو قلمرو عبداهللا طاهر باشد و کرانه و زمينهای دشت

کارن در اجرای اين قرارداد . گيرد جنوب آن بەکارن تعلق  کوهستانیِمناطق
 يک مهمانی بازداشت کرده در و چند تن افسران وی را غدارانه مازيار برادرِ

  . عبداهللا طاهر داداِن حتويل فرستادگ
. متيشه بود بەکر حسن پوشنگی آمادۀ ورودمهزمان با اين اقدام، لش

 دادند؛  و فرارشکست بە تنی کوچکمتيشه پس از درگيریِاِن افراد پادگ
سبب خيانِت آهنا شکست يافته گريخت و روز  بەآستان شان سرخده فرمان

 گرِ سپاه خودش بازداشت و حتويل حسن  از افراد خيانتئی دستهديگر توسط 
شهريار نام  کە آستان برادر بزرگ سرخ. ريد شد، و او سرش را بپوشنگی

 فرمودۀ بە ولی او را نيز. داشت نيز شکست يافته زينهار خواست و تسليم شد
  . کشتندحسن 

از . طربستان بر روی سپاه عبداهللا طاهر گشوده شد بە  راه ورودگونه اين
ند سپاه عبداهللا طاهر پيوست بە خيانت کردهمازيار کە بە  کوهستانسراِنديگر 

نامهای حممد و جعفر پسران رستم  بە کالردشت سراِن ازدو برادرِ نومسلمان
هائی از حسن پوشنگی دريافت داشتند و طبق  ها و وعده اينها نامه. بودند



  ٢٥

، با  پوشنگی حسن و سپاِهسپا شنگَ بزرگ  سپهبْدهنگام رويارويیِ بەنقشه
حسن پيوستند و ە باهالی کوهستاهنای رويان و دماوند بودند کە مردانشان

  . سپ و سقوط رويان و دماوند را تسهيل کردنداَ شنگَ بزرگسپهبد شکست 
 و عرهبا در جريان امور بودند، و مهراه با ساالران زميندر ساری نيز 

 گريختند بازداشتيانمتيشه زنداهنای ساری شکسته شد و  بە ورود سپاه حسن
گريخت و  بود مازيارگزارِ کار کە  ساریدار فرمان؛ فراگرفتو شهر را آشوب 

سه روز ديگر حسن پوشنگی . دست هواداران عبداهللا طاهر افتاد بەشهر
  . پيروزمندانه وارد ساری شد

.  هنوز نيرومند بود بەويژه کە مهۀ مردم ديلمستان با او بودندمازياراما 
های حسن پوشنگی را  باز خيانِت برخی از سراِن کوه و دشت کە فريب وعده

اسپ گرفتار دامی  گشن  و برادرش بزرگمازيارودند بەميان آمد و خورده ب
. گير شدند ياریِ خائنان برايشان چيده شده بود؛ و دست شدند کە بەدست

اگر دست از  کە  رسيدمازيارکوهيار برادر  بەنامۀ کتبی خليفه اماناند کە  نوشته
 ادهرمزوند واقع خواهد شد و کوهستان پدرش خبشودگیمقاومت بکشد مورد 

دست از  کە  را متقاعد کندمازيار کە حتويل وی خواهد گرديد؛ و اگر بتواند
 بە کوهيار اين رااند کە  و نوشته.  نيز در امان خواهد بودمازيارمقاومت بکشد 

ميان حسن و کوهيار اجنام شد قرار بر  کە دنبال مذاکراتی بەرساند و مازيار
د تا حسن با او مذاکرات حضوری نزد حسن برب بە رامازياراو  کە اين رفت

در  مازيارروز ديگر کوهيار و اند کە  و نوشته. را بەاو بدهد الزم تضمينِکرده 
حسن سالم کردند بەکە  مهين؛ و ديدار حسن رفتند بەآباد خرم  بەآبادی موسوم

   . هردو را بازداشت کردندفرمود تاحسن 
ِن روحيۀ جنگجوياِن رسد کە اين شايعه برای درهم کوبيد ولی بەنظر می

خوانيم کە  ديلمی و طربی ساخته شده بوده است؛ زيرا در گزارش ديگری می
 کە گويا از عموزادگاِن او بود با سپاهيان طاهری مازياريکی از سران سپاه 



 ٢٦

 برايشان مهوار کرد، و مازيارمهکاری کرده شبی راه را برای رسيدن بەدژِ 
زنند کە  اصره است و بەاو بانگ می ناگهان متوجه شد کە دژ در حممازيار

اسپ کە نامش  گشن برادرِ بزرگ. »فرمان اميراملؤمنين خودت را تسليم کن بە«
اند با يک گروه چهار هزاری از ديلمان با دمشن مقابله کرد،  را دری نوشته

مشاری راه کوهستاهنای ديلمستان  يارانش کشتگان بسيار دادند، و او با اندک
راهی راه را بر او بستند، و او و  ا دنبال کردند و در تنگگرفت، ولی او ر

گير  دری را زنده دست. شان از پا درآمدند يارانش چندان جنگيدند تا مهه
حممد فرمود تا دستها و . کرده بەنزد حممد ابن ابراهيم پوشنگی بردند

اند کە چون دستها و پاهايش را بريدند او هيچ سخن  نوشته. پاهايش را بربند
پس از آن سرش را از تن . پا و دست بر روی تِه خودش نشست نگفت و بی

  . جدا کرده برای عبداهللا طاهر فرستادند
  . گير شد  زنده دست پس از مقاومتهائی نيز در دژِ خودشمازيار

 خودش را تسليم  خليفهنامۀ  پس از دريافت امانمازيارکە  موضوعِ آن
رازمدِت دژ تا متام شدِن خواربارِ او، و کرده را بايد در ارتباط با حماصرۀ د

کە  و شايد هم برادرش پس از آن. استمرار مذاکرات چندروزه بازخوانی کرد
 خودش را تسليم کند تا مازيارگير شده هبتر آن ديده کە  شکست يافته و دست

زنده مباند و چە بسا در فرصِت ديگری بتواند راهی کە آغاز کرده بوده را 
  .ادامه دهد
دست ۔ بەهرمزدآبادشهرِ او ۔ گير شد،  زنده دستمازيارهرحال، بە

، و کليۀ داراييهای او کە در  بازداشت شدنداو خانۀ  اهلپوشنگی افتاد،حسن 
 بيرون برده شد تا )استر (خزانه بود مصادره شده بر بار يک کارواِن خَرسپ

 کوهستانی ِهگذرگا در اما گروهی از ديلميان .برای عبداهللا طاهر فرستاده شود
از آهنا گرفتند  را مازياری اموال و خزينۀ  محله برده َخَرسپها و بارهاکاروانبر 
 در  نيز در اين ميانمازيار کوهيار برادرِ . بەکوههای ديلمستان گريختندو
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   ٨. کشته شددرگيری
   .ليفه دادبغداد برده حتويل خ بە را عبداهللا طاهر با خود برداشتهمازيار

 توطئه برای نابودگری نيرومنداِن کە در چيدِنپوشنگی ر عبداهللا طاه
 و مازيارالعاده داشت بر آن شد کە   کە از آهنا در بيم بود مهارت فوقايرانی
نزد را مهزمان بەنابودی بسپارد؛ لذا برنامه چيد تا افشين را اُسروِشنی افشين 
ز چند بار نامه  او پيش از اين ني. کند معرفیمازيار )حمرِک(برآغالندۀ خليفه 

بەخليفه نوشته بود کە خربِ دقيق دارد کە افشين در حينِ درگيری با بابک 
هائی کە خليفه برای هزينۀ  کند، و خبشی از نقدينه برای خودش مردسازی می

 فرستد را او بەدست مرداِن خودش بە پيکارهای او و بابک برای او می
دستگاِه  اقداماتی برضِد فرستد، و در صدد است کە دست بە اسروِشَنە می

 مازيار شورشِ کە خرب دقيق دارد کە خليفه نوشتبە نيز او . بزندخالفت
برای آزادسازی  کە  نامه نوشته بودهمازياربە حتريک افشين بوده، و افشينبە

 ايران دست بەهیبِ دين و بازگرداندن  از سلطۀ مسلمين پدريشسرزمينِ
 رد و مازيار افشين و ميان کە هائی نامهە  کخليفه نوشت بە او نيز.کاری بزندبە

برخی از آهنا را نيز برای مضمون دست آورده است؛ و  بەشده را بدل می
  ٩.فرستادگزارش خليفه 

 و افشين برای براندازیِ خالفِت عباسی کە مازيارداستاِن مهدستیِ 
  : را مؤلف تاريخ طربستان چنين آورده استعبداهللا طاهر بەخليفه رساند

جز موضع کە  بند کرد چنان  را عبداهللا طاهر در صندوقی درارمازي
 بر َخَرسپی هناده با خود  در صندقچشمش هيچ روزنی نداشت، و او را

. »زه کرده استودمل هوای خرب«: گفتنگهبان  بەمازيارروز  يک. برد می
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ه زاد شاهشاه و «: گفتعبداهللا . عبداهللا طاهر گفت بە نگهبانش اين سخن را
زه آوردند و و؛ و فرمود تا مقاديری خرب»بايد آرزويش برآورده شوداست، 
او با دستهای خودش . مهمانی نشاند بە را از صندوق بيرون آوردهمازيار
اميراملؤمنين  کە غم خمور«: گفت داد و می او می بە وکرد کاش میزه وخرب

سلطانی رحيم است؛ من برای تو پادرميانی خواهم کرد تا از گناه تو 
. »اگر چنين کنی من نيکيت را ازياد خنواهم برد«: گفت مازيار. »رگذردد

او را نان داد و شراب فرمود آوردن .  تا خوان هنادندفرمود سپسعبداهللا طاهر 
 را ساعت بعد ساعت اميدهای قوی مازيار و بزم آراست و را طلبيد خنياگرانو 

و عبداهللا دفعِ شراب از  شد؛ مست او پيمودند تا مسِت داد و شراهبای گران بر
 مشا زباِنامروز بر  «:او گفت بە دزديدمازيارو چون عقل از سرِ . کرد خود می

تواِن دل  گردانی از چەگونگیِ آن آگاه اگر ما را ؛واهيمخبعذر تو را  کە رفت
  . » شودافزون

  . »از آن آگاه خواهی شدروزی چند ديگر «: گفت مازيار
 شکنجۀ تا من تو را از اين صندوق و و بگآخر اگر سببی دانی«: گفت

  . » قيام منايم شايسته حقوقِرعايِت بە فايده برهامن و بی
  . »بايد کە برايم سوگند خبوری«: گفت

  . عبداهللا سوگند خورد
من و افشين و بابک هرسه از ديرباز عهد و  کە بداند«: گفت مازيار
 داری را  ملک و جهان بازستانيم وادولت از عرهبکە   بر آنايم پيمان بسته

من  بە افشينپيکفالن موضع  بەروز پری. خاندان خسروان منتقل کنيمبە
  . »دل شدم  من خوش؛رسيد و مرا چيزی در گوش گفت

   »؟تو گفتبەکە  بود آنچە «: گفتعبداهللا طاهر 
  . »نگويم«: گفت

 گفت مازيار کرد تا زبانيها کرد و متلق گفت و اصرار عبداهللا خوش



  ٢٩

 کە  با او در ميان هنادمازيار. عبداهللا سوگند خورد. يگر خبوَردسوگندی د
روز و فالن ساعت معتصم و پسران او هارون  فالن کە من پيام آورد از افشين بە«

  . »و جعفر را هالک خواهيم کرد
 او را شد، سپس  مستو فرمود داد تا مسِتا بەعبداهللا شرابی چند

   ١٠ .صندوق برگرداندند بەبرگرفتند و
  .  گزارش اين داستان را برای خليفه فرستاددرنگ  بیعبداهللا طاهر

در خورِ يادآوری است کە در اين اواخر برنامۀ يک کودتا برای ازميان 
برداشنتِ خليفه معتصم افشا شده بود، مشاری از افسران ارتش و بلندپايگاِن 

ر و اعدام تبارِ عراق کە چينندگاِن اين برنامۀ افشاشده بودند دستگي ايرانی
های عبداهللا طاهر  حال، توطئه با اين. آمد شدند، ولی نامی از افشين بەميان نه

شده افشين را  برضِد افشين کارِ خودش را کرد، و خليفه در يک برنامۀ حساب
  . بازداشت و زندانی کرددر کاخِ خودش 
 در کارواِن عبداهللا طاهر وارد پايتخت خليفه کرده شد مازيارروزی کە 

  .  بوددر يکی از کاخهای خليفه در زندانشين اف
کرده کنند و در   را سوار بر پيلِ رنگمازياراند کە خليفه فرمود تا  نوشته

يزدهار تن بەاين خواری نداد؛ و  ؛ ولی ماه و بەمنايش بگذارندشهر بگردانند
ه  خليف.دار کرده بەحضور خليفه بردند زين) اَسَترِ(ناچار او را سوار بر خَرسپِ 

حماکمه و حمکوم بە مهراه افشين  بە او را و چند روز بعد  کردزنداناو را بە
   . کردماعدا

ضور در حه جلسۀ حماکم. اند جريان اين حماکمه را بەتفصيل آورده
حممد  و شرکت )رئيس دستگاه قضايی (دُواد ابن ابیامحد  با رياستخليفه 

 بُغا، و ) بغداددارِ مانفر (اسحاق پوشنگی، )خليفهوزيرِ  (عبدامللک زَيات
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 سران خاندان عباسی نيز حاضران جلسۀ .برگزار شد) نگهبانان کاخ ده فرمان(
 ُسغدتبار کە از  دو مرِد عرب.  بودندمازيار افشين و نيز متهمان .دادگاه بودند

دو را عبداهللا  حتًما اين. خصوصیِ افشين بودنداِن  نيز شاکيآورده شده بودند
اگر اهتام هدف آن بود کە .  تا برضِد افشين گواهی دهنداست بوده آوردهطاهر 

 اثبات نرسد بە برای براندازی خالفِت عباسیمازيار با  افشينمهدستیِ
 َمزداَيسنِ سغدی  ايرانیِدو.  ُمحَرز گردداوستيزی بر   اسالماهتامات ديگری از

اِن کيعنوان شا بەاند نيز نوشته مرزبان پور ترکش و مؤبد نامهاشان راکە 
 .و در دادگاه حضور داشتند شده بودند آوردهافشين از خراسان خصوصی 

  .  بوده استآوردهحتًما اينها را نيز عبداهللا طاهر 
های احتياط و راههای  برای حمکوم بەاعدام کردن افشين مهۀ جنبه

حماکمه چندان امهيت داشته کە جريان . پسند در نظر گرفته شده بود قانون
   .اند يران دادگاه با دقت و تفصيلِ کامل ثبت کردهحماکمه را دب

تبارِ  عرباز آن دو ۔بەعنوان مدعی العموم۔ َزيات حممِد عبدامللِک 
  را نشان دادندهاشانآهنا کمر. شکايتشان را مطرح کنند کە  خواستسغدی

   »شناسی؟ تن را می اين دو«: پرسيدزيات از افشين .  شده بودسياهکە 
يکی  بە آهنا؛ستمام مسجد و اين هم مؤذن مسجد ا اين ا؛آری«: گفت

مسجد منهدم کرده در جايش  را  تعرض منوده آناُسروِشنە از معابد مردم
 سغد مردمميان من و  کە  علتش نيز آن بودشان؛ و من تازيانه زدمه بودندساخت

طبق آن مردم سغد در دينشان آزادی کامل داشته نوشته شده بوده کە عهدنامه 
 ويران کردند و جايش مسجد تصرف و را  آهنا معبِداين دو مردولی  ؛باشند

امالک عمومی مردم تعدی  کە بەآهنا تازيانه زدم بەخاطر اين بە من؛ساختند
   .»کرده و مانع عبادت مردم شده بودند

آب زر  کە بە داریديباتو کتابی با برگهای «: پرسيداز افشين زيات 
 آن.  کفرآميز نوشته شده استسخناِنر آن زيور آراسته و د بەنگاشته شده و



  ٣١

   »کتاب چيست؟
ام؛ و موضوعاتی از  ارث برده بەنياگامن کتاب را از آن«: گفتافشين 

 از موضوعهای  من.اند  در آن نوشتهپنداری میتو کفر  چيزهائی کە ادبيات و
دانی   کە تو کفرآميز میام و کاری با مطالبی برده ادبی کتاب هبره می

برای زدودن  سببیزيور آراسته بوده و  بەدست من رسيده بە وقتی؛ما نداشته
 را با چنين نامه مزدکتو هم کتاهبای کليله و دمنه و . ام ديده زيورها منی

 ئی  داری؛ ولی داشنت چنين کتاهبائی لطمهدر اختيار صفات و تزييناتی
   .»زند اسالم منیبە

اهیِ خويش دربارۀ اُسروِشنە خواست کە گوپس از آن زيات از مؤبد 
خورده و  شده می خفهاِن اين مرد گوشت حيو«: گفتمؤبد . افشين را ارائه کند

وشِت چنين گوشتی از گ کە گفته کرده و می خوردن آن می بەمرا نيز جمبور
کشته، و   میی سياه او هر روز چهارشنبه يک بزِ؛شده گواراتر است حيواِن ذبح

شقه  دورا  آنزده و  مرش می بر کریبا مششي کە  بودهچنانکشنت اين بز 
من از روی  کە من گفته بەروز هم  يک؛خورده است کرده و گوشتش را می می

خاطر آهنا گوشت و پيه شتر  کە بەام، و جمبورم دين اين مردم درآمده بەناچاری
 ام نستردهحلظه يک تارِ موی زائد بدمن را  پا کنم؛ ولی تا اين بەخبورم و نعلين

   .»ام نکرده  همو ختنه
عنوان گواِه ثقه و  بەمن بگو آيا اين مرد را بە«: گفتزيات  بەافشين

   »شناسيد؟ عادل می
   »!نه«: گفتزيات 

نزد مشا ثقه کسی کە پس معنای شنيدن و پذيرفنتِ گواهی «: گفتافشين 
 خانۀ من و ميانآيا «: گفتمؤبد کرده  بە روسپس »و عادل نيست چيست؟
تو بتوانی از درونش خانۀ مرا زير نظر بگيری و  کە ودهخانۀ تو هيچ روزنی ب

   » ببينی؟ را بەچشمام کرده من می کە کارهائی را
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   »!نه«: گفت
من  آن است کە  معنايشای  کە گفتی از من شنيدهچيزهای ديگر«: گفت

امانت و رازداری  بەکنی و ام و تو رازِ مرا افشا می رازی را برای تو بيان کرده
   .»سازی میاعتبار   و خودت را بیزیور میخيانت 

زيات از . ندفراخواند را  کە گواِه ديگر بودپس از آن مرزبان پور ترکش
   »شناسی؟ اين مرد را می«: پرسيدافشين 

  . »نه«: گفت
   »شناسی؟ را می اين«: پرسيداز مرزبان 

   .» افشين است، اينآری«: گفت
  . »اين مرزبان است«: گفتافشين  بەزيات
از حقيقت  کە خواهی تا کی می! کار فريبای «: گفت افشين بەنمرزبا
   »بگريزی؟

برضد من چيزهائی  کە چە خواهی تو درازريش می«: گفتاو  بەافشين
  » سرِ هم کنی؟
 چە اند تو را نوشته تو نامه می بەمردم کشورت وقتی«: گفت مرزبان
   »اند؟ کرده خطاب می
  . »اند کرده اب میپدر و نيايم را خط کە گونه مهان«: گفت
   »!بوده کە چە بگو«: گفت
   »چرا بگويم؟«: گفت

تو چنين و چنان  بەئی اُسروِشنەزبان  بەمگر«: گفتمرزبان 
   »اند؟ نوشته منی

  . »آری«: گفت
خدايگان خدای، از بە :  چنين نيستزبان عربی بەآيا معنايش«: گفت

   »؟اش فالن پور فالن بنده
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  . »، چنين استآری«: گفت
بشنوند يک بشری  کە کنند آيا ُمسِلمين حتمل می«: گفتافشين  بەتزيا

گفت  م میمرد کە بە اين بودجزگونه مورد خطاب واقع شود؟ مگر فرعون  اين
   (*)»؟من خدای مشا استم

 ما چنين بوده، و مرا نيز پيش  مردمِ عادِتنياگامن زماناز «: گفتافشين 
ديگر  کە گفتم آهنا می بەاگر. اند کرده مسلمان شوم چنين خطاب میکە  از آن

  . »برد شد و کسی از من فرمان منی چنين نکنند از امهيتم نزد آهنا کاسته می
اهللا  بەسوگند کە خواهی تا کی می«: گفتافشين  بەپوشنگیاسحاق 

رفتارت کە  الیدر ح پنداريم ما باور کنيم و تو را مسلمان کە خبوری و خبواهی
   »؟رفتار فرعون است

تو ُعَجيف بر اين سوره را پيش از ! ابواحلسن«: گفتاسحاق  بەنافشي
و  بر تکسی چە  تا فردا؛خوانی من می بررا  آن اکنون تو ؛علی ابن هشام خواند

   )۱(*»!خبواَند

                                                 
نيز بەمعنای » بنده«. در زبان ايرانی بەمعنای حاکم و سرور است» یخدا «(*)

سرورِ «نيز معنايش » خدايگان خدا«. گر رعيت و موال است نه بەمعنایِ عبادت
گرانه۔ بەخليفه و قانون ايحاء شده کە افشين  ولی در اينجا ۔حيله. است» رعايا

خواسته و  ابِد خودش میدانسته و مردم را بندۀ ع خودش را خدای معبوِد مردم می
ئی برای فريب قانون بود تا اهتام کفر بر  اين حيله. داشته است بەشرک وامی

 . افشين اثبات گردد
 ُعَجيف ابن عنبسه با گزارش دروغ برضد علی ابن هشام فرخسرو ۔از مرداِن )۱(*

بزرِگ خراسانی ارتش خليفه در بغداد۔ توطئه چيده و علی ابن هشام را بەکشنت 
سپس خوِد عَجيف گرفتار توطئۀ مشاهبی شد و نابود گرديد؛ و هردو . ده بوددا

افشين در اينجا بە . اش در اينجا نيست داستانی دارند کە جای سخن درباره
مرداِن ايرانی توطئه  مهه برای نابودگری بزرگ اسحاق پوشنگی گفت مکنيد اين
 . ئه خواهد شديارو و گرفتار توط مچينيد و بدانيد کە خودتان نيز بی



 ٣٤

اين مرد را «: پرسيدزيات از افشين .  را آوردندمازيارپس از آن 
   »شناسی؟ می

   .»ششنامس یمن«: گفتافشين 
   »شناسی؟ اين مرد را می«: گفت مازياربە 

  . »آری، افشين است«: گفت مازيار
  . » استمازياراين «: گفتافشين زيات بە
  . »اکنون او را شناختم! ەَخ«: گفت افشين

   »ای؟  داشتهنگاری نامهبا او «: پرسيدزيات از افشين 
   .»هرگز«: گفتافشين 

   »؟ داشتهنگاری نامهتو با  «: پرسيدندمازياراز 
توسط برادرم کوهيار از جانب افشين ئی  خاش نامهبرادرش «: گفت

   :چنين آمده بودرستاده بود و در آن برايم ف
 اما بابک با کارهای ندارد؛ جز من و تو و بابک نگهبانی دين هبی
 از او تاام   کوشيدهبسيار من ؛کشنت خواهد داد بەاش خودش را امحقانه

کشنت  بەاو خود را کە ن است بازدارم ولی محاقتش مانع از آکشته شدن
سوی تو  کە بەمن ندارند پا خيزی اين قوم کسی جز بە اگر تو؛ندهد

تو  بە اگر من؛دان  دالور مهه با منگسيل کنند؛ سواران و جنگندگاِن
يا عرهبا يا مغربيها : با ما جبنگند کە مانند بپيوندم سه گروه می

 ،گ استچون سمه عرب ؛)مردوراِن ترک (يا ترکان) بربرها(
 ؛ بکوباش کَلّه بر )دستی چوب (َدگََنکنانی در جلوش افکن و با  پاره
 سرخوارند و کاری از دستشان ساخته مگساِنمهچون  مغرب نيز مردم
ساعت   را در خالل يکهاشانناوک کە د شيطاهنای ترکماَن  می؛نيست

 سپس .کن شان  آنگاه اسپ برآهنا بتاز و نابودکنند جنگيدن متام می
روزگار شاهان بوده ی برخواهد گشت کە بەيت بەمهان وضع هبیدين



  ٣٥

   .است
گويد اقراری برضِد خودش و برضِد   می مردآنچە کە اين«: گفتافشين   

 در اين امر دخالتی چە او نامه نوشته بوده من بەاگر برادرم. برادرِ من است
 .دم بکَشامنجانبِ خو بەاو رااو نامه نوشته باشم تا  بەمنگيرم کە ؟ ام داشته

 کە دهم خودم حق می بەکنم با مهۀ توامن از خليفه محايت می کە کسی چون من
کار گيرم تا او را  بەخمالِف خليفهدِن تسليم کشان بە برای ترفندی راهر

 کە گونه  مهان۔خليفه بسپارم و بر منزلت خويش بيفزايم بە کردهگير دست
   .»کار را کرد عبداهللا طاهر اين

   »!مکندرازی  زبان« کە افشين هنيب زد بەددوا ابن ابی
گيری و  میبا دستت بال عبايت را گوئی؟  تو چە می«: گفتاو  بەافشين

را رها   آن را بر زمين نريزیئی عدهوِن خکە  تا وقتیاندازی و  بر دوشت می
  . »یکن منی

   »ای؟ ختنه کرده«: پرسيد افشيندواد از  ابن ابی
  . »ام نکرده«: گفتافشين 

ختنه نکرده باشد ای هرکە  دانسته می کە الیدر ح ای چرا نکرده«: تگف
   »؟اسالمش کامل نيست

   » کرد؟احتياطتوان  آيا در اسالم می«: گفت
  . »آری«: گفت
بريده شدن اين پاره گوشت از تنم سبب مرگم  کە ترسيدم می«: گفت

  . »شود
 از  ولیآمادگی داریتو برای خوردن ضربات نيزه و مششير «: گفت

   »ترسی؟ بريده شدن يک پاره گوشت کوچک از تنت می
استقبالش  بەجمبورم کە  نيزه و مششير ضرورتی استضربِت«: گفت

. خودم مرگ را برای خود بياورمدِن با ختنه کر کە بروم، ولی جمبور نيستم



 ٣٦

   (*).»ختنه نکرده باشد مسلمان نيست کە هرکە ام کرده فکر هم منی
: گفتحاضران دادگاه  بەدواد خطاب  ابن ابی،هجلسۀ حماکماِن پاي در

مشا معلوم  او بر بەشنيديد و مهۀ حقايق مربوطرا بشنويد  کە الزم بودچە هر«
 برخاسته دست در کمربند افشين زده او را باِن خليفه زندانپس از آن . »شد

. »مشا چنين مردمی باشيد کە کردم من پيشتر هم گمان می«: گفتبلند کرد و 
 از جلسۀ دادگاه او راسر افشين افکند و  بال قبای افشين را بلند کرده برآنگاه 

   ١١.زندان برگرداند بەبيرون برده
. در اين جلسه قاضی جرأت نکرد کە حکم اعدام افشين را صادر کند

افشين جانانه از خودش در برابر اهتاماْت دفاع کرد و نشان داد کە اين نه 
هم داليل شرعیِ . شده است زپيش طراحیکە يک توطئۀ ا جلسۀ حماکمه بل

کننده برای حمکوم بەاعدام کردن افشين وجود نداشت، هم  کافی و قانع
  . ترسيد آمد صدور چنين حکمِ سنگينی دربارۀ چنين مردی می قاضی از پی

او فرمود تا و  حکمِ اعدام صادر شد و خليفه امضاء کرد، مازيارولی برای 
پس .  جان دادتا زيرِ تازيانه آب نوشاندند و نه زدندچندان تازيااو بەرا بردند 

                                                 
جا کە با  القضات برای يافنت توجيِه بی گفت و قاضی  اينجا افشين درست می(*)

يازی بەآن حکم کفرِ افشين را بدهد خطای تعمدی برای فريب دادِن قانون  دست
ختنه کردن نه ). کنند رمسی کە مهيشه فقيهان بەخوبی از آن استفاده می(کرد  می

گشت و از   ديرينه بود و بەزمان فرعوناِن مصر برمیکە رمسی بسيار رسم اسالمی بل
مردم سرزمينهائی کە در قديم در . واجباتی بود کە قانون فرعونی مقرر کرده بود

زمان اين رسم در ميان  از آن. زيستند جمبور بودند کە ختنه کنند قلمرو فرعونان می
 احکام عرهبا و يهودان ماندگار شده بود سپس مهچون ديگر رسوم عربی از

در فقه گفته شده کە ختنه کردن از سنتهای . اسالمی پنداشته شد و وارد دين گرديد
يعنی ختنه کردن واجب نيست و هرکە نکرده باشد هم . دين است نه از واجبات
  . اسالمش ناقص نيست
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   ١٢).خ۲۱۹ تيرماه( بابک بر دار کردند الشۀ را در کنار اش الشهاز آن 
سوی چوبۀ  بەمازيارچوبۀ دار اند۔  کە ۔نوشته  آنشگفتیِ روزگاراز 
 مازيار؛ انگاری کە رسيد میئی کە تنهاشان بەهم  گونهەبخم شد  بابک

خواستی بکنی و نتوانستی من  تو می کە کاری: بگويدبابک  بەخواست می
   .ام  با تو يکی شدهام کە در کنار تو  مندنبال کردم، و اينک اين

سرای بزرِگ عرب۔ در شادیِ بر دار زده شدِن  ابومتّامِ طائی ۔مديحه
ئی سرود و در حضور خليفه و عبداهللا طاهر   در کنار بابک قصيدهمازيار

  :  آن چنين گفته بودخواند، و در خبشی از
او در . وقتی بابک و مازيار مهسايۀ يکديگر شدند جگرها خنک شد

اوج آمسانْ دومیِ وی است، ولی نه ماننِد ثانی اثَنين کە در غار بودند 
اند تا خربی از خربها را  انگار خم شده… )اشاره بە ابوبکر و پيامرب(

دو سواره  رند کە آنپندا نگرند چنين می مردمی کە بەآهنا می. درپيچند
نگرند انگاری  اند؛ و بە فرازِ چوبۀ دارِ او می نشدنی در حال سفری متام

  ١٣.نگرند ِفطر بە هاللِ ماه می] عيِد[کە در شبِ 
 خليفه يک سينی ميوۀ زهرآگينکە   چندی در زندان بود تا آن نيزافشين 

و افشين  ؛)هديه برای افشين ( افشين فرستادزنداِن بەبرادر خودشدست بە
 افشين را برای چند روز بر دروازۀ سامرا  الشۀ.اثر خوردنش درگذشت در

   ١٤.دجله ريختند بە  سوزانده خاکسترش راسپس پائين آوردهآويختند 
 در درون قلمرو عبداهللا الًزمان مازندران و گيالن و ديلمستان عم اين از

.  نبودنداریگز و باجوابستگی  بەطاهر قرار گرفت؛ ولی مردم منطقه راضی
 ساری و آمل در دست کارگزاران طاهری بود کە در  متيشه ودشتها و شهرهای
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 سران طربستان نيز برای رهاندِن مردمِ .دژهای مستحکم موضع گرفته بودند
بردند، و اين  خويش از سلطۀ خالفت و طاهريان تالشهای هنانی بەکار می

   .نمان در گفتار بعدی استتالْش کمتر از سه دهه بعد مثر داد، و موضوعِ سخ
  



   طربستاندر یعَلَو امامانِ

 طربستان در دار فرمان نابود شد حسن پوشنگی بەعنوان مازيارچون 
خ درگذشت و پس از او سليمان پوشنگی ۲۳۰او در سال . ساری مستقر شد

طربی کە .  ی طربستان فرستاده شددار فرماناز خراسان بە) پسر عبداهللا طاهر(
سالی  در ميان اين رخدادها بچه بوده و در بزرگنيا آمده بوده و در آمل بەد

وقايع طربستان را از بزرگترها شنيده و يادداشت کرده است نوشته کە سليمان 
 طربستان شد امور طربستان را به کارگزارش حممد دار فرمانپوشنگی وقتی 

ت حاکمي ، و حممد ابن اوس نيز پسران خودش را بەسپردابن اوس بلخی 
تدبير و ناخبرد بودند و با   بیجوانکهایواليتها فرستاد؛ ولی مهگی اينها 

. کارهای ناشايستی کە اجنام دادند مردم را از خودشان و طاهريان رجناندند
بعالوه حممد ابن اوس محالتی بەدرون مرزهای ديلمستان برد و سبايا و 

ان و تپوران برقرار اسيرانی گرفت و با اين کارش صلح درازمدتی کە ميان ديلم
  ١.بود را برهم زد و باعث خشم ديلمان شد

 کردند، و گيری می طاهريان سياست گسترش فئوداليسم در ايران را پی
خيز  هائی از زمينهای حاصل وقتی طربستان را ضميمۀ قلمروشان کردند پاره

زمينهائی نيز .  يا بەکارگزارانشان دادندمنطقه را مصادره و متلک کردند
ازمجلۀ . ناميدند  را ملِک سلطانی میخليفهملک .  کردندامِ خليفهبەن

مردم خيز در ميان کالر و چالوس بود کە  زمينی حاصل زمينهای سلطانی پاره
کالر . شد درآمدش برای خليفه فرستاده میکردند و  روستاها بر رويش کار می

مين و چالوس آباديهای مرزی ميان ديلمستان و طربستان بودند و در ز
خ به حممد ۲۴۳اين زمين را خليفه مستعين در سال .  بودند شدهطربستان واقع
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 کە يک مسيحیِ بومیِ حممد طاهری يکی از کارگزارانشطاهری خبشيد، و 
اين کارگزار . طربستان فرستاد بەآن و ادارۀ  را برای حتويل گرفنتعراقی بود

طبق توافق ديلمان و   کەطرف ميان طربستان و ديلمستان برخی از زمينهای بی
طرف حق داشتند درآهنا حيوان  شد و هردو  بالصاحب شناخته میتپوريها

 بەزمينهای مذکور  نيز يا چوب جنگلی بربندبچرانند يا هيزم مجع کنند
 ، و مردم يک روستای ديلمیِ مهسايۀ اين منطقه اعتراض کردند.ضميمه کرد

  .  مردم را در بيم بدارد تاکس را بازداشت کرد او وارد روستا شد و چند
  درتپوريهاطبق قرارداد با  کە حقوق ديلمان بود بە او جتاوز آشکارکارِ

کدام از دوطرف بەزمينهای يکديگر يا زمينهای   و هيچصلح و دوستی بودند
اقدام  از اين  روستاهای اين نقطهديلماِن. کرد طرِف درميانی جتاوز منی بی

مردمِ کالر و . اری از دستشان ساخته نبودآمدند ولی کخشم  بەجتاوزکارانه
هم خبوَرد و در آينده  بەروابطشان با ديلمان کە خواستند چالوس نيز منی

نامهای حممد و جعفر پسران  بە نومسلمانبرادرِ دو. توسط ديلمان آزار ببينند
 کە از مردم کالردشت بودند) را باالتر ديديم مازيارکه خيانتشان به  (رستم
شان را طاهريان غصب کرده حتويل افرادشان داده بودند  زمينها ازهائی پاره

يرباز  از دنامان منطقه بودند و اين دو برادر از نيک. تا برای آهنا اداره کنند
اين واقعه پيش آمده بود،  کە اکنون. داشتندوستی  و دبا ديلمان قراداد صلح

ضد کارگزاران طاهری  آمادگی دارند تا بر روستاهای مهسايهديلماِن کە ديدند
کردِن اندازی  هبانۀ دست کە بە آن بوددو اينکارِ  خنستين. با آهنا مهکاری کنند

مردم روستای ديلمی  بەطرف و تعدی  بر زمينهای بیانفرستادۀ طاهري
شورشی بەراه افتاد و  .روستاهای اين نقطه را برضد طاهريان برآغاليدند

  . نگی گريختپوشساری نزد سليمان  بە طاهریکارگزار
 برای تنبيه پوشنگیسليمان  کە دانستند پسران رستم می کە از آجنا

نزد بزرگان ديلم فرستادند و  بەپيکهائیاقدامی خواهد زد،  بەکردنشان دست



  ٤١

  افتد دسِتنزاع ميان ايشان و سليمان طاهری چە چنان کە از آهنا خواستند
هری را از منطقه طااِن کمک يکديگر کارگزار بەايشان دهند تا بەياری

   ٢.به ستمهای مسلمين بر مردم منطقه خامته دهند و بتارانند
رستم آن اِن اين تقاضا پاسخ مساعد دادند؛ ولی مشکل پسر بەديلمان

اند با  مرعوب طاهريان شده کە کردند ديگر حاکمان طربستان فکر می کە بود
خمتلف  در قرارگاههای نظامی در نقاط بعالوه. ايشان مهکاری نکنند

ری و خراسان و از  کە طربستان مشار قابل توجهی جنگجو استقرار داشتند
 از طور حتم آمادۀ مقابله با هرگونه حرکتی بەگرگان فرستاده شده بودند، و

   . بودندتپوريها ديلمان و سوی
دانستند   را نيز در برابر خودشان داشتند، و میمازياررستم جتربۀ  پسراِن

بری از يک سپهبد برترِ حملی  ن و طربستان آمادگی فرمانکە سپهبدان ديلمستا
لذا تصميم گرفتند کە يک فرمانده مورد قبول مهگان را از بيرون . را ندارند

  . منطقه بياورند
زيستند کە  علويان و عرهبائی در کوهستاهنای ديلمستان متواری می

ی بر رويشان شد کە برای پيکار با کارگزاران طاهر دمشن عباسيان بودند و می
نظر  کامياب کردن شورش ضد طاهری بەبرای  کە  راه حلی٣.حساب کرد
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 بود، و بەدنبال سرکوب آهنا مشار ديگری از علويان نيز بەجاهای بەراه افتادهنيز 
اين قيامها . زيستند دوردست ازمجله بەدرون ايران گريخته بودند و متواری می

امهای تاريخ شيعه ازآِن مهۀ قي. قيامِ شيعياِن زيدی بود کە داستاهنای دراز دارد
شيعيان زيدی امامان شيعياِن جعفری، يعنی زين العابدين و . شيعيان زيدی است

 امامِ خودشان مهوارهدانستند، و   را امام منیباقر و صادق و اماماِن بعدیِ جعفريه
شيعيان زيدی بەشيعياِن جعفری لقبِ . شد کرد و شهيد می را داشتند کە قيام می

 .مشردند  میامام  و بیشيعيان جعفری نيز آهنا را بددين. ه بودند داد»راِفضی«



 ٤٢

يک رهربِ عربی برای جنبشِ مورد نظرشان  کە پسران رستم رسيد آن بود
جتربه  بەتوانستند اعتماد کنند، زيرا عربی منی هر بەولی آهنا. بسازند

رهبا را بسيار اند و داستان غدرهای ع  غدرپيشهذاًتاعرهبا  کە دانستند می
سرخورده و ضعيف را برای مرِد يک  کە بايست پس می.  بودند و ديدهشنيده

   .ورز باشد و هم قابل کنترل  کە هم کينهرهربی قيامشان در نظر بگيرند
يک پيرمرِد علوی نزد  بەپس از اينکه بر اين تصميم استوار گشتند

 کە او خواستند از نام حممد ابن ابراهيم رفتند و بەمتواری در ديلمستان
 کە آهنا گفت بەحممد ابن ابراهيم. دست بگيرد بەرهربی قيام ضدطاهری را

حسن ابن زيد در يکی از آباديهای ری کار نيستم اما دامادم  ن مرد اينم
  . کار مناسب است سکونت دارد و برای اين

حسن زيد نوشت و  بەئی پس از گفتگوها حممد ابن ابراهيم نامه
   ٤.ديلمستان دعوت کردند بەنامه را برای حسن زيد برده او رامأمورانی اين 

ابن حسن ابن زيد ابن حسن ابن حسن ابن زيد ابن حممد ابن امساعيل 
 متواری بود ریهای   در يکی از آبادیعلويان حسنی بسياری از  مهچونعلی

فرصتی دِن کرد و چشم در راه فرارسي و خمفيانه برای امامت خودش تبليغ می
 را اجابت کرد و مهراه ديلماندرنگ دعوت  او بی. قدرتی برسد بەتابود 

عنوان امام  بەبزرگان کالر و چالوس و رويان با او. مأموران وارد ديلمستان شد
زمان مسلمان شدند  در آناينها  کە گويد البته گزارشها منی. دست بيعت دادند

 َونداُّميد عبداهللا پسر ،) ديلمستانسپهبدان (َوهسودان و جايا و الشامک! يا نه
پسر » جستان خشک« رويان، مهستمغان و پادوسپان و ليث پسر کُواد و سپهبد

مهرماه (حتاد شدند  طربستان نيز وارد اين اسپهبدان دشتهای» َوند اَسپگان«
از اين  کوهستان پريم، و مشاری از سپهبدان  پسر شهريارکارنسپهبد ). خ۲۴۳
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  ٤٣

   .احتاديه کناره گرفتند
شان طاهری را از روستاهااِن موقْع کارگزار بەشيان در يک قيامِشور

فرماندهی ابن  بە خنستين شکست سپاهيان طاهری در کنار آمل.بيرون کردند
. دست شورشيان افتاد بەابن اوس به ساری گريخت و آمل. اوس بلخی بود

سليمان پوشنگی و ابن اوس و . شوريان پس از آن قصد ساری کردند
سختی شکست يافتند؛  بە بيرون ساری با آهنا پيکار کردند ولیسپاهشان در

   ٥.گرگان گريختند بەدست شورشيان افتاد و مهۀ کارگزاران طاهری بەساری
در اين زمان خالفت عباسی گرفتار جنگهای دوازده ماهۀ سامرا و بغداد 

طاهريان ايران نيز دوران .  کە ميان دو مدعی خالفت بەراه افتاده بودبود
؛ شان ناخرسند بودندذراندند، و مردم ايران از سياستهاگ شان را می توانینا

زيرا در گسترش دادِن فئوداليسْم زمينهای بسياری را از روستائياِن ايرانی 
  . مصادره کرده و ستمهای بسيار بەروستائيان روا داشته بودند

کار  بە دستکوهستان پريماطاعت کشاندن سپهبدان  بەبرایحسن زيد 
توسط کشنت رفتند و آباديهای بسياری  بەبسياری از مردان کوهستاهنا. شد

 رفت، تا بسيارمردم روستاهای کوهستانی ستمهای   تاراج شد، و برحسن زيد
 مؤلف. اطاعت امام علوی درآمد بەدست شده سراجنام طربستان و گيالن يک

يعنی (ّده هوادار ُمسَو کە آفريده را حسن زيد هر« کە نوشتهتاريخ طربستان 
کرد تا دهلای مردم چنان  کشت و مالمتها می عقوبات می بەبودند) انعباسي

   ٦.»جز طاعت و رضای او فکرتی مناند کە هراسان شد
  سپاهی از ديلمان و تپوريان طربستاندست کردِن پس از يکحسن زيد 

ری گسيل  بە) حسن ابن زيد نامشاين نيز(فرماندهی يک علوی حسنی بە
                                                 

 جتارب األمم مسکويه، .۲۲۹۲۳۱تاريخ طربستان، . ۳۶۵۔۳۶۳  /۵تاريخ طربی، . 5
  .  ۳۳۴۔۳۳۳/ ۴

  .۲۴۳ و ۳۳۱۲۴۰تاريخ طربستان، . 6



 ٤٤

پس از . دست علوی افتاد بەار طاهريان با شکست گريخت و ریکارگز. کرد
. حاکميت ری را به دست گرفتنام حممد ابن جعفر  بە علوی حسينیيکآن 

 بر او ستوه آمده بە مردم از او.دگشو ستمدست  بر مردم ری اين علوی
  بەسپاهی ابن طاهرحممد .  از حممد ابن طاهر استمداد کردندشوريدند و

مردم ری با حممد . ری فرستاد بەنام حممد ابن ميکال بەسریفرماندهی اف
دستگير شد، و   شکست يافته حممد ابن جعفر علوی.ميکال مهکاری کردند

  ٧.حممد ابن ميکال در ری مستقر گرديد
 کە یواين عل. بيشينۀ مردم ری تا کنون بر دين خودشان مانده بودند

اکنون از حممد ميکال شکست خورده دستگير و زندانی شد از جور 
 عموزادگان عباسی خويش گريخته ساهلا نزد مردم ری مهمان بود؛ ولی اکنون

جهاد » جموسان«با  کە قدرت رسيده بود مست قدرت شده تصميم گرفت بەکە
انی ش ديرزمنياگاناو و پدران و  .را يا مسلمان يا نابود کند» کافران«کند و 

جموسان را نکشته بودند و اکنون برايش فرصِت جربان پيش آمده بود؛  کە بود
  .ولی کامياب نشد

ری  بە»واجن«نامِ  بەفرماندهی يک ديلمی بەسپاه بزرگی حسن زيد باز
 حممد ميکال از ری بيرون آمد تا با واجن پيکار کند، ولی شکست .گسيل کرد

ه کرده شهر را گرفت و حممد ری محل بەواجن. درون شهر گريخت بەخورده
 اسير کرده کشت؛ ولی اموالی از مردم ری گرفتهشکست داد و ميکال را 

 منظوری چە برای کە دانسته او منی کە رسد نظر می بە.ديلمستان برگشتبە
 مردم ری را هراسان کند تا کە ری گسيل شده است؛ يا فرمان داشتهبە
 يک علوی حسينیکم شد، و حا  بیرفنتِ اوری پس از . اطاعت درآيندبە
از مسِلمين ری مناز شد و  نام امحد ابن عيسا در روز عيد فطر خطيب و پيشبە
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  ٤٥

 کە در ری بود مردمی کە  يکی از طاهريان(*).بيعت کنند با او کە خواست
هواخواِه طاهريان بودند را گرد آورده با اين علوی وارد جنگ شد، ولی 

   ٨.قزوين گريخت بەشکست خورده
نام حسين کوکبی در يک روستای  بەيک علویِ حسينیين هنگام در ا

 رقابت  بر سرِ امامْتهنانی با حسن زيداين نيز  و ؛زيست متواری میديلمستان 
و ديلمان را  نام کوکبی اين علویِنام ُجستان  بەديلمیيک سپهبد . داشت

له ری را مورد مح او سپس ٩.قزوين لشکر کشيد و قزوين را گرفت بەبرداشته
  بە کەاو باج دادند بەدرمهزار   دومذاکره کرده او بزرگان ری با ؛ اماقرار داد

ديلمستان  بەديلمستان برگردد؛ و او اين پيشنهاد را پذيرفته ماهلا را گرفت و
   .برگشت

 بەعنواِن عبداهللا عزيزنام  بەمهراه با اين رخداد يکی از افسران طاهری
او امحد ابن عيسا را شکست داده . سيل شدری گ بە از نيشاپوردارِ ری فرمان

  ). خ۲۴۵سال  (فرستاد و خودش در ری مستقر شد نيشاپور بەدستگير کرده
 بغداد و سامرا متام شده خليفه معتز  دوازده ماهۀزمان جنگهای در اين

لشکری بەفرماِن . بغداد برگشته بود بەبر رقيبش مستعين پيروز شده و آرامش
، ديلمستان گريخت  بەی شکست يافتهکوکبحسين . شد گسيل به قزوين خليفه

 بەعنوان  حممد ابن فضلو قزوين بەقلمرو طاهری برگشت، و مردی بەنامِ
  . حاکم قزوين شد کارگزارارِ طاهريان
 بود نيز چونکه  و متواری ديلمستان گريختهبە کە  علویحسن کوکبی

  بەنيرنگا بود حسن زيد او ر و برايش خطرآفرينرقيب امامت حسن زيد
                                                 

داستان رقابت قدرِت .  اين مرد مهچون رقيبی برای حسن زيد ظهور کرده بود(*)
 .ها داستان درازی است کە در کتاهبای تاريخ آمده است ها و حسينی حسنی
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 ٤٦

   ١٠. سرش را بريدگرفت و
ساهلا در  کە سازی منطقۀ ری از علويان پرداخت  پاکبەعبداهللا عزيز 

او . طمع سلطه بر ايرانيان افتاده بودند بەآجناها متواری بودند و اکنون
زندان  بەسامرا فرستاد و بەاز سرانشان را نيزمشاری از آهنا را کشت و مشاری 

  ١١.ردند و در زندان م،افتادند
 اما در اين زمان .قلمرو طاهری برگشت بەو قزوينری و گرگان گونه  اين
از سيستان سر برآورده و  کە مواجه شدليث  طاهری با خطر يعقوب امارت

 کرمان و پارس را از کارگزاران طاهری گرفته نظر رخدادهامهراه با اين 
مۀ براندازی هم برناکە  يعقوب ليث. خويش را معطوف به خراسان کرده بود

 سلطنت عباسی و احيای شاهنشاهی یامارت طاهريان و هم برنامۀ برانداز
زودی خوزستان و مهدان و اسپهان را نيز ضميمۀ قلمرو  بەايران را داشت

خ متصرف شد و امارت ۲۵۲خويش کرد، و خراسان را نيز در تابستان 
. لشکر کشيدگرگان رفته به طربستان  بەاو پس از آن. طاهريان را برافکند

حسن . دست يعقوب افتاد بەطربستان گريخت و از او شکست يافتهحسن زيد 
گذر  روی در معابر سخت در کوههای ديلمستان متواری شد، و چون پيش

 حال خود واگذاشت و بەديلمستان را ممکن بودناکوهستانی برای يعقوب 
راندازی  مقدمات لشکرکشی به عراق و ببرگردد وری رفت تا به سيستان بە

  .  عباسی را فراهم سازدسلطنت
 خ۲۵۵ تا در سال متواری بودچند در کوههای ديلمستان  حسن زيد يک

 با خليفه شنيد، و از خفا بيرون شده با پيکار در  ليثخرب شکست يعقوبکە 
گروه بزرگی از ديلمان به ساری و چالوس محله برد؛ و چون مردم چالوس از 
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  ٤٧

 د انتقام قرار دادهرده بودند چالوس را موريعقوب ليث برضد او محايت ک
   ١٢. طربستان را گرفتديگرباره، و کشيدآتش بە

 سلطنتخ درگذشت و برادرش عمرو به ۲۵۸چون يعقوب ليث در سال 
 يعقوب بود از اطاعت مرداناز  کە خُجَستانینام  بە خراسانیافسریرسيد، 

شاه خواند و درصدد  دست يافته خود را پادنيشاپورعمرو ليث بيرون شده بر 
خربِ آشفتگیِ حسن زيد نيز با شنيدن . رب برآمددر غگسترش قلمروش 
  نيزخجستانی. لشکر کشيد و گرگان را گرفتگرگان  بەاوضاع عمرو ليث

 و شکست يافت و بەطربستان بازگريخت، حسن زيد .گرگان لشکر کشيدبە
. ان کرد به طربستلشکرکشیاو سپس قصد . بەدست خجستانی افتادگرگان 
خود را  کە ديلمستان برگشتند، و حسن زيد  بەحسن زيد را رها کرده ديلمان

. شدآمل گريخته متواری  بە اوبيمِديد از   منیخجستانیقادر به مقابله با 
  . خجستانی نيز طربستان را رها کرده بەگرگان برگشت

  امامت رارقيبِ او بود و کە در اين ميان يکی از عموزادگان حسن زيد
ين رفته  از باسارت افتاده و بەحسن کە خواست شايع کرد برای خودش می

 گاه  حسن زيد از خمفیاما.  بيعت گرفت از ديلماناست، و برای خودش
 و خودش کشتگرفته  حيله بە راتازه امام شده بود کە اش بيرون آمد و عموزاده

   ١٣.دست گرفت بە امامت راديگرباره
پس از او ميان برادرش حممد و . خ درگذشت۲۶۲حسن زيد در سال 

 برسر جانشينی او نزاع افتاد، و حممد زيد شکست  علویدامادش ابواحلسين
در اين هنگام در خراسان . گرگان گريخته در يک روستا متواری شد بەيافته
سال و نيم پيش از آن رقيب نيرومندش  يک کە رافِع ابن هَرثَمهنام  بەمردی
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 ٤٨

در ليث  خراسان را در دست داشت و با عمرو نۀبيشي بود را کشتهخجستانی 
 بەگرگان آورد  يافته راحممِد زيد و کس فرستاده ،گرگان آمد بەاو. رقابت بود

حممد زيد از گرگان . خراسان برگشت بە و خودشحاکميت گرگان نشاند بەو
  از آهنا رامشاریآهنا داد و  بەهائی با بزرگان طربستان در ارتباط شده وعده

 با لشکری وارد طربستان شد و او سپس. ت از خودش کشاندمحايبە
گير کرد و او را زير   را شکست داده دست علویاش ابواحلسين عموزاده

او . شکنجه هناد تا هرچه مال هنان کرده بود را نشان داد، سپس او را کشت
 و بازداشت کردزن حسن زيد بود را نيز  کە سکينه خواهر ابواحلسين

   .نيست کرد بەسرنيز او را سپس   را از او گرفت را کە داشتالجواهرات و امو
رهربیِ او را  کە عده از مردم کوهستاهنا را آنکە   آنحممد زيد برای

کار برد و بسياری  بەآميزی های خشونت تسليم بکشاَند شيوه بەخواستند منی
 اِنبسياری از سپهبد. آتش کشيد بەاز روستاهای کوهستانی را ويران کرد يا

 سرزمينهايشان را گرفته دست حممِد زيدفرار شدند و  بەکوهستاهنا جمبور
ستوه آمدند و  بەمردم ديلمستان و طربستان از ستمهای او. تعدی و ستم گشود

 نام سپهبد رستمبە يکی از سپهبدان فراری. درصدد از ميان برداشتنش شدند
طربستان را از  کە رد رفت و او را تشويق ک بەخراساننزد راِفع ابن َهرثَمهبە

 را در اختيار سپهبد رستم مردانشگرگان رفت و  بەرافع. حممد زيد بگيرد
  . هناد تا با حممد زيد وارد جنگ شود

يار و ياور شده بود از  اينک در طربستان بی کە امام حممد ابن زيد علوی
 شد و دژ را ساریسپهبد رستم وارد . ترس سپهبد در دژ ساری موضع گرفت

حممد . در اين اثناء رافع نيز با نيروهايش وارد طربستان شد. ره کردحماص
ی آن طربستان و گيالن و  در پزيد شبانه گريخته در ديلمستان متواری شد، و

   .دست رافع هرمثه افتاد بەديلمستان تا قزوين
خراسان رفته بر  بەنيشاپور عمرو ليث برای بازگرفنت اين ميانهدر 
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نزد حممد زيد فرستاده با او  بەرافع کس). خ۲۷۲ال س( دست يافت نيشاپور
فکر  بە کەشرطی بە مباَند زيدطربستان در دست حممد کە نوشتپيمان 
، و خودش بەخراسان طربستان قناعت کند بە واندازی بەگرگان نباشد دست

  ِاسَترآباد بە و عمرو ليث شکست يافتدر کنار نيشاپور از ولی برگشت،
سپهبد رستم را  کە  خواسترافع رفت و از ِاسَترآباد  بەحممد زيد. گريخت

 کە ئی طبق توطئه.  رفت ِاسَترآباد بەز برای ديدار رافعيسپهبد ن. بەغدر بکُشد
 را در جملس بزم بازداشت و  رستم سپهبدرافعحممد زيد پيشنهاد کرده بود، 

گشت  برنيشاپورقصد تصرف  بە در گرگان نيرو گرد آورد وبازرافع . دربند کرد
 علوی را برافراشته بود و امامِ  منايندگیِبار او پرچمِ اين). خ۲۷۵سال (

خواست با اين  است، و می) حممد زيد (داعی باحلقامام گفت منايندۀ  می
 خمالف صفاريان بودند پيرامون خويش گرد کە هبانه عرهبای خراسان را

فت و شکستی کارش نيز نگر ولی اين. آورده خراسان را از عمرو ليث بگيرد
خواهان عمرو ليث  کە مردم مرو. مرو گريخت بەتر از پيش يافت و سخت
با کشته .  او را کشتند و سرش را برای عمرو ليث فرستادند بر او شوريدهبودند

اما گرگان به . رافع ابن َهرثَمه طربستان و گيالن برای حممد زيد مانددِن ش
   ١٤.قلمرو عمرو ليث برگشت

در بلخ از امساعيل سامانی شکست يافته اسير ليث  خ عمرو۲۷۹در سال 
 بەدنبالِ آن،.  و امساعيل سامانی او را برای خليفه بەعراق فرستادشد

 بەاميِد حممد زيد.  تا گرگان جزو قلمرو امساعيل سامانی شدسغدخراسان و 
 را گرگانگرگان لشکر کشيده  بە بر متصرفاِت عمرو ليث دست يابدکە آن

 مشرد دارِ قلمروِ عمرو ليث می  کە خود را ميراثاعيل سامانیامس. تصرف کرد
پا از گليم خويش درازتر نکند و طربستان قناعت ورزد و  کە او نامه نوشتبە
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  . سرزمين ايران بيشۀ شيران است و جای روهبان نيست کە گرگان را فروگذارد،
  و ندادنامۀ امساعيل سامانی پاسخ بەود،خود مغرور ب بە کەحممد زيد

اگر ميان او و امساعيل سامانی جنگی دربگيرد عرهبای  کە  بودگماناين بە
  . خراسان از او محايت خواهند منود

ولی . گرگان فرستاد بەامساعيل لشکری به فرماندهی حممد ابن هارون
او پس از آن با . حممد ابن هارون از حممد زيد شکست يافت و عقب نشست

کراتی اجنام داده آهنا را برضد حممد زيد طربستان مذااِن برخی از سپهبد
مقامِ  در «۔تعبير مؤلف تاريخ طربستانبە۔ ، و چونکه حممد زيدبرآغاليد

حممد ابن او و ميان  کە ديگریدر جنگ » آخرپايۀ نردبان رسيده بود بەغرور
 از او جدا شدند و او او شهارون زيد در گرگان درگرفت خبشی از سپاهيان

  کشته شد؛ و افراد خاندانش ازمجله پسرش زيدشکست يافته اسير و
  . خبارا فرستاده شدند بەافتادهاسارت بە

حممد ابن هارون وارد طربستان شد، و بزرگان طربستان به پيشوازش 
 بياباهنای قم و کاشان بە گريزدر طربستان بودند راه  کە بقايای علويان. رفتند

   ١٥.)خ۲۸۰سال  ( شدنددر پيش گرفتند يا در کوههای ديلمستان متواری
 از اطاعت امير امساعيل بيرون  پس از گرفنتِ طربستانحممد ابن هارون

برد مقاصدش  او برای پيش.  افتادسلطنت برای خودششده به فکر تشکيل 
در کوههای  کە (*))رحسن کَيعنی (نام حسن اُطروش  بەحسينیاز يک علوی 

کرد کە برای خودش بيعت  را تشويق ديلمستان متواری بود استفاده کرده وی
پيمان نيز  که باالتر ذکرش رفتاو با سپهبد ُجستان . بگيرد و امام شود

  .  بست و دوستیاحتاد
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سپهبد شهريار، سپهبد (طربستان و کوهستاهنای دماوند اِن ولی سپهبد
از زورگوييها و ستمهای علويان )  الريجانسپهبدشروين پسر رستم، پرويز 

  .  محايِت حممد ابن هارون خودداری کردنداز و رجنيده بودند
  بە را۔عبداهللا پسر حممد ابن نوح۔اش   عموزاده ساسانیامساعيل

حممد ابن هارون و امام .  مردم آمل با او مهکاری کردند.گسيل کردطربستان 
درون  بەهزار کشته  شکست يافتند و با دادن دوشان مردان ديلمیعلوی و 

حممد ابن هارون بەزودی دستگير ). خ۲۷۲سال ( گريختندکوههای ديلمستان 
فرمان  بەخبارا بردند و بەدنبال اسپ دوانيده بە با پای برهنه و پيادهشد، او را

   ١٦.زندان افتاد و در زندان درگذشت بە امساعيلامير
 رسِ  در روستاهای ديلمستان ماندگار شد و از دست نيزاطروشحسنِ 

مهِت خود را معطوِف   ابن اثيربەنوشتۀدور ماند، و  بەسامانیاِن کارگزار
   . کردگيلستان و ديلمستانروستاهای تبليغِ اسالم در ميان 

در . خ در قلمرو سامانی ماندند۲۹۱گرگان و طربستان و ری تا سال 
که چندی پيش جانشين پدرش شده سال امحد پسر امساعيل سامانی  اين
سر جانشينی او  ش نصر بر و ميان عمويش اسحاق و پسراز دنيا رفت، بود

  بەديلمستان رسيد حسن اطروش بەچون اين خرب.  افتاددرگيریاختالف و 
  . برخاستو شوراندِن آهنا برضِد کارگزاران سامانی  ديلمانگردآوری 

سالوگ بود ابوالعباس زمان حاکميت ری در دست افسری بەنام  در اين
. قلمروِ حاکميِت او بوداند، و طربستان نيز در  کە بەعربی ُصعلوک نوشته

  بەُصعلوک. حسن اطروش ديلمان را برضد کارگزاراِن سامانی شوراند
نام نوروز در کرانۀ دريای قزوين از حسن  بەجائی در لشکر کشيد ولیطربستان 

بقايای . کشنت رفتند بە از مردانشبسياریاطروش و ديلمان شکست يافت و 
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آهنا وعده  بەپس از مذاکراتیمردانش را حسن اطروش در حماصره گرفت و 
شان را آزاد بگذارد کە   و مههاگر تسليم شوند با آهنا کاری نداشته باشد کە داد

اش  عموزادهبه  و رفتآمل  بەاطروش. آمادۀ تسليم شدندآهنا . بەری برگردند
سپردِن اين .  کندرا کشتار شدگان مهۀ تسليمبرود و  کە حسن قاسم گفت

تسليم  بە کەحسن قاسم در مذاکراتی کە  بودرو ز آنمأموريت بەحسنِ قاسم ا
؛ ولی خوِد کشتار کندآهنا را  کە توانست می  بود شرکت نداشت واجناميدهآهنا 

را آهنا داده بود  بەکەتوانست تعهدی   منیاآهنا امان داده بود و شرًع بەاطروش
   ١٧).خ۲۹۲سال (آهنا بيااليد وِن خ بەپا بگذارد و دست زيرِ

 و گيلستان تا طربستان و ه بود با حسن اطروش مهکاری کردحسن قاسم
کشيد  اطاعت از او راضی نبود و نقشه می بەديلمستان را گرفت، ولی در هنان
  . امامت بنشيند بەشتا اطروش را از ميان بردارد و خود

 چون برای گرفنت طربستان کە  قراری داشتگيلستاناطروش با مردم 
اِن اين وعده وفا نکرد، و سپهبد بەولی. ايشان بدهد بە کنند اموالیياریاو بە

اد تا سه تا فرست او حسن قاسم را.  از او رجنيده از فرمانش بيرون شدندگيالن
 پسر ُجستان، و هروسندان پسر نيدار، فيروزبەنامهای ۔از نيرومندان گيالن 

ە  کولی حسن قاسم. آمل بربد بەبازداشت کند وغدر  بە را۔ليشام پسر وردراد
 از اين مأموريت غدارانه استفاده کشيد نقشۀ نابودکردِن حسن اطروش را می

حسن  کە اين سپهبدان اطالع داد و با آهنا قرار گذاشت بەکرده موضوع را
   .اطروش را از ميان بردارند

 وارد آمل مردانشانگيالن و گروهی از اِن  او با سپهبد،دنبال اين قراربە
اينها .  رفت تا خطبه کند و از آهنا بيعت بگيردمنرب شدند، و حسن اطروش بر

 چاالکی  متوجه توطئه شد واو را بگيرند، ولی اطروش کە مهاجنا خواستند

                                                 
  .۲۷۸۲۷۸  /۴مروج الذهب، . ۸۱۸۲مهان، . 17



  ٥٣

 آمل آورده بەگير کرده  و دستدنبالرا  حسن قاسم با اينها وی. کرده گريخت
امامت  بەجای او بەش را مصادره کرد و خودمال و ملکشزندان افکند و بە

زير شکنجه هناد  را نيز گرفته )زنان علوی (ان کاخِ حسن اطروشاو زن. نشست
  . او بدهند بەهنان کرده بودند را کە تا اموالی

 کە مشا«:  گفتندمنودهآزاری اين علوی ناخشنودی  آمل از زناِن اما بزرگ
هان قومی  در جرا روا داريد، مسلمان نباشيد و بدتر از مشا با امام خويش اين

  .»نتواند بود
 حسن اطروش از بەزندان افتادِن ديگر، ديلمان با شنيدن خرب سویز ا
از امامت آمده آمل را مورد محله قرار دادند تا حسن قاسم را ستان بەزير کوه

 انگشتریِ  وندسرای حسن قاسم شدند و او را دشنامها داد بەاينها. خلع کنند
ند و  او  فرستادطروشگاِه حسن ا بەدژِ بازداشت  از او بستدند وامامت را بەزور

  . خواهی کردند از او پوزش  وآوردندرا 
 آن دو مدعی امامت را با هم  سراِن گيل و ديلم پادرميانی کردهسپس

 و ،امامت برگشت بە حسن اطروشنشاندند و ميانشان آشتی برقرار کردند؛
   ١٨.گيالن رفته ماندگار شد بەحسن قاسم

زنده ماندن  بەديگر مايلو از حسن قاسم در بيم بود ولی حسن اطروش 
کشنت دهد مأموريت  بەاو را درگير جنگ کرده کە  نبود، و با اين اميداو

  . او سپرد بەگرگان را بەلشکرکشی
انتظار حسن اطروش بود حسن قاسم در گرگان شکست  کە گونه مهان
  . رفتگيالن  بەبازگريخت و از آجنا طربستان  بەلی کشته نشده زندهيافت؛ و

 حسن .در اختالف شدندپسر حسن اطروش با پدرشان  يان دودر اين م
 اطروش در اثر فشارهای اينها جمبور.  اطروش بودگریقاسم نيز درصدد نابود
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 از سر و صدا بیيا (ماه بعد درگذشت   چند اتفاقًاشد، واز امامت گيری  کنارهبە
   ١٩).ميان برداشته شد

 جانشينی امت و امپسرش امحد و جعفر مدعی پس از حسن اطروش دو
.  بکشددست از ادعای امامِت پردرآمد  کەکدام حاضر نبود او بودند، و هيچ

امحد چون خود را در برابر جعفر . حسن قاسم نيز مدعیِ ديگرِ امامت بود
از امام شدن جعفر جلوگيری کند از ادعای امامت کە   آنديد، برای ناتوان می

 ری امحد و هوادارانشه با ياآمل رفت بەحسن قاسم. کردحسن قاسم محايت 
لعباس اری نزد ابو بەجعفر.  برخود هناداحلق داعیامامت نشست و لقب بە

گريخت و از او برای گرفنتِ طربستان کمک خواست، ) حاکم سامانی (سالوگ
اطاعت امير  بە طربستان را برايش بگيرد اوسالوگاگر  کە و تعهد سپرد

يعنی تابعيت از دولِت عباسی را (» دپرچم و جامه سياه کن«سامانی درآيد و 
 در اختيار جعفر هناد تا با حسن قاسم وارد جنگ سپاه سالوگ). پذيرا شود

سال (گيالن گريخت کوهستاهنای  بەحسن قاسم از او شکست خورده. شود
آمل لشکر کشيد و جعفر را  بە و ديلمانگيالنياری  بە؛ و هفت ماه بعد)خ۲۹۷

  . گرفتشکست و فراری داده شهر را 
سن  از حپس) کوهستاناِن سپهبد (َونداُّميدچون سپهبد شروين و سپهبد 

جنگشان رفته  بەحسن قاسماطروش از اطاعت امام علوی بيرون شده بودند، 
   ٢٠.اطاعت کشاند و از آهنا باج گرفت بەآهنا را

نام امحد سهل  بە سامانیپرسِت  ايرانخ يک سرهنِگ۲۹۹در سال 
 برضد یِ امارت سامانی بەخالفت عباسی ناخشنود بود کە از وابستگکار کام

 ه تشکيل سلطنت داد و مرو و گرگان را گرفتنيشاپورامير نصر سامانی شوريد و 
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و در صدد شد کە امارِت سامانی را براندازد و بەگسترش قلمرو خودش در 
 درگيری بود تا او او ميان ارتش سامانی و چند يک ، درنتيجه.ايران برآيد

  . شدو نابود گير  يافت و دستشکست 
لنکی مردی بەنامِ ، خراسان با استفاده از آشفتگی اوضاع حسن قاسم

لنکی .  را گرفتگرگانگرگان گسيل کرده  بەسپاهی از ديلمانديلمی را با 
هرشان دفاع کردند و او  از شدامغان رفت؛ مردم دامغان بە از گرگانسپس

 مرداِناز  چند تن در اين ميان. گرگان برگشت بەنتوانست شهر را بگيرد و
گرگان  بەاز لشکر امير نصر سامانی شکست يافته بودند کە امحد سهل کامکار

.  لشکر بکشدنيشاپور بە کەتشويق کردنداو را  لنکی پيوستند و بەرفتند و
داعی (نام امام علوی  بە را گرفت و خطبهنيشاپوراين مرد کە   آنسخن کوتاه
  کار نبودندانعلويحاکميِت ه ايرانيان خواستار  چونکخواند؛ ولی) احلق
. سر او گسيل کرد  بر رانصر سامانی سپهساالرش محويهامير  نگرفت، و لنکی

مهراه اِن ديلم). ۳۰۰مرداد (گريخته در يک روستا هنان شد با شکست لنکی 
اينها از . طربستان بازفرستاد بەلنکی را محويه مورد خبشايش قرار داد و

 امام علوی کە  خشم گرفتند؛ زيرا متوجه شده بودندامام علویر شکستشان ب
 کشنت دهد؛ و چون بە با بەراه افکندِن اين جنگ لنکی را کەخواسته می
پيمان بيعت کردند و بەعنواِن امام گرگان رسيدند با جعفر پسر اطروش بە

ن از اي پنهانی داعی را آهنايکی ولی . غدر بکشند بە رااحلق  داعیبستند کە
 اش را برداشته شتابان بەگرگان داعی گروهی از مردان زبده. توطئه آگاه کرد

بازداشت  تر از خودشان  نيرنگ ماهرانهبە را باز  نيرنگمرداِن و آن رفت،
   ٢١.زدگردن شان  مهه و کرد

سوی  بە را برضد او بسيج کردهديلمان او توسط یکشتارِ مردان ديلم
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 بود از او جدا شد و خبشی اوپيشتر در کنار  کە امحد پسر اطروش. جعفر کشاند
عربی، بە ( سپاهدوستنام بەخود دمساز کرد و يک ديلمیاز ديلمان را با 

 احلق داعیآمل محله کرد؛ ولی  بەفرماندهی برگزيده بەرا) اسفاهدوست
اطاعِت داعی  بەپس از آن امحد. شد کشته سپاهدوستبرآهنا پيروز آمد و 

 نيرومندان کوهستاههای طربستان راکە   بر آن شدامام علویاکنون . برگشت
 رفت و سپهبد شروين و ِاسَترآباد بەاو با امحد پسر اطروش. غدر بکشدبە

  . سره کند سپهبد شهريار را مهمان کرده مهراه برد تا در آجنا کارشان را يک
) امحد پسر اطروش(، روزی داعی حسن قاسم و ابواحلسين ِاسَترآبادبه 

در اين ميانه داعی . خلوت نشسته هرگونه حديثها کردندە ببا يکديگر
 کە شروين و شهريار هردو را بگيريم کە بينم مصلحت آن می«: گفت

رنج  را بی اين ساعت هردو. فتنۀ طربستان مهيشه از ايشان بود و هست
  . »فرصت فرونبايد گذاشت. يافتم

بايد اين سخن با ابوموسا اسفاهدوست در ميان «: ابواحلسين گفت
پيشِ سپهبد شروين و ] کس[چون بيرون آمدند، ابواحلسين . »هناد

داعی مشا را کە   آنبگريزيد و برحذر باشيد از« کە شهريار فرستاد
ناکام  بەِاسَترآبادهردو سپهبد بگريختند، و داعی از . »خبواهد گرفت

   ٢٢. ايشان رفت و بسيار خرابيها کردواليِت بەبازگشت و
اين راز، دِن با افشا کر کە د پسر اطروش درصدد شدديگر، امحاِن بيبە
 برآغالد داعی کشانده آهنا را برضد شسوی خود بەکوهستان رااِن سپهبد

   . برسديابی بەامامت بود  کە دستهدف خودش بەشايد بتواند
 گرفته دربند کرده پيش علی بەنيرنگی  سپهبد شروين داعی رازودیبە

 در دژ او راعلی وهسودان . دارِ ری بود مانفر کە  فرستاد ديلمیپسر وهسودان
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   ٢٣.ملک خاندانيش بود دربند کرد کە اَلَموت
  يک مدعیِ نيروگرفته بەنامِدست بەاندکی بعد علی وهسودان در قزوين

 پهبدان گيالن از سرا يکی حسن قاسم ، و داعیشدحممد ابن مسافر کشته 
هت مقاصد  در جُبرد تا از اوگيالن  بەنام خسرو فيروز از دژ املوت آزاد کردهبە

 هنان داشته بود جاهائیدر  کە داعی ماهلائی را. برداری کند خودش هبره
های بسيار  وعده بەگيل و ديلم داد و بەمال«ان برد و ستگيل بەبيرون آورده

طربستان  بەکە چنانناگاه . او مجع شدند اميدمند گردانيد تا قومی انبوه برِ
  . »ریسا بەآمل آمل آمد و ازە بخرب نبود لشکر برگرفته

امام  رفت تا از محلۀ احتمالی ِاسَترآباد بە از گرگانسپاهی با  نيزامحد
در گرگان بودند با شنيدن خرب  کە ديلمانی. گرگان جلوگيری کندبە علوی

  شوريدند و او را پسر اطروشداعی پيرامون لنکی ديلمی گرد آمده بر جعفر
 کە  و در راه شنيددامغان رفت بە درزی قمینام بەجعفر با مردی. تاراندند
.  گريخته است وشکست يافتهاحلق   داعی ازِاسَترآبادامحد در کنار برادرش 

 دنبال امحد فرستاده بەداعی نيز کس. گيالن شد بەری رفت و از آجنا بەجعفر
مهتر و . مکار تواَ روی؟ من مطيع و خدمت کجا می« کە او پيغام نوشتبە

برادرت جعفر با من .  مشا است پدرِواليت ازآِن. ه توئیمتصدی و پادشا
  . »ما جواب او مشغول بەکند من نيز خصومت می

اتفاق  بەامحد پس از دريافت اين پيام برگشت و با داعی آشتی کرد و
   ٢٤.هم وارد گرگان شدند

 سيمجور دواتیسپهساالر فرماندهی  بەخ لشکر سامانی۳۰۱در سال 
  پيغام دادعلويان بەور شهر را در حماصره گرفت و سيمج.گرگان گسيل شدبە
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خون ريخنت نياريد و گرگان بازگذاريد و  بەخاليق را کە اليق آن است«کە 
مقابلۀ او  بەيلمان و گرگانيها از دهزار مرد اما امحد اطروش با هشت. »برويد

زودی او بر  بە ابتدا در لشکر سيمجور شکست افتاد، ولیگرچه. بيرون شد
نام سرخاب وهسودان گريخته  بەمهراه سپهبدی بەيروز شد و امحدامحد پ
 ساری رفت و سرخاب وهسودان بەامحد از راه دريا. دريا رساند بەخود را

   ٢٥).خ۳۰۲فروردين (آمل گريخت  بەداعی نيز.  رفتِاسَترآبادبە
دراين ميان سرخاب وهسودان بيمار شد و درگذشت، و پسرعمويش 

 سيمجور. شان برگزيدند فرماندهی بەِاسَترآبادقيم  مديلمانرا ماکان کاکی 
ساری  بەاو داد تا بە لشکر کشيد و با ماکان کاکی مذاکره کرده مالیِاسَترآبادبە

 را سپاهيانش  ماکان. را سيمجور گرفته استِاسَترآباد کە برود و شايع کند
  در بەمهراه افسریراخبشی از سپاهيانش سيمجور . ساری برگشت بەبرداشته
   . رفتنيشاپور بەگرگان و از آجنا بەش گذاشت و خودِاسَترآباد
 از فرمانده سپاه ساسانی.  برگشتندِاسَترآباد بەزودی ماکان و ديلمانبە

 ماکان. دست ديلمان افتاد بەگرگان گريخت و شهر بەآهنا شکست يافته
پس  از اين.  گريختنيشاپور بەگرگان لشکر کشيد و بغراج با شکستبە

جعفر پسر اطروش امامِت برای  کە  و گرگان در دست ماکان ماندبادِاسَترآ
   ٢٦.کرد دعوت می
  بەگرگان برگشته بەدر گيالن متواری بود پس از اين جريان کە امحد

 آهنا با ماکان کاکی و.  داعی را نابود کنندمهدستانهبرادرش جعفر پيوست تا 
ی نابودگرموج برای  و رشا اسفار شيرويه علی خورشيد وافسرانی بەنامهای

 حال واقف شد از آمل کوچ کرده چون داعی از اين«. داعی مهدست شدند
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وار  ُمشک بەجعفر و امحد از راه ساحل. » شروين با او بودساری آمد و رستمِبە
 کە چنانآن شب داعی بگريخت «. پيکار کنندرفتند تا روز ديگر با داعی 

برادرِ علوی چنان دست  دواين اما . »کدام طرف قصد کرد بەکس ندانست
دو ماه . »ُجستند جان می بەروزگار داعی را مردم« کە  مردم گشودندبر تعدی

   ٢٧. امحد اطروش درگذشترخدادهاپس از اين 
 در ساری اقامت داشت اکنون درصدد برآمد کە حممد پسر امحد اطروش

و کی کاماکان .  به امامت بنشيندش خودبردارد وعمويش جعفر را از ميان کە 
جعفر را  کە حممد پيغام داده بودند بەهنانیعمويش حسن فيروزان 

 نده بودولی در ميان خودشان قرار گذاشت. ند استخواهند و در اطاعت او منی
جعفر از يک مادر ديلمی  کە  و کودکیبردارندجعفر و حممد را از ميان کە 

ساری  بەپاهشسماکان با . امامت بنشانند بەداشت و نامش امساعيل بود را
 پيشوازش بيرون شده بود بازداشت کرده بەبا تنی چند کە رفت و حممد را

بند  بە فرستاد تا ورداسپپورِکا نام شاهزاده  بەگرگان نزد افسری ديلمیبە
 کە در گيالن متواری بود نامه نوشتکە داعی  بەاو سپس وارد آمل شده. کند

 يکی از نيز، او. دم نباشدسرآمده است و درصدد شوراندن مر بە اوروزگارِ
علوی گرگان فرستاد تا حممد  بە را نزد برادرش ابواحلسين کاکیمردانش

  . شد و سرش را برای او بفرستد را بکُ) اطروش امحدحممد پسرِ(
چيده او را مهمان کرد و با هم  علوی نقشهحممد کشنتِ  برایابواحلسين 

اين داستان  .کشتنش کندبه شراب نشستند تا وقتی حممد مست شد اقدام به 
  : را مؤلف تاريخ طربستان چنين آورده است

يعنی (ابواحلسين کاکی با سيد . شراب نشسته بودند بەروزی هردو
غرض  کە دانست) يعنی حممد(ابوعلی . عربده آغاز کرد) حممد
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کاران خود  هبانۀ آبريز بيرون شد و کاردی کوچک از خدمت بە.چيست
چون جملس خالی شد باز . شستجملس برگشته بن بەگرفت و

يعنی  (تر کرد و برجسته حلقِ ناصر ابوعلی ابواحلسين عربده قوی
او را . تر استخوان تر بود و قوی سيد از او مردانه.  بگرفت)حممد

سينه  بەای و ساکن بر زمين هناد و کارد برکشيده از ناف تا از جبرگرفت
در بودند  بر کە مردماز زمحت . شکم او بدريد و برخاسته راه طلب کرد

سرای شده بر بان بيرون نتوانست رفت؛ و اهل سرای خرب يافته بودند؛ 
  .  خندق رسيددرِ بەزير افکند و بەخود را

 از اخيًراپرست بودند   کە مردانی ايرانعلی خورشيد و اسفار شيرويه
 حممد پسر امحد انگشترش را.  بودندبەنيشاپور رفته ماکان کاکی جدا شده

اسفار اين موضوع . گرگان را بگيرند کە  آهنا فرستاده از آهنا دعوت کردنزدبە
بکر ابن حممد . هناددر ميان ) نيشاپور دارِ فرمان(را با بکر ابن حممد اليَسَع 

 در اختيار اسفار هناد، و اسفار و اش از مزدوراِن ترک بودند ی کە عمدهسپاه
هزار   سیاطروشحممد . ندگرگان را گرفتگرگان لشکر کشيده  بەعلی خورشيد

 جدا شود و برای رشاموج شيرمردان فرستاد تا از ماکان  هپلوانیبا نشاِن دينار
 خربِ گرگان، با گروهی از گيالن و ديلماندِن جمرد شني بەماکان. او بپيونددبە
لشکر ماکان شکست  خيانت رشاموج در در اثر .راه افتاد بەسوی گرگانبە

حممد . ساری رساند بەرا از راه لَمراسکخودش را   و گريختماکان و ،افتاد
ين چوگان بازی از اسپ در حزودی  بەآمل رفت، ولی بە پس از آناطروش

 يافت، از دنيا علی پسر خورشيد نيز. )در حقيقت ترور شد ( و درگذشتافتاد
   . در گرگان ماندان ساماني امسیِعنوان کارگزارِ بەاسفار شيرويهو 

رارش در کوهستان موضع گرفت و حدود پانصد مرد ماکان کاکی پس از ف
. او وعدۀ مساعدت داد بەخروج کند و کە نامه نوشتاحلق   بەداعیگرد آورد و

نام  بەديلم سپهبداِنيکی از . او پاسخی نداد بە ترسيده بودسخت کە داعی



  ٦١

به طربستان لشکر  کە  را تشويق کرداسفارگرگان رفت و  بەبا مردانش مرداويج
در اين ميان .  با مهدستی يکديگر علويان را از منطقه بيرون کنند تابکشد

دست  بەسپهبد شروين با ماکان مهدمی نشان داد تا مانع افتادن طربستان
طربستان به شکست  بەلشکرکشی اسفار و مرداويج. اسفار و مرداويج شود

قزوين و زنگان و اهبر و قم دست  دنبال آن ماکان و شروين بر بە.اجناميد
گرگان لشکر  بە برداشتهماکان داعی  وکردندامام علوی  بەنام يافتند و دعوت

؛ ولی چونکه با داعی بيعت کرده بود بتاراَند کشيد تا اسفار و مرداويج را
در جنگ فرار دادند؛ داعی  بەين نربد تندر حديلمان از او خشنود نبودند و 

دست اسفار و  بەان سراسر طربست بەدنبالِ آن و،کشته شد و ماکان گريخت
   ٢٨).خ۳۰۷سال (مرداويج افتاد 

گرد اسفار   در طربستان و ديلمستان مورد پی علويانچون داعی کشته شد
 و دستگير توسط اسفار و مرداويج و مرداويج قرار گرفتند؛ مشاری از آهنا

نيز  چند تنی و  متواری شدندکوههای ديلمستاندر  ماندگانشاناعدام شدند؛ 
پايان  بە علويان در طربستان و ديلمستانامامتعمر گونه،   اين.قم گريختندبە

  . گرددرسيد تا دوران ديگری آغاز 
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  شاهنشاهی احيای برای وتالش مرداويج

 با او سپس ماکان کاکی بودند، از مردان سپاِه  در آغازاسفار و مرداويج
له گرگان مح بە سپس با سپاه سامانیو بەنيشاپور رفتند،اختالف شدند  در

پس از آن ميان .  گرفتند و طربستان را نيز از ماکان کاکی گرفتند راگرگانکرده 
گاه شکست و گاه پيروزی برايشان  کە آهنا و ماکان کاکی جنگهائی درگرفت

 امامِت ماکان را متواری کردند،  ،آورد؛ تا سراجنام حسن قاسم را کشتند می
و ری تا قزوين دست يافتند و  طربستان را برافکندند، و بر طربستان انعلوي

   .زنگان و مسنان و اهبر و کرج و قم را نيز گرفتند
رفت  مشار می بەمستحکمترين دژ ديلمستان کە اَلَموتدرآن هنگام دژ 

 داشت اسفار اين احتمال را از نظر دور منی. در دست سپهبد سياهچشم بود
رفته بود و هنوز در کوههای ديلمستان موضع گ کە سياهچشم با ماکان کاکیکە 

 را داشت دست يکی کند و ماکان دوباره بر طربستان علويانداعيۀ محايت از 
سياهچشم  بەدژ املوت را از سياهچشم بگيرد،کە   آناسفار برای. دست يابد

کە دست گيرد و اجازه دهد  بەقزوين رفته حاکميت قزوين را بە کەپيشنهاد کرد
  . گير شوندجااسفار در دژ املوت  اعضایِ خانوادۀ

قزوين رفت، و اسفار يک گروه از مردان گزيده  بەسياهچشم با اين طمع
روز سياهچشم را در  دژ املوت فرستاده دژ را متصرف شد؛ و پس از چند بەرا

   ١).خ۳۰۷سال (قزوين کشت 
ظاهر در اطاعت امير سامانی بود و امير سامانی در اطاعت  بەاسفار

ولی . دانست بر خليفه می ست خودش را فرمانباي  بود، و اسفار نيز میخليفه
اسفار در قزوين و برخی ديگر از شهرهای مشال ايران اجنام  کە از اقداماتی
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و سازی ايران از بقايای عرهبا  او برنامۀ دزارمدت برای پاک کە داد معلوم شد
   .را در سر داردبرانداخنتِ سلطۀ اسالم 

» ثَغر«را  ب بود، و آنقزوين از سدۀ خنست هجری شهر پادگانی عر
ويژه داوطلبان جهاد  بەگفتند، و مجاعات بزرگی از عرهبا، می) مرزیاِن پادگ(

اسفار  کە نوشتهابن اثير . جاگير شده بودندبا ديلمان و گيالن در اين شهر 
 او از بانگ مؤذن. دهد مؤذن بانگ مناز می کە وقتی در قزوين بود شنيد

مردم «. زير افکندند بەا گرفته از فراز منارهخشم شده کس فرستاد و مؤذن ربە
ستوه آمدند و از شهر بيرون شده برای  بەاز آزارهای او)  شهرُمسِلمينِ(قزوين 

شر او را از  کە درگاه اهللا دعا کردند بەجنات از دست او مناز تضرع خواندند و
آهنا دشنام داد و  بە يافتآگاهیاسفار چون از اين موضوع . سرشان کم کند

   ٢.»مسخره گرفت بەکارشان را
 در زمان اسفار و اتفاقًا بوده و رخدادهاخودش معاصر اين  کە مسعودی

اسفار « کە نوشتهدر خوزستان و پارس بوده،  نوشتۀ خودشبەمرداويج 
قزوين دست  او وقتی بر. شيرويه دين خودش را داشت و مسلمان نشده بود

   ٣.»ذرانديافت بسيای از مردم شهر را ازدم مششير گ
چون مردم قزوين کارگزار اسفار را کشته  کە نوشته تاريخ طربستان مؤلِف

 مردم قزوين کە چنانبه اين خيانت بکشت، «بودند او بسياری از مردم شهر را 
های قزوين را   بازارها و خانهفرمود تااو . ها را رها کرده پراکنده شدند خانه

   ٤.»کس رحم نکرد هيچ بەآتش زدند، و
اسفار مسجدهای قزوين را خراب کرد و مناز « کە نوشتهمسعودی و 

امير نصر اول سامانی از اقدامات ضد اسالمی اسفار . »کردخواندن را ممنوع 
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 ٦٤

اسفار در ری مستقر . بەری لشکر کشيددر خشم شد و برای از ميان برداشنت او 
از  کە رِّفشد و خود را برای مقابله با امير نصر آماده کرد؛ ليکن وزيرش ُمطَ

صالح نيست؛ و  بەجنگ با امير نصر کە او مشورت داد بەمردم گرگان بود
 است و هنادهامير نصر در اختيارت  کە اند بيشتر سربازان تو مهاهنائی کە گفت
 تو و امير نصر جنگ مياِناگر  کە توان اين احتمال را از نظر دور داشت منی

 وبا امير نصر مکاتبه  کە هبتر است. امير نصر متمايل شوند بەدربگيرد اينها
  . ماليات برايش خواهی فرستاد کە او وعده بدهی بەاظهار اطاعت کنی و

ه از او خواست کە از قصِد  جنگيدن با وی اسفار با امير نصر مکاتبه کرد
 پيشنهاد او توجه بە کەامير نصر خنواست. منصرف شود و بەخراسان برگردد

بين  نتايج جنگ خوش بەتوان منی کە رت داداو مشو بەمنايد؛ ليکن وزيرش
درنتيجه مناطق حتت نفوِذ اسفار . صالح است بە پيشنهاد اسفاربود، و قبولِ

   ٥.خبارا برگشت بەخودش واگذار کرد و خود بەرا امير نصر طی شروطی

  پادشاهیِ مرداويج

 ميان اسفار و مرداويج اختالف افتاد و مرداويج رخدادهای باالپس از 
علت اين اختالف معلوم نيست؛ ولی . ی اسفار گرفتنابودگر بەتصميم
آمدهای ناگواری داشته   پی کەتوانست ستيزیِ اسفار در آن شرايط می اسالم

باشد، و هم دولت سامانی و هم نيروهای عباسی و هم ُمسِلمين مشال ايران را 
سفار  اماننِدکه از نظر مرداويج  کە اين موضوعی بود. برضد او بسيج کند

جتربۀ قيام گستردۀ بابک . هنان نبود برنامۀ آزادسازیِ کامل ايران را داشت
هر  کە دانست  داشت؛ و میجلوِ چشم را نيز مرداويج در مازيارو مهچنين قيام 

ستيزه با  حالت  کەاقدامی برای تشکيل پادشاهی در ايران صورت گيرد نبايد
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های اسفار  نيز با برنامه زير اسفاروُمطَرِّف ابن حممد .  داشته باشداسالم را
 اتفاقًا. بود و هنانی با مرداويج مهدست شد تا اسفار را از ميان بردارندموافق ن

در  کە ساالر، بەتارم فرستاد تا حممد ابن مسافر ملقب بەمرداويج را اسفار
زمان تارم و مشيران را در دست داشت و دارای دژهای مستحکم بود، را  آن

تارم رفت با ساالر  بەولی مرداويج چون. اعت از خودش سازداط بەتشويق
. گفتگوهائی اجنام داد و او را با خود مهدست کرد تا اسفار را نابود کنند

قزوين برگردد، مهدستانش در قزوين را در جريان بەکە   آنمرداويج پيش از
  . نقشۀ خويش گذاشت

 اسفار اسفار برضد ياِنوارد قزوين شدند، سپاه مرداويج و ساالر کە مهين
اش را  ری گريخت و از آجنا به املوت رفت تا خانواده بە و اسفارند،شوريد

ماکان کاکی  بەری رفت و بەمرداويج از قزوين. خراسان برود  بەبردارد و
مرداويج . ماکان از اين پيشنهاد با شادی استقبال کرد. او بپيوندد بە کەنوشت

گيری اسفار  داد و او را مأمور يافنت و دستاو  بەحاکميت گرگان و طربستان را
مرداويج  بەری رفت و بەاز او جدا شده اسفار ياراِن يکی از ميانهدر اين . کرد
جستجوی  بەمرداويج يک دسته را. اسفار هنوز در کوهستان است کە  دادخرب

اسب پائين آمده بود تا استراحت  او در جائی از کە اسفار فرستاد؛ و زمانی
. او سالم کرد بەخودش بوداِن از افسر کە يکی از آهنا. او رسيدند بەهاکند اين

اِن مهراه. آری:  گفت»؟اند تو را برای دستگيری من فرستاده«: اسفار گفت
کە خواهيد  با چنين دهلای نازکی می«: اسفار گفت. گريه افتادند بەآن افسر
و رنج مهراه َسرَوری مهيشه با درد  کە دانيد گيری کنيد؟ مگر منی جهان
او خيانت کردند  بە کەخنديد دربارۀ افسرانی میکە  الیدر ح او سپس »؟است

چه «: اسفار گفت. شان را مرداويج کشت مهه کە او پاسخ دادند بەپرسيد؛ و
 آنگاه رو. »نابود شدند کە خوب شد! از دست آهنا نکشيدم کە رجنها

تو داده شده است را بە  کەتوانی فرمانی می«: دسته کرده گفت فرمانده آنبە



 ٦٦

 تو آسيبی برسامن؛ و دستور بە کەمن فرمان ندارم«: آن افسر گفت. »اجرا کنی
  . »نزد مرداويج بربم بەتو را کە آن است

 کە مرداويج در نظر داشت. ری بردند بەاسفار خود را تسليم کرد و او را
صالح بە کشتنش کە او مشورت دادند بەاسفار را زنده نگاه دارد، ولی کسانی

   ٦.)خ۳۰۷سال  (را کشتند  ویفرمود تااست؛ و او 
ماکان سپرده بود، ولی ماکان هم  بە گرگان و طربستان را مرداويجگرچه

 دانست و برآن نبود خودش و هم مرداويج را از کارگزاران دولت سامانی می
لذا مرداويج . رمسيت بشناسد بەعنوان يک پادشاه مستقل بەمرداويج راکە 

درنتيجه ميان ماکان و . گرگان و طربستان را از ماکان بگيرد کە برآن شد
  بەشکست ماکان اجناميد، و او بەيکی يکی کە مرداويج جنگهائی رخ داد

مرداويج  کە  دادخرباو  بەخبارا نزد امير نصر رفت و بە گريخته از آجنانيشاپور
 تا گرگان را هنادامير نصر سپاه در اختيار او . در اطاعت دولت سامانی نيست

  .  برگشتنيشاپور بەپس بگيرد؛ ولی در دامغان از مرداويج شکست يافت ووا
او . آمد مرداويج مهۀ ارتباطاتش با امير نصر را قطع کرد با اين پيش

سراسر ايران را بگيرد و پادشاهی  کە مست جنوب کرد و برآن بود بەسپس رخ
. مهدان گسيل کرد بە نيروئیاش را در رأس او خواهرزاده. ايران را احياء کند

توسط خليفه املقتدر نشانده شده بود اين سپاه را شکست  کە  مهداندار فرمان
  . داده خواهرزادۀ مرداويج را کشت

 به نزديکی مهدان کە مهينمرداويج با خشم متام راهی مهدان شد؛ و 
 دست مرداويج بە عباسی از مهدان گريختند و شهريانرسيد کارگزاران و سپاه

دنبال اين پيروزی  بە.ور را کشتار کرد افتاد و او عرهبای ناحيۀ مهدان و دين
دست مرداويج افتاد و نيروهايش تا  بەور وجبال سراسر ناحيۀ مهدان و دين
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  . پيش رفتندبە )دروازۀ عراق (نزديکيهای ُحلوان
 هارون نيز. مهدان گسيل کرد بەنام هارون ابن غريب را بەخليفه افسری

نام  بەاسفاراِن يکی از افسر. شاهان گريخت کرمان بەشکست يافتهسختی بە
خليفه پناه آورده بود و اينک  بەبغداد گريخته بەپيشتر از اينها» لشکری«

هناوند فرستاد تا از مردم ماليات  بەرا هارون وی. مهراه هارون ابن غريب بود
 گرفت، ولی  از مردم هناونددرمول يکهفته سه ميليون  در ط»لشکری«. بگيرد

والی اسپهان در آن هنگام . اسپهان گريخت بەمردانشپوهلا را برداشته با 
امحد کيغلغ مانع ورود . نام امحد کيغلغ بود بە ارتش خليفه ترِک افسرِيک

او را شکست داده وارد اسپهان » لشکری«اسپهان شد؛ ليکن  بە»لشکری«
کرد يک دستۀ  زديد میاز ديوار شهر اسپهان با کە ينیدر حشد؛ و روز ديگر 

 اند از فراريان سپاه امحد کيغلغکە   آنگمان بەنفری را در آن حوالی ديد، و سی
ولی اينها خوِد امحد و . خود جلب کند بەداده شان نزد آهنا رفت تا دلداریبە

آهنا رسيد و سالم و تعارف کرد  بە»لشکری «کە مهين. چندتا از يارانش بودند
در  کە »لشکری«سپاهيان . را کشتند ش ريخته ویسر و او را شناختند بر

فرار  بە پارها کردهاسپهان بودند با شنيدن خرب کشته شدن فرماندهشان شهر را 
   ٧.اسپهان برگشت بەهنادند، و امحد کيغلغ

.  در راه اسپهان بودمرددرست در اين هنگام مرداويج با چهل هزار 
 مرداويج وارد بغداد رفت، و بەهکنار اسپهان رسيد کيغلغ گريخت بە اوکە مهين

ديد با   ناتوان میديلميانخود را در برابر خطر  کە قتدراملخليفه . اسپهان شد
نتيجۀ . را پذيرفته از شرش ايمن گردد مرداويج وارد مکاتبه شد تا شرائط وی

مالياِت مهدان و هناوند را  کە  اعزامی خليفه با مرداويج آن شدهيأتمذاکراِت 
سالی دويست هزار دينار برای  کە خليفه واگذاشت و تعهد سپرد بەمرداويج
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   ٨.خليفه بفرستد
پس از اين فيروزيها مرداويج در اسپهان تشکيل سلطنت داده برای 

نشست از  ختتی کە بر آن می. رسم شاهنشاهان ساخت بە تاج و ختتشخود
اورانش  برای وزيران و مش.زر بود و ختتی سيمين نيز در زير پايش هناده بود

رسوم شاهنشاهی را احياء کند  کە و تصميم گرفتا ٩.نيز ختتهای نقره ساخت
  . و يک ايران نيرومند بسازد

تاج و ختت  کە مشاورانش گفت بەمرداويج کە نوشتهمسعودی 
شاهنشاهان ساسانی را برايش توصيف کنند، و تاج و ختتی شبيه تاج و ختت 

جواهرات  بەآراسته  ناب وزرِاز   کە ساختش دادگر برای خودروان اََنوَشە
   ١٠. بودهبا گران

سلطنت عرب کە در نظر دارم «: گفت مرداويج می کە نوشتهابن اجلوزی 
   ١١.»کنمرا برافکنم و پادشاهی ايران را زنده 

شان ناکام مانده بود مرداويج  پس از يعقوب ليث و عمرو ليث کە برنامه
پخش . ی ايران را احياء کندخواهد شاهنشاه گفت می سومين کس بود کە می

خواهد شاهنشاهی را احياء کند مردم کشور را در  مرداويج می کە اين خربدِن ش
ديرينه اِن پيشگويی بزرگبنابر  کە سر زباهنا افتاد  بردر مهه جا برد و شادی فرو

سوی اسپهان خواهند تاباند، و پادشاهی در  بەآمسانی فروغشان رااِن ستارگ
سوی  بە کرد و دين هبی احياء خواهد شد، و گنجهای جهان ظهور خواهداآجن

کردند  برای اين پادشاه بيان می کە صفتی. اين پادشاه سرازير خواهد شد
اين پادشاه مدت  کە شد شد در مرداويج ديد؛ و گفته می می کە مهان بود
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 سلطنت خواهد کرد و پس از او چهل تن از فرزندان و نوادگانش شاه درازی
تابيد و  دهلای مردم ايران می بە اين سخنان نور اميدی١٢.اهند بودخوايران 
  . ساخت احيای شکوه ديرين ايران اميدوار می بەنسبت

عراق لشکر بکشد و بغداد را  بەمرداويج تصميم داشت کە اند نوشته
روال شاهنشاهی  بەبگيرد و خالفت عباسی را براندازد و يک دولت سراسری

  بە او حتی برخی از کاخهای بغداد را پيشاپيش.کهنِ ايران تشکيل بدهد
 در چە آن کە  خبشيده بود و اطمينان داشتاش  بلندپايهکارگزاراِنبرخی از 
من کاخ  کە گفت زودی حتقق خواهد يافت؛ او بارها می بەنظر دارد

 را بازسازی خواهم کرد و شکوه ديرينه را عراق شاهنشاهان در تيسپوِن
   ١٣.دکشور بازخواهم گردانبە

 تشکيل تپوریديلمی و گيلی و اِن مرداويج از سپهبد کە ئی ولی احتاديه
اينها مهان سپهبدان کوهستاهنا و . داده بود يک احتاديۀ ُسست و شکننده بود

کە  از ديرباز با يکديگر در نزاع بودند، و درعين حالی کە  بودنددشتها
ياد نربده  نه را ازگاه خصومت ديري مرداويج گرد آمده بودند هيچوِن پيرام

بسياری  بر آن عالوه. شان بر آهنا سروری کند يکی کە بودند و خوش نداشتند
 هائی کرد و با برنامه او برضد ُمسِلمين می کە او با کارهائیاِن مسلماِن از سرباز

ئی از  هيچ ايده کە داشت موافق نبودند؛ و بسيار بودند در ميان اينهاکە 
ر نداشتند و اسالم را بر ايران و خليفه را بر مرداويج احيای شاهنشاهی را در س

 کە خوش نداشتند شوکت و عزتیکە  بسيار هم بودند کسانی. دادند ترجيح می
. چشم ببينند و خواهان نابودی او بودند بەدست آورده بود را بەمرداويج

خاطر  بەخودشان را داوطلبانه کە خبشی از سپاه او نيز مزدوران ترک بودند
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 و متاع دنيايی فروخته و توسط اربابانشان وارد سپاه کرده شده بودند، و مال
 .آهنا بدهد خدمت کنند بەپول بيشتری کە هرکس بە کەآمادگی داشتند

کرد و ترک را  مسکويه نوشته کە مرداويج بەترکاِن سپاهش اهانت بسيار می
  ١٤.مشرد بەچيزی منی

   مَرداويج بەە فرزندان بويَخيانتِ

 از  پسران بوَيە حسن و امحدوعلی  نومسلماِن ديلمی بەنامهای سە برادرِ
خ مأمور ۳۱۲را مرداويج در سال بوَيە  علیِ.  مرداويج بودند سپاِهمردان

نشين   کە سرزمين عربکرد) ناحيۀ مهدان در(گردآوری ماليات کرج ابودلف 
گير بودند در آجنا جا) ِعجل قبيلۀ بنی(شيبان  بود و از ديرباز يک قبيله از بنی
مرداويج در  کە مردانی  با بوَيەعلی. مشردند و منطقه را ازآِن خودشان می

او . برادرانش حسن و امحد نيز مهراهش بودند. کرج رفت بەاختيارش هناد
نزد مرداويج بەکە   آنجای بە، ولیماليات گردآوری کرد درم هزار صدپان

اکنون ( پارس اَّرجاِنبە  برادران و سپاهيانش با و را برداشتماهلابرگردد 
  .  گريخت)هببهان

 از موضوعِ فرارِ کە مهين  کە سخت از مرداويج در بيم بوددربار عباسی
 بصره و اهواز با فرمانده داراِن فرمان توسط طالع يافتيک لشکر مرداويج ا

بغداد  بە کەبود در ارتباط شد و او را تشويق کرد بوَيە علی پسر کە اين لشکر
  . مت خليفه درآيدخد بەبرود و

 بوَيە  بصره با علیدارِ فرمانتوسط فرستادگان  کە پس از مذاکراتی
 اد وفرستخليفه  بە بصرهدار فرمانئی توسط  نامه بوَيە صورت گرفت علی

  . بەارتش خليفه بپيونددغداد برود و ب بە کەاظهار متايل کرد
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تش بەراه در کودتائی کە افسران ترِک ارروزها خليفه القاهر مهين در 
، و موضوع نشانده شدجايش  بە شد، و الراضیافکندند بازداشت و کور کرده

   ١٥.ماهی مسکوت ماند بغداد برای چندبە بوَيە انتقال فرزندان
برای  بوَيە از علی پسر کە  برآن شدکە وزارِت خليفه را داشت ابن مقله

 در آن هنگام. استفاده کندرويارويی با رقيبانش در پارس و خوزستان و بصره 
 ياقوت در پارس بود، و پسرانش يکی در خوزستان افسری از رقيباِن او بەنامِ

 مرداويج نيز در نظر داشت کە بەزودی .و ديگری در دربار خالفت بود
 ابن مقله .سازی کند بەپارس لشکر بکشد و پارس را از کارگزاراِن خليفه پاک

ابن اثير . در ارتباط شدوَيە  ب در پارس و خوزستان با علی پسرمردانشتوسط 
شيراز  بە کەنامه نوشت بوَيە علی بەابوطالب نوبندگانی از شيراز کە نوشته

 ديد و  منی را در خودش با ياقوتتواِن مقابله بوَيە  کند؛ ليکن علیلشکرکشی
 کە او نامه نوشت بەديگربارهنوبندگانی . منود اسخ نوبندگانی تعللدر پ

بايکديگر آشتی کنند  کە  و قرار است استتباط شدهياقوت با مرداويج در ار
 کە نوشت بوَيە علی بەاو. وارد جنگ شوند) با علی بويه( با او مهدستانهو 

 کە رود؛ و هبتر است شيراز شتاب نکند فرصت از دستش می بەاگر در حرکت
 و هنوز ياقوت در  استاجنام نرسيده بەتا وقتی احتاِد ياقوت و مرداويج

   ١٦.راز را بگيردضعف است شي
هدِف اصلی از اين اقدامات آن بود کە پارس را پسراِن بويە بگيرند، و 

ياریِ اينها با اقدامات مرداويج برای گرفنتِ پارس  کارگزاراِن خليفه با دست
  .مقابله کنند

 از اّرجان بوَيە بار تکرار شد، علی چندين کە نگاريها مهزمان با اين نامه
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 و هر را متصرف شد و اموال بسياری از مردم گرفتکازرون محله کرده شبە
 دست علی بەخ۳۱۳شيراز و استخر نيز در خرداد .  متوجه شيراز شدآنگاه
شد  سبب تضعيف مرداويج می کە در پارس بوَيە فتوحاِت علی. افتادبوَيە 

 پارس را مهراه با خلعتهای فرمانداریِمورد تأييد خليفه قرار گرفت و حکم 
  . يش فرستادهبا برا گران

از مرداويج  کە با استقرارِ اين دمشنِ خانگیِ مرداويج در پارس وحشتی
زيرا اگر پارس بەدست مرداويج . در دربار عباسی پديد آمده بود فروکش کرد

گاه راه رسيدن بەعراق  افتاد گرفنت خوزستان برايش مشکلی نداشت، آن می
  . ود ليث رفته ببرايش مهوار بود؛ مهان راهی کە پيش از آن يعقوب

و بريدِن او و  بوَيە  علیجانب اطاعت خليفه از پذيرش خلعت و
وقتی  کە شدان برای دربار عباسی باامهيت تلقی د چنبرادرانش از مرداويج

ت بزرگان و ئی با شرک  از پارس برگشت خليفه جلسه خليفه اعزامیهيأت
يفه توسط  تشکيل داد تا موضوع پذيرش خلعت خلقضات و فقها در دربار

   ١٧.اطالع آهنا برساند بەرا بوَيە علی
اگر دير  کە اين رخدادها از نظر مرداويج پنهان مناند، و او يقين يافت

. جنگ او خواهند شتافت بەو دولِت عباسی بوَيە جبنبد نيروهای متحد علی
 پارس را سد کند تصميم گرفت سپاه بەراِه ورود نيروهای خليفهکە   آنلذا برای

گاه بەپارس   آنو بغداد حائل ايجاد کند بوَيە ان بفرستد و ميان علیخوزستبە
  . لشکر بکشد

روز بعد رامهرمز  خ وارد ايذه شد، و چند۳۱۳سپاه مرداويج در شهريور 
در آن هنگام در خوزستان بود در اهواز موضع گرفت  کە ياقوت. را نيز گرفت

 سپاه از عراق برسدکە  سپاه امدادی  پيش از آن. و از بغداد کمک طلبيد
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شهر دست يافت  بر آن اهواز محله کرده پس از چهل روز حماصره بەمرداويج
 مرداويجکە   آنيماز ب بوَيە علی.  گريخت)جنوبِ عراق (واسط بەو ياقوت

نزد فرمانده سپاه مرداويج در خوزستان  بە کند کسانی رالشکرکشیپارس بە
داويج وساطت کند تا مورد خبشودگی ميان او و مر کە فرستاد و از او تقاضا کرد

اين وساطت  بەنبود بوَيە ی فرزنداننابودگرمرداويج چون خواهان . واقع شود
در آينده از اطاعت بيرون  کە تعهد گرفته شد بوَيە پاسخ مثبت داد و از علی

برای استوارسازی اين تعهْد .  درصدد ارتباط با بغداد برنيايدگاه  هيچنشود و
اسپهان فرستاده شد تا نزد  بەعنوان گروگان بە)برادر علی(  بوَيەحسن پسر

   ١٨.مرداويج مباند
در ترِک ارتش را اِن امير سامانی سپاهيانی از غالم کە باالتر ديديم

اين سربازان اکنون .  اسفار و مرداويج و مهچنين در اختيار ماکان هناداختيار
از بياباهنای  کە نداينها بردگانی بود. در ارتش مرداوج گرد آمده بودند

آسيای ميانه جلب شده وارد ارتش سامانی کرده شده بودند، و نه وطنی را 
با خدمت  کە دانستند، و تنها هدفشان آن بود شناختند و نه وفاداری می می

خبشی داشته  دست آورده زندگی رضايت بەاربابانشان پول بيشتری بەکردن
بسياری از . ای هرکس خدمت کننددر مقابل پول بر کە آماده بودند باشند، و

امرای ارتش سامانی فروخته بودند تا از  بەاينها خودشان داوطلبانه خود را
وطنی و  درنتيجۀ بی.  دست يابندزندگی هبتر بەشر زندگی در بياباهنا رها شده

هرکسی  بەهدفی در جنگها آمادۀ هرگونه خيانتی آب و خاک و بی بەتعلقی بی
  .  بەآهنا بپردازد کە هبای بيشتریبودند

 و بَجکَمنامهای  بەسه تا از ترکان بوَيە پس از قضيۀ خيانت و فرار علی
 مرداويج بودند توسط جاسوسان خليفه سپاِهافسران  کە کورتگين و توزون
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 وقتی کە آهنا وعده داده شد بەتطميع شدند تا مرداويج را ترور کنند؛ و
خدمت گماشته  بەارتش خليفهبغداد بروند در بەمرداويج را ترور کنند و 

  . خواهند شد
آخرين (ين هتيۀ مقدمات برگزاری جشن سده در حاينها مرداويج را 

 ترور کردند، و خود با گروهی از سربازان  در اسپهان)خ۳۱۴روزهای آذرماه 
مقامهای بلند  بەزودی بەاطاعت خليفه درآمدند و بەعراق گريخته بەترک

   .ارتش عباسی منصوب شدند
 سربازانش فرمود تامرداويج برای برگزاری جشن سده  کە اند هنوشت

 بلنديهای بر فرازمقادير بسيار زيادی هيزم از کوههای اطراف گرد آوردند و 
از دامنه تا فراز بلنديها پر از هيزم شده  کە چنان اطراف اسپهان انباشتند،

رد، و  مشعهای بزرگ هتيه کمشار بسياری مقادير زيادی نفت و نيز،. بود
در آن  کە خواست او می.  بيش از هزار کالغ و باز برايش زنده گرفتندفرمود تا

.  کوههای اطراف شهر ازآتش افروخته باشد و شهر غرق نور شودبر فرازشب 
پاهای اين پرندگان ببندند و  نفت بر بەهای آميخته آويزه کە خواست  مینيز

اِن پرواز درآورند تا آمس بەاشندها را آتش زده ب آويزهکە  الیدر حدر ميان شب 
 صد اسپ و صد گاو و سه هزار گوسفند و فرمود تانيز . اسپهان نورافشان گردد

بريده بريان کنند، و مقادير بسيار زيادی  ديگر را سراِن هزار مرغ و پرندگ ده
 هتيه کنند، تا در روزهای جشن مهۀ مردم اسپهان را شيرينيهای گوناگون

يکی از روزهای پيش از فرارسيدن موعد برگزاری جشنها او در . مهمان کند
کارها  کە اجنام گرفته بود بيرون شد؛ و چون ديد کە اقداماتی بەبرای سرکشی

دست اندرکار هتيۀ مقدمات کە  وفق مراد پيش نرفته است چندتا از کسانی بر
از چهار روز . خرگاهش برگشت بەگينانه جشنها بودند را مؤاخذه کرده خشم

  . ادی و پايکوبی بودند در ششبِ جشْن سربازاندِن  از فرارسيپيش



  ٧٥

  ترور مرداويج

خودشان را به جاسوسان خليفه فروخته بودند  کە ، ترکانیميانهدر اين 
در پايان روز چهارم، ساعاتی . کار اجرای نقشۀ ترور مرداويج شدندبە دست
 بود جبکم و  مراسم نورافشانی، وقتی مرداويج مشغول استحمام از آغازپيش

يک غالم سياه بود کشتند و وارد محام  کە توزون و کورتگين نگهبان محام را
مهدستانشان  کە ترکاِن شده مرداويج را ترور کردند و با گروهی از سرباز

   ١٩.بودند گريخته راه بغداد در پيش گرفتند
ی اينها و يارانشان را خليفه با احترام بسيار پذيرفت، هرسه را  هرسه

اينها در ساهلای . نوان افسران بلندپايۀ ارتش عباسی وارد ارتش کردبەع
سازاران بسيار اثرگذار در دولت عباسی شدند کە جای سخن  آينده از حادثه

  . اش در اين دفتر نيست درباره
 ۔ جانشين مرداويجو ۔برادرگير  پسران بويه نيز پس از مرداويج با ُوشم

 فکندند و اسپهان و ری و گرگان را نيز بە را بەراه افرسايشیِ شديدجنگهای 
. قلمروشان افزودند، و مهواره از جانبِ دربار خليفه مورد عنايت بودند

 يعقوب ليث تا روی کار  سر برآوردِنبەسببِ رخدادهای درونیِ ايران از زماِن
 شده و در آستانۀ  شديدخالفت عباسی وارد دورانی از ضعِف آمدِن مرداويج
خ امحد بويه بەدعوِت نيرومنداِن ۳۲۴در پائير سال . گرفته بودفروپاشی قرار 

دربارِ خليفه سپاهيانش را برداشته وارد خاک عراق شد، و وزيرش کە يک 
صفره، سردارِ دوران  هلب ابیاز نوادگان م( بود تبار بەنام ُمَهلَّبی مرِد عرب

 گرفت و هجاِن تازبا ورود او بەعراق خالفت عباسی .  را با خود برد)اموی
 و ديگرباره اقتدارِ از دست رفته دوران نوينی از تاريخ خالفت آغاز گرديد

  . بەخالفت عباسی برگشت
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بار يعقوب ليث مطرح  چنين بود کە برنامۀ احيای شاهنشاهی کە يک
بارِ ديگر مرداويج مطرح  کرده و برادرش عمرو ليث دنبال کرده بود، و يک

  . ه شدکرده بود برای مهيشه بەگور سپرد
دست و  ئی هتی  و از خانوادهکە از روستاهای دورافتاده چونپسراِن بويه 

 دانستند گری منی  چيزی از ايرانیمايۀ روستايی برخاسته بودند با فرهنِگ کم
 و پرورش زبان و گرايی  عربتبارشان و بەوسيلۀ وزيران و مشاوراِن عرب

   . رواج دادند در ايران را در قلمروشانادبيات عرب
با ناکام کردِن برنامۀ عمرو ليث برای احيای  سامانی کە اميراِن

 با ،شاهنشاهی و شکست دادن و گرفنت و فرستادِن عمرو ليث برای خليفه
 گرچە از آغاز روی کار آمدِننيز  ، بودنداقتدار يافتهمحايت دربار خليفه 

ن و  در محايت از زباشان بود  کە نە از شايستگی و کاردانیشان اتفاقی
 زبان و فرهنگ  خويشفرهنِگ ايرانی از يعقوب ليث تقليد کردند و در دربار

دستگاه  بە اميراِن ديلمی پيوسنتِگرچە با ايرانی را گسترشِ بسيار دادند، و 
 ولیشان بەدربار خليفه پايان دادند،  بە وابستگی  سامانيانخالفِت عباسْی
 مهان امارِت سامانیقتدار ارفت و دوران   افتان و خيزان میامارت سامانی

هيچ  در مياِن مهۀ اميران سامانی. زمان بود کە وابسته بەخالفت عباسی بود
را در   ايران انديشيدن بەاحيای شاهنشاهیشايستگی برخناست کە شخصيتی

  .  باشدخودش سراغ داشته
  


