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 بر اساس رویکرد قرون اولیه اسالمی   گسترش اسالم در طبرستان

 های مخالف اعراب  وقیام
 *1سرافرازی  هادی 

 2حسن پساک

 3محمد حسین خسروان 

 چکیده 

تحوالت کالن سیاسی اجتماعی    درتوسط اعراب مسلمان نقطه عطفی سقوط امپراتوری ساسانی  

است بوده  ساسانی.  ایران  جنگ   امپراتوری  سه  طی  از  لوج  در  قادسیه  و  نهاوند  اعراب  الء، 

افتادند.  مسلمان بندگی  و  اسارت  به  و سروری  ایرانیان از سیادت  نتیجه  در  و  ، شکست خورد 

مناطق   این  البته فتح  فتح کردند که  را  طبرستان  و  ایران  مناطق شمالی  سرانجام سپاهیان عرب 

که    یهاام یق، بویژه خت بودسیار سه بینش مردمانش برای اعراب ببواسطه موقعیت اقلیمی و نحو

قر از  و در  دشوار کرد،  بسیار  بر سپاه عرب  را  گرفت کار  مناطق شکل  این  در  اسالمی  اولیه  ن 

، در  جمله قیام مازیاربن قارن که این مقابله مردم مازندان و مناطق شمالی ایران در برابر اعراب 

آبا میراث    و جهت حفظ هویت ملی   به هر حال تا به امروز    .آمدی م و اجدادی به شمار    ءکهن 

به  عرب  در مورد فتح ایران توسط اعراب اینگونه بوده است، که با ورود سپاهیان    غالببینش  

، در حالیکه  اندکرده از آن استقبال    و   سرزمین ایران، مردم به یکباره این دین و عقیده را پذیرفتند 

از   بسیاری  نیست،  دیلمام اینگونه  طبرستان،  بویژه  ایران  ....   ،ن ناطق  و  رفتار    دماوند،  بواسطه 

خشونت آمیز عرب از پذیرفتن دین اسالم سرباز زدند و در برابر اعراب مقاومت کردند و سالیان  

این مقاله به روش توصیفی تحلیلی    فتح کنند. ستند این مناطق را نتوابسیار طول کشید، تا اعراب  

 ابر آن می پردازد.  در بر  مقاومتدر طبرستان و  سترش غلبه اعراب مسلمان  به بررسی گ
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 مقدمه

سال   در  علی    میالدی  611پیامبر  توانست  نمود و  دین اسالم  به  دعوت مردم  به  شروع 

ت خصوص  مشکالت  تمامی  اثر  عرغم  بر  و  آورد  بدست  را  پیروانی  قریش،  قوم  صب 

آر به  همین مشکالت مجبو ن مدینه  مهاجرت به یثرب گردید، و در آن محل که بعد از 

از این پس  » ستین سال هجری(. میالدی= نخ  612ه شد مستقر گردد )النبی )مدینه( خواند

سرعت به  اسالم  از    در  دین  یازدهم  سال  در  چنانکه  یافت  رواج  عربستان  جزیره  شبه 

اکرم )ص( است اجرای نقشه نش ارج  ن اسالم در خر آییهجرت که سال رحلت رسول 

بود.« شده  آغاز  عربستان  منطقه  ه  به  .از  مطالعه  و  بررسی  با  حال  نواحی  ر  و  مازندران 

بواسطه موقعیت خاص جغرافیایی،   این مناطق  آن به این نکته خواهیم رسید که  ساحلی 

و   اقلیمی  آن وبویژه  آوضعیت  هوایی  و  راهب  آن،  بواسطه  العبور  و صعب  های سخت 

ویژگی خدارای  سپاهیهای  برای  مناطق  این  فتح  دلیل  همین  به  بود،  بسیار  اص  اسالم  ان 

نام برد  ان، گیالن، دیلمان، دماوند و... از طبرست توانیمدشوار بود که در رأس این مناطق 

های» دلیل همین ویژگی  به  در حقیقت  در   و  مناطق  این  و طبیعی بود که مردم  اقلیمی 

سر  ا به  ویژ  برندیم نزوا  دارای  اجتماعی،  یهای  گو  فرهنگی،  خود خاص  به  مخصوص 

در برابر اعراب  مازندران و نواحی ساحلی دریای خزر،    ژهیبو  شمال ایران،طق  منا   .«بودند

برابر سپاه عرب، یادآور   این رفتار آنان در  رفتار بزرگ منشانه و ایرانی مآب داشتند، که 

   اسالم است.گذشته افتخار آمیز ایران، قبل از 

بردلیر و شجاع مازندران در تمامی قرون اولیه اسال  ل مردمهر حا  به ابر اعراب  می، در 

به   و  جدی   ی ها مقاومتدست  ایران،  زدند  سرزمین  به  اسالم  سپاهیان  ورود  محض  به 

برابر این دین صف آرای نمودند در  مردم مازندران به یکباره، دین اسالم را نپذیرفتند و  

منط  یعددمت  یهاامیقکه   این  در  خوکه  گرفت  شکل  ب قه  که  د  است  واقعیت  این  یانگر 

که    کندیممحلی ثابت    یهامقاومتو    اطق به سادگی دین اسالم را نپذیرفتندمردم این من 

به یکباره مرز کهن  برابر هجوم    بویژه را در بر نگرفت و    سرزمین قوم آئیرین   اسالم  در 

ایران،   به  عرب  بسی  ی هامقاومتسپاه  رأس  محلی  در  که  بود،  این  ار  ،  ها مقاومتهمه 

ایران  توانیم از  بسیاری  مقاومت  مؤاز  نژاده،  وبیان  اشراف  طبقه  برد، دان،  نام    دهقانان 

در آغاز حمله عرب به ایران تا اندازه زیادی با اعراب مسلمان کنار آمده    هرچنددهقانان
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این مسئل که  بودند  پذیرفته  قوم مهاجم  بعنوان  را  آنان  م بودند و  عوامل  از  ناشی  تعدد  ه 

که  را    نیترمهم  بسیار است  زور ش توانیم عامل  در  سرزمین  مشیر و کشت ،  در  ار عرب 

که با کمال تأسف،    ایران خالصه کرد عالوه بر روحیه مساوات و برابری در دین اسالم

کارگزاران عرب  این م قرون اولیه اسالمی در ایران هیچگاه رعایت  سئله گویی از سوی 

با سی به هر حال دهقانا  نگردید، برتری جو  بنی امیه   است نژادی اعراب ن به مقابله  یی  و 

  مهمی را ایفا کردند و از این طریق واستند و در راه مبارزه با اعراب نقش بسیار  آنان برخ

توانستند فرهنگ تشکیالت اداری سیاسی ایران در پیش از اسالم را که دستگاهی بسیار  

بو دقیق  و  منظم  و  اسالمینیرومند  دوره  به  هم  د،  و  دهند  امر  انتقال  برای    ی احربهین 

ب  سیاست مبارزه  عرب  نژ  ا  متوجه  » بود  ادی  را  اعراب  دیوان،  سیستم  به  نیاز  همین  و 

از    توانیم مهمی که در این راستا، نقش بسزایی ایفا کردند،  یها خاندانایرانیان ساخت و 

فر زادان  برد.خاندان  نام  االعود  دریای    «وخ  نواحی  ساکنان  برابر  مبارزات  در  مازندران 

ی در این  یار تأثیر گذار قرون اولیه اسالم هم و بس بسیار م   ی هاصحنهب یکی از حمله اعرا

در    باشدیممنطقه   مختلف  دالیل  به  نواحی  این  قرون، مردم  این اعصار و  تمامی  در  و 

به مقاومت زدند و کار اعراب و س  را بسیار دشوار نمودند و  برابر اعراب، دست  پاهیان 

   .نیاوردند است نژادی اعراب راژه که مردم مازندران، تاب و تحمل سی بوی

که اعراب    دندیدیمزیرا آنان که عموماً مردمی عالم، آگاه و اهل دانش بودند، به آشکار  

اجتماعی    دارند و حتی از لحاظ اصول و آدابهیچ فضیلت و برتری نسبت به ایرانیان ن

پایهشهرنشینی    و درون  مردمانی  اجتم  بسیار  فرهنگ  از  بیگانه  تنها    باشندیماعی  و  و 

که  می  افتخاری  اعراب  دین  دیدنددر  زود    مبحث  نیز  هم  را  آن  که  بود،  تازه  و  جدید 

در دست حکمرانان یافتند که از دین جدید به عنوان ابزاری به منظور به دست   ی اچهیباز

و   اموال  استفاده  بی  یها ثروتآوردن  ب  کردندیمکران  آنو  ایرا  وسیله  و  بر  نژاده  نیان 

حاناقاده هر  به  فروختند  عن، فخر می  برابر  در  مازندران  مردم  مقاومت  ل  به  دست  رب 

زیرا بخشی از    است شکار  آمحلی به خوبی نمایان و  ی هامقاومتزدند. که این مسئله در 

در جهت بازگشت از دین اسالم و رفتن به سوی دین آباء و اجدادی بود    هامقاومتاین  

ضد عربی در چه    ی ا هامی قاست که اصالً ماهیت این    ین حال پرسش این تحقیق ا   به هر

این   آیا  بود؟  خورده  رقم  در    هاامی قجهتی  یا  بود  اسالم  دین  ساختن  متزلزل  جهت  در 
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یا قهرمانانی که با شجاعت هر چه تمامتر،  آاتی از قبل این دین بود؟ و جهت کسب امتیاز 

دند، در حقیقت با چه  جان و مال خویشتن را فدا کر  ان آندر برابر اعراب و قیام بر ضد  

به هر حال با توجه   زدند و هدف و منظور آنان چه بود؟ ها امی قو نیتی دست به این قصد 

آیا تاکنون به درستی مورد نقد و  نواحی شمالی دارد  مختلف در    یها امی قبه اهمیتی که  

حفظ منافع ملی و    سئله که نقش بررسی این مقرار گرفته است؟ و مهمتر از همه  تحلیل  

ه و مقامی قرار دارد و به همین دلیل بررسی این مسائل در  ه پایدر چ هاامیقنژادی در این 

ابعاد بتوان  تا  و ضروری است.  پژوهش بسیار الزم  به    شیوه  این  اعراب  و روش حمله 

آن  ایران زمین  به  به خوبی روشن نمود و ابعاد مختلف و جدید این حمله که  کمتر    را 

 پرداخته شده است، آشکار گردد.

 ادبیات پژوهش 

ترش اسالم در مازندران، انجام  پژوهش و تحقیقی به طور مستقل در مورد گسحال    تا به

آن   مهمترین  از  که  است  شده  نگاشته  زمینه  این  در  کتاب  چندین  لیکن  است  نگرفته 

یاد    توانیم زنده  آثار  کهاز  برد  نام  زرین کوب  عبدالحسین    ی ها امی قثار وی  آدر    دکتر 

گردیده است   بیان  عرب  بر ضد  این  مخالف  نیز  تاریخی  دیگر کتب  در  مورد    ها امی قو 

و  ا حقیقت،  عبدالرفیع  اثر  ایران  ملی  قهرمانان  کتاب  جمله  از  است،  گرفته  قرار  رزیابی 

این   همه  وجود  با  لیکن  زمینه،  این  در  موجود  آثار  تأمل  آدیگر  قابل  و  ارزشمند  ثار 

ر برابر اعراب نقش  د است، زیرا مازندران، داین تحقیق، رویکردی نوین و جدی  رویکرد

ا ست و علی رغم پندار همگان و عامه مردم این منطقه سالیان  بسیار مهمی را ایفا کرده 

دراز از پذیرش دین اسالم سرباز زد و تازه با وجود پذیرش دین اسالم بواسطه شکست  

هم   باز  اعراب  برابر  در  د  یهاامیق نظامی  پیوست  وقوع  به  مناطق  این  در  جهت  که  ر 

بهبازگ بوددین    شت  اجدادی  و  زمینهآباء  این  در  همچنین  و    و  علمی  مقاله  چندین 

نیز نوشته شده است از جمله ندریه در حمله  ایران و اسک  یها کتابخانهامحای    پژوهشی 

-80صص )  ،8شماره   /2سال اعراب، دکتر ستار عودی، غالمرضا رمضانی پور، مسکویه/

یران، زهره دهقان پور، دکتر علی بیات  پیامدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به ا  (، 40

تمتار و  چهاردهم،  یخ  شماره  هفتم،  سال  اسالمی،  )  1390دن  مواجهه    –(  23-3صص 
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در   اعراب مسلمان  سلطه  برابر  در  ایرانی  دوم هجری،    یهاسدهجامعه  و  رضا  محماول 

 ( 117-155، صص ) 87، پاییز 67فرهنگ خسروی، علی بیات،  

 مله اعراب مسلمانن در آستانه حمپراتوری ایراوضعیت سیاسی ا

  ی ها امی قبه منظور بررسی و روشن شدن مبحث وضعیت اسالم در مازندران و علل ایجاد 

عرب، بسیار الزم و ضروری   از حمله  قبل  ایرن  وضعیت  بررسی  عرب،  بر ضد  متعدد 

ند ساسانی هر چند افتخارات بسیار و شکوه و عظمت  است و باید گفت دودمان شکوهم

ر بنیانگذار این سلسله به طور کامل نمایان  ه فردی داشت و این عظمت در افکامنحصر ب

اردشیر خیاالت بلند در سر داشت و قصد آن نمود که ممالک ایران را  »و آشکار است.  

پ برای  دهد.  مانند هخامنشیان  دولت مقتدری  تشکیل  ساخته  ابتدا  متحد  یشرفت مقصود 

از شکست بالش   پس  آورد و  او ربکرمان حمله  اراضی  ا جزء  نام حکمران آن حدود 

، شوش، عمان و ایاالت دیگر متوجه شده، آن  متصرفات خود کرد سپس بطرف اصفهان

:  1369، عبداهلل رازی)خود قرار داد.  اقتدار    نواحی را یکی بعد از دیگری داخل در قلمرو

56) . 

ر شاهان آن به علم و  شکوهمند با اقتدار همراه بود و تقریباً بیشتاین سلسله  هر چند آغاز

با کمال تعجب و شگفتی، اواخر    یول  ی معروف و شهره جهان بودند،خویشتن دار داد و 

که   داد  رخ  حوادثی  و  گردید  تغییر  دچار  شکوهمند  سلسله  متزلزل    یهاهیپااین  را  آن 

جنگهای طوالنی و متمادی وی بارومیان،    ساخت، خصوص از حکومت خسرو پرویز و

اطور روم از سر جنگ درآمد و این جنگ  امپر  هرقلانه قتل موریس با  ز به بهخسرو پروی

این دو امپراطوری چیزی دیگر در بر نداشت و    یا جهینت و ستیزها   جز ضعف و سستی 

بر   تاریخ  از مطالعه  و مرج بسیار  دیآیم آنچه  ساسانیان هرج  دوره  اواخر  ایران  در  بر  ی 

وانی بود  دها بر دوش مردم ضعیف و ناتحمیالت این نبرحکمفرما شد و جالب آنکه بار ت

نانی   افزون  که حتی قدرت خرید قرص  آنان  و عجز  ناتوانی  بر  به روز  و روز  نداشتند 

ناپذیری بر    و خصوص سوءاستفاده مؤبدان زرتشتی از عنصر دین لطمه جبران  دیگردیم

ساسانی وارد آورد و حکومت مقتدر آنان را به ضعف وسستی    پیکره سلسه شکوهمند 

خسروپرویز    .رسانید  دوره  نابسامان  اوضاع  حقیقت  در  و  و  حکومت  از  او  غفلت  و 

بر شورش  و  دولت  داخلی  سردار  خی  نابسامانی  بهرام چوبینه  از جمله  وی  از سپاهیان 
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و   آشفته ساخت  هرمز اوضاع حکومتی وی را سخت  پدرش  به  معروف و شجاع  روز 

مردم   عامه  برنارضایتی  دی  افزودیم روز  توزیرا  پرگر  را    سنگین  یهااتیمال خت  داان 

ن اوضاع  همین  حقیقت  ودر  نارضایتی  نداشتند  و  حکومت  ابسامان  زوال  مردم  عامه 

خسروپرویز را رقم زد آنچنان که دیگر اوضاع اجتماعی به حدی ویران و آشفته بود که  

ندا  دوام  امکان  و  دیگر حکومتش  »   اند آوردهشت  نام  که  که  ماه  روز  در  را  باری خسرو 

میالدی از   628از ماه ایرانی است و مطابق است با بیست ونهم فوریه سال    دوازدهم روز 

تاریخ خلع خسرو    سلطنت آمده  هراکلیوس  نامه  در  دیگر که  به روایت  بنا  خلع کردند 

  ( و 1144:  1367)مشکور,«ل او بیست وششم آن ماه است بیست وچهارم فوریه وتاریخ قت 

است که سرانجام به دست فرزندش شیرویه  ویز دوم این پایان غم انگیز زندگی خسرو پر

 همان رفتاری که خود خسرو با پدر خود داشت.  درست به قتل رسید.

 اعراب مسلمان از  ساسانیشکست سیاسی نظامی امپراتوری 

شکوهم  حکومت  اواخر  گردید  بیان  این  از  پیش  که  با  همانطور  بود  همراه  ساسانی  ند 

مردم، ب  اغتشاش   نارضایتی  که  ناامنی  این  و  از  برخی  رفت.  هانهیزمه  نکته    نیوا  اشاره 

پیشینی نهفته است که بایداین    یهانهیزممسلم و قطعی است. که در هر فتح و پیروزی  

منطق    بعید و دور از  رو عوامل را زمینه ساز فتح و پیروزی تلقی کرد وگرنه بسیا  هانهیزم

نظر   در حدود    رسدیمبه  گویند  اندک عرب که  تن    9  تا  8که سپاه    آنهم   ،اندبودههزار 

شمشیرهای بی غالف، با  تنها  ساز و برگ جنگی    شکسته و بدون سپر،   ی هازهین  بدون 

بر    توانستند بالغ  گویند  که  لشکری  بر  راحتی  آن  تن    120به  با    اندبودههزار  آنهم  که 

تصور،  فوق  و...    ی هااسب  فاخر،   ی هاسلبا  جمالتی  نقره  و  طال  از  های  برگستوان  با 

گردند.پیر ن  پس  وز  همان  عامل  بود  مهمترین  از حکومت ساسانی  عموم مردم  ارضایتی 

نویسان   تاریخ  که  بعدآنچنان  به  خسروپرویز  دوره  از  این    اندنگاشتهخصوص  مرگ  از 

یزدگرد س دوره  تا  چها  تن   11، موپادشاه  در مدت  کبرتخت سلطنت  زدند  تکیه  ه  رسال 

ثباتی   بربی  دلیل  امور  این  اوهمه  بووناآرامی  کشور  است، ضاع  دوره   بهرحال   ده    از 

ایران انجام   به مرزها وسرحدات  خصوص به کشور    ،ردیگیم خالفت ابوبکر تعرضهایی 

عربستان، آن روزگاران شبه جزیره  در  کنونی زیرا  یعنی    به  عراق  آنروزگاران  دو قدرت 

متم  وایران  گردید.روم  به   ودر   ایل  هرقسمت  امپراطوری  دو  این  پی  در  پی    نبردهای 
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نی  رساندیموابسته خود یاری   ز در آن دوره در سیطره قدرت و نفوذ ساسانیان  و عراق 

را چشیدند.   در   بود، اعراب  از  تجربه شکست  نخستین  ایرانیان  قار  ذی  فتح    ن یا  واقعه 

ش وبنی  وائل  بکربن  طایفه  اعراب  ی توسط  برای  اعرابان  و  خورد  که  رقم  دریافتند  ب 

از همت آنان  ده است و فتح آن چندان دشوار و به دور  امپراطوری ساسانی از درون پوسی

قابل به ذکراست که ایرانیان و اعراب چندین نبرد نمودند که در تمام این    هرچند  ،ستنی

دهی سپاه  مانفر  ( کهپلجسر )نبردها پیروزی با اعراب نبوده است به عنوان مثال در نبرد  

ه اعراب را ابو عبیدهایرانیان پیروزی  ایران را بهمن جادویه برعهده داشت و فرمانده سپا

تنومندی  یافت فیالن  ایران  سپاهیان  در  زیرا  رمانیدند  ند  را  اعراب  اسبان  که  وخود بود 

نیز در زیر پای پیالن کشته شد،  ایرانیان که تشنه برابری و    کنیل  فرمانده سپاه  به انجام 

اعر سپاهیان  اسارت  به  تن  بودند  نبرد  یکرنگی  سه  در  و  دادند    14سال  )قادسیه  اب 

) (  یهجر )در سال    16سال  جلوالء  الفتوح  فتح  به  نهاوند معروف    21هجری( و جنگ 

یزدگرد که پس از گریز از تیسفون به سمت غرب  »  به اسارت اعراب دادند.  ( تن هجری

گمان خود   به  بود  غربی  اهیسپ   خواست یمایران رفته  دامنه کوهستانهای  به  را  ان عرب 

بکوبد و شکستهای پیشن    روی بزرگ آنان را در هم یگردآوری نا  ب  ، سپس  ایران بکشاند،

از یک سو خود را به اهواز رسانیدند و خوزستان    مسلمانان  چنین نشد.  اما  ی کند،فرا تال

که در جلوالء در  ر کردند و از سوی دیگر سپاه ایران در مغرب کشور در جنگی تسخیرا 

بر آمد    زدگردی  گرفت شکست سختی خورد. ود را به کار  که آخرین تالش خدر صدد 

نیز از هم گسیخت و با پیروزی    ی ول  بزرگ در نهاوند فراهم شد،   ی سپاه  .برد نیرو  این 

یافت. پایان  داده    نیا  مسلمانان  رخ  هجری  ویکم  بیست  سال  در  جنگ 

 ( 121:1387)شهیدی, «است 

یزدگرد به    واز آنجا نیزر لشکریان عرب تاب مقاومت نیاوردابه ایران در برواینگونه بودک

به    یهجر  31سال  دیمان و سپاهیانش به خراسان پناه برد و در مرو خراسان در  مراه نه

ساسانی   شکوهمند  حکومت  نظام  او  مرگ  با  شدهرچند  کشته  مروی  آسیابان  دست 

و بعد یزدگرد سو  فروپاشید  ناجوانمردانه  قتل  را شاهنشاه  م  از  فیروز سوم خود  او  پسر 

گویند مردی شجاع و جلد بود به    اعت تمام چون پدرش که ایران خواند وی نیز با شج
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را   مملکتش  اوضاع  چون  و  نبرد  پیش  از  کاری  نیز  او  لیکن  پرداخت  اعراب  با  مبارزه 

 ناسامان یافت و مردم را راغب به دین اسالم به کشور چین گریخت. 

هیچگاه   نو  ر این  هیچگکته  نهاوند  از شکست  پس  ایرانیان  که  برد  یاد  از  نباید  آن  ا  اه 

انه و مقتدر خویش را از یاد نبرد و خویش را زبون و مسخر قوم عرب  روحیه ملی گرای

آن  )  دیند ایران  استقالل  دولت ساسانی  با سقوط  چند  هر  داشت که  نظر  در  باید  )ونیز 

که در مدت بیش از یک    چنان  ی زنده ماند،روح استقالل طلبی ایران  یول  زمان زایل شد،

امیه    ی خلفا  ،قرن سالی بنی  ایران  لشکر  متناوباً  هرچند  به  هزارنفری  صدودویست  های 

این که به این    ی ب  ایران با جدی هرچه تمامترکوشیدند،   ی هاشورشفرستاده برای اطفای  

باشند.(()پیرنیاآشتیانی,خا  هاشورش داده  این  و    (235:1386تمه  نباهیچگاه  را  از  نکته  ید 

جا را تحت  ت سرزمین قوم آئیرین همه  یاد برد که اسالم در آغاز ورودش به داخل فال

در بلکه بسیاری بودند که مخالف اسالم  نداشت  آئین  آنفوذ  و  دین  از  شدت  مدند و به 

دفاع برخواستن  به  اسالمیپدری خویش  اول  قرن  دو  تا  آنچنانکه  پهلوی    خط  ، د  وزبان 

ارایج بود و بسی  به زبان و خط پدر  زاری  به  آثار معروف و مشهور در این روزگاران  ی 

کلیله  ن مقفع از کتاب گرانسنگ و عدیم النظیر  بکه ترجمه ا   آنچنان  نگارش در آمده بود،

را به زبان پهلوی در دست    و دمنه از اصل پهلوی بوده است و او این گنجینه ارزشمند 

مخالف اسالم بودند و    دین زرتشت،  دانموب  ،ن دهقانا  طبقه اشراف،   بهرحال  داشته است،

پنهانی   آشچه  چه  خ  کاراو  دین  ترویج  آسانی    پرداختندیمود  به  همین  به  راحتی  و  و 

خویش    یهاشهیاندوهی از اینان بواسطه دفاع از  قبول اسالم نکردند تا آنجا که حتی گر

 و دین خود دست به مهاجرت زدند  

وآنان  ارسیان هند معروف و مشهور هستند  ن اکنون به پوبه نواحی هند سفر کردند که اینا

نتیجه مهمترین عامل   در بردین اجدادی خویش باقی ماندند،  الم سرباز زدند و از قبول اس

ن ایرانیان  از  بود  اده در دست زدن به قیام و شورش بر ضداسالم نارضایتی  ژبرای برخی 

داشتند خصوص   زعیمان عرب  از  آنان  و    یها وهیش که  بنی  ردانه خالفناجوانمزشت  ت 

را موالی ایرانیان نژاده بسیار    دانستند یم...   نوکرو  ، امیه که ایرانیان  بر  این خوار داشت  و 

از سیادت و سروری سر  ی انیرانیا  ،آمدیمگران   حال  افراشتندیم به آسمان    که  پای    ،و 

بیا اعراب  نباسپر  سیاست  و  نرفتند  اسالم  دین  براصول  که  بودند  شده  گردی  ژادی  ن 
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دنبال   را  نا  کردندیمناجوانمردانه  رفتار  برایرانیان    بود  جوانمردانهودر حقیقت همین  که 

آمد،  امیه    خصوص  گران  بنی  نابودی خالفت  که  بودند  همانان  را رقم  بر خراسانیان و 

سیاه  )  زدند. بین  جنگ  ))وقتی  عباسی(پوشان  حکومت  و)خواستاران  در    (  امویان  بین 

اندهی را برای سیاه پوشان تعیین نمود که قحطبه بن شبیب  نی فرمخراسا ابومسلم گرفت،

  ، دندیگردیمپس از دیگری مستولی    یک ی  طالیی بود سیاه پوشان بر شهرهای خراسان، 

  عقب   عراق،  بسمت  کم به طرف مغرب،   کم  ورده،که لشکریان اموی شکست خ  یدرحال

  مروان بن محمد در خواست خراسان از خلیفه اموی  یوال سیار،   نصربن ،کردندیم نشینی 

  , عمرفروخ ای او بفرستد(()شکریان جدیدی برمروان نتوانست ل  ی ول  کمک و نیرو نمود،

ذوالحجه    (148:تا  یب ماه  در  ) مروان  هجر132سال  )   ی(  م750مطابق  قریه    یالدی(  در 

 از ظلم و ستم مروانیان رقم خورد.  خالفت پر ان یوپا یر از توابع مصر به قتل رسید، صبو

 اب مسلمان بر طبرستان اعر غلبه

  ی ار یبس  آنچه بارز و مشخص است،  اما  در وجه تسمیه نام طبرستان اختالف بسیار است،

بر آنند که این نام بواسطه وجود خاشاک و درختان انبوه در این مکان به تبر مربوط است  

دام  هرک هالغتو دیگردر مورد حد مرز زمین طبرستان نیز اختالف بسیار است و فرهنگ 

  که   ته است،پرداختند که حمداهلل مستونی در این زمینه گفبه این تقسیم بندی  وی  به نح

تقسیم   قسمت  هفت  بر  بسطام،  ده یگردیممازنداران  از  است  عبارت  که    ، سمنان  است 

تشکیل    نی ا  ،خرقان   ،روزکوهیف  ،دامغان را  طبرستان  پهناور  سرزمین  است    داده یمحدود 

ن لغت  و  نگارش  اهل  باز  به  که  یاد    یها وهیش امه  سرزمین  این  از    ، اندکردهگوناگون 

و    اندنمودهتوصیف  ت و نعمت فراخآلت و عد با بسیار کثرت و این سرزمین را   یگروه

نیز  را   گروهی  ترسیم    آن  هولناک  و  عفن  وهوای  آب  با  در    اندنمودهسرزمینی  بهرحال 

باز  یها دوره این حدود و ثغور  دگرگو  مختلف  تغییر و    چنانکه، ست ا  دهیگردیمنی  دچار 

ود گردید و از دیگر موارد مهم  و دامغان زمانی در حدود عراق عجم محدسمنان    ،بسطام

مازندران خوانده    باشدیماین ایالت سترگ    در نام نام  به  که در مورد    شودیم که امروزه 

ین نام در  یعنی پرپیچ و خم و نام کوهی نیز به هم   ماز یا مازو  اندگفتهوجه تسمیه آن نیز  

نیز، این   نام مازندران   اری بس  سرزمینمی باشد و در کتاب شاهنامه  که    م یکن یم برخورد    به 

بر   متداول بوده است   دیآ یمآنچه از شواهد و قراین  نام در دوره ساسانیان رایج و    ، این 
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در    داند یممازندران به طبرستان را  که تاریخ نام نهادن    دیگویم عجم البلدان  در م  اقوتی

نام طبرستان بوده است و نه مازندران. وهمانگونه ک  استانی آنچه تب بک ه در  دیده است 

نگاشته شده است  یها خیتار آمدن ساسانیان،   هنگام   ، مختلف  کار  نام    یشخص  روی  به 

( تپورستان    ( شاه جسنف گشنسب  آن  به  دوره  آن  در  مازندران که  همان  یا  بر طبرستان 

گشنسب تا    خانواده  ه است،قدرت داشتاین منطقه  است و بر    کردهیمحکومت    گفتندیم

را در دست  ن پادشاتا زما  یعن ی  حدود سیصدسال بعد، منطقه  این  هی قباد اول حکومت 

راندند می  براین منطقه حکومت  تاریخ    داشتند و  در  هنوز  که  نامعلومی  دالیل  به  لیکن 

نگردیده   رفتند  مشخص  میان  از  رااست  منطقه  این  حکومت  ساسانی  فرزند    وقباد  به 

ووس  کا  کن ی( ل 147:1366ابن اسفندیار, ) کرد.یوس یا همان کاووس واگذار بزرگ خود ک 

و سرکشی در  اما در نهایت بواسطه شورش    با وجود اینکه مردی شجاع و با کفایت بود،

مزدک، جانب  به  شدن  متمایل  و  مرکزی  حکومت    اول،   خسرو  برادرش،  لهیبوس   مقابل 

به قتل رسی  روانیانوش این سرزمین    هر  ( به40-37:  1348آملی,)  د.عادل  حال پادشاهان 

بوده  معروف اسپهبد  انتخاب  و معمول وقتی    به  پادشاهی  به  تا زمان    کردندیماسپهدی 

باقی   منصب  آن  بر  به  ملوک    است.  ماندهیم مرگ  )باوندیه  ))مالقاب  و    لک )اسپهبد(( 

 ( 99:1373اعتمادالسلطنه, )  ل(( اشتهار داشتند..الجبا 

مازندران و قیامه ش اسگستر اعرابالم در  از مناطقی بود که  طبرستان    ای مخالف  یکی 

برای سپاهیان عربه از حقیقت نخواهد بود که    مواره  به دور  مشکل ایجاد کرده بود و 

د استوار  سدَی  مانند  منطقه  این  دین اسالم مقاومت  بگوییم  برابر عرب و  که    نمودیمر 

تسخ عدم  در  منطقه بسیار  خود موقعیت جغرافیایی  این  بود،ا  وب  مؤثریر  در    منطقه  نفوذ 

کوهستان  انبو  میان  و  بود  وه  جنگلهای  سخت  بسیار  مناطق  این  از  برخی  به  نفوذ  که 

از    نمودیم غیرممکن   که  هوایی  و  آب  با  آنهم  تعبیر  و  هولناک  هوای  به    ، کردندیمآن 

را  ینی سرزم اسالم  سپاهیان  راه  و  بود  غالب  آن  بر  باران  اغلب  فرو    که  منطقه  این  بر 

  نسبتاً توانست  ،مان ی سل  ه،والی جدید خراسان و مقرب خلیف ))اما یزید بن مهلب  بست یم

وارد شده گرگان  به خاک  آسانی  ولی    تخت یپا  ، به  آورده  در  به تصرف  را  آن سرزمین 

نخستین اردو کشی جنگی بر ضد سپهبد مازندران که سرزمین کوهستانی و از لحاظ آب  

ناکامی    ( بههجری  98میالدی مطابق با    117/ 716سال  نامساعد بود )در    مخصوصاً وهوا  
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از آنکه  منجر گرد رانده شدند، ید و پس  بار شکست خوردند و به عقب    عربها چندین 

به مذاکره    دیزی همانطور که مالحظه شد اعراب    (53  :1369,اشپولر)  دیدخود را مجبور 

افیایی  انستند نفوذ کنند زیرا وضعیت جغربه راحتی به این سرزمین استوار و مستحکم نتو

ناک این  در  طبرستان  نوع آب و هوای  اعراب سخت  و  بود.   ریتأث امی  این    گذار  هرچند 

هوای هولناک همواره در پیشینه این سرزمین کهن زاد وجود داشته آنچنان که در تاریخ  

ریشان روزگار  گروهی انبوهی از گناهکاران پ  اندگفته  پادشاهی کسری؛   در  دوره ساسانی،

و صعب این  نامطبوع  و هوای    صرف به دلیل آب  آنهم   تبعید نمود، ستان  را به منطقه طبر

بن العاصی را بوالیت کوفه گماشت و عبداهلل بن عامر را   د یسع 29در سال  عثمان ، منطقه

کرد، منصوب  مصر  والیت  به  طوس    در   نیز  مرزبان  روزگاران  دو    ی انامهاین  این  به 

آنامرزدار نگاشت   از  کار را سعیدبنالعاصی    ن یا  ،ند ن خواست تا به طبرستان حمله کنو 

انجام با یکدیگر از در صلح  نسرو چند شهر طبرستان را تسخیر کرد لیک   شتهمت گما

آمدند،  معاویه  در  دوره  هبیره،   محقله   ، در  گردید  بن  طبرستان  فتح  آغاز    در  ، مسئول 

ب فتح  این  در  او  و  حاکم بود  این  آن  از  از  پیروزی  کام مرگ    ها یطبرستانسیاری  به  را 

عبوفرست و  طبرستان  از  خروج  زمان  لیک  از  اد  از    انیلشکر  صعب،  یهاگردنهر  طبری 

آوردند و در  حقلرا بر م  یزندگ  با فروریختن پاره سنگهای درشت،  ها کوهباالی   ه تنگ 

ازندران  بن مهلب به م  د یزی  ،ر ایام خالفت سلیمان بن عبدالملک این نبرد او کشته شد د

ند در این نبرد  اوفتح نموده از جمله رویان و دنبچند شهر این ایالت را    ی و  نمود،حمله  

ه دچار گشتدر این نبرد او و سپاهیانش در  حقلپیش از خود م  حاکم   ، او نیز به سرنوشت

ب نیز  بازگشت  در  و  شدند  کشته  یارانش  از  بسیاری  و  گردیدند  محصور  طغیان  دره  ه 

   گردید.مرزبان گرگان دچار 

رگ فروفرستاد و به  یاری از گرگانیان را به کام ملیکن فتح و پیروزی با او بود و یزید بس

آورد آ که  قتل  در    اندگفتهنچنان  را به حرکت  آسیای بزرگ شهر  از خون کشته شدگان 

مد و آنان قبول مال نمودند و  آ دوره سفاح نیزعاملش با طبریان از در صلح در    در  آورد. 

دورهصلح کردند   در  سپا  و  نیز  گردیدندفتح طبرستا  مأمور هیانی  منصور  دوره    و   ،ن  در 

ن دسمعتصم  به  طبرستان  سال  یز  در  نیز  وی  بود  قارن  بن  مازیار  به    225ت  را  خود 

لشکریان عبداهلل بن طاهر تسلیم نمود و چندی امور حکومت طبرستان در دست عبداهلل  
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اغتشاشاین سرز  ه هموارهبن طاهر و پسرش بود و اینگونه بود ک و    یناآرام  ،مین دچار 

مقا  حقیقت  ب در  محمد  و  بود  استواری  و  طبرستانومت  فتح  در  طبری  جریر    گوید:   ن 

قراری نهد که    سوئد ))اسپهبذ درباره صلح به   برای او  نامه نوشت که به صلح باشند و 

  این را پذیرفت و برای آنها چنین   سوئد  سخن از یاری و کمک بر ضد هیچ کس نباشد،

 ( 1378:1368طبری,مقرر کرد.(() 

ط  سرانجام  حال  هر  دیگر  به  مانند  نیز  را    ی هانیم سرزبرستان  اسالم  دین  ائیرین  قوم 

با رضایت عامه مردم    اما   پذیرفت و قبول اسالم کردند، نیز  که این قبول اسالم  هر چند 

نبود و خود قی اد  رخ د  طبرستان  و شورشهایی که پس از فتح کامل  ای مختلفامه همراه 

اسالم را  غییر ناگهانی بعد از قبول  واساس این تن این سخن ماست که باز باید علت  یمب

کار  ولی متاسفانه از زمانی که بنی امیه برسر))  ضدانسانی بنی امیه دانست  یها استیسدر  

تا برای همیشه    رفتیم و قومیت عربی را که    تعصب  ،آمدند در ست برخالف نظراسالم

را به نحو خیلی  باء و اجداد و عربیت  آ ه کردند و فخر فروشی به زند بار  دگر نابود گردد،

در مرتبه اول به اوالد امیه بودن و در مرتبه دوم به قریشی بودن    ها آن  .مودندآغاز ن  بدی

مباهات   خود  بودن  عرب  به  سوم  مرتبه  بدین  کردندیم ودر  که    ترتیب  و  است  معلوم 

بنی ام ایرانیان را    مخصوصاً یه که مردم غیر عرب  مسلمانان غیرعرب چه وضعی داشتند 

خطاب   آنه  کردندیمموالی  با  قدری  بدرفتاری  به  آور    واقعاًکه    نمودندیما  شرم 

 ( 211:1369بود.(()اصفهانی, 

اینگونه بود که   مناطقی که  زشت و غیرانسانی بنی امیه سبب گرد  هااستیس و  ید همان 

به تصرف خو تحمل شداید  با سختی بسیار و  آورداعراب  در  دست    زود  ،ه بودندد  از 

زودی از آیین   به  ،برابری شنیده بودندی و بدهند و این مناطق که ابتدا آوازه خوش برادر

ب دست  ظهور  متمایل  رداشتندنو  اجدادی  آیین  بسوی  آسا  برق  از    که  ،نددیگرد  و  باز 

سرزمین کهن زاد طبرستان است که به طور دقیق و کامل به آن    نی هم  ، قجمله این مناط 

سرداران چگونه  که  دیدیم  و  برخو  عرب  پرداختیم  مشکل  منطقهبه  این  فتح  و  در  ردند 

بود که حتی برخی جان سپردندلیک همین منطقه و   اینقدر فتح طبرستان برای آنان دشوار 

زود نابرابری  و  وستم  ظلم  دیدن  با  کهن  مسل  سرزمین  دین  از  به  و  بازگشت  خود  ک 

 اجدادی میل نمود.
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 مسلماناناعراب دار اقتتحوالت سیاسی اجتماعی ایران در سایه 

شد، مالحظه  تبعیض    از  انیرانیا  همانطورکه  مسئله  خصوص  ساسانیان  بیداد  و  ظلم 

را نیاوردند و به راحتی و آسانی تن  ند و دیگر تحمل بار این بیدادها طبقاتی به ستوه آمد

شکس اعراب  به  برابر  در  نقل  ت  تاریخ  گران  روایت  آنچه  آنهم  وجود   کنندیمدادند  با 

دو سپاه، میان  در  بسیار چشمگیر  سپاهیان    نابرابری  اندک  فکرتعداد  این  با  که  و    عرب 

آرام   خدای  بهشت  در  گردند  کشته  اگر  بودند  نهاده  پیکار  به  روی  و    رندیگیم عقیده 

در درون انباشته   اما   قابل وصف، ت و زرق وبرق غیراز تجمال پر انبوهی سپاهیان ایرانی، 

که شکست ایرانیان    اندداشتهچند برخی از مورخان بسیار سعی    هر  ت و پریشانی،از تشتّ

را به حوادث آسمانی و امور تقدیر شده نسبت دهند که هر دیده بینا و همراه    ز اعرابا

ایرانیان از اعراب  از    و فراتر  ترقی عمشه بسیار  ری  با منطقی خواهد پذیرفت که شکست 

داشت خواهد  آسمانی  از    بهرحال   ، حوادث  را  برادری  و  برابری  خوش  رایحه  ایرانیان 

بوی خوش را نیز به    ص( شنیده بودند و انعکاس این) الم امبراسی پمردی عرب امّی یعنی 

  رفت یموقاص هر نوبت پیکی  قادسیه از سوی سعد    که در نبرد  آنچنان  ،دندیدیمخوبی  

و    دیآیما جایی که رستم فرخزاد از قاصد پرسید چرا هر نوبت یکی از شما به خدمت  ت

تا رنج راه    خواهد یممانده ما  پاسخ داد فر  ک یپ  ، شودینمگماشته  کا  را یک نفر بر این  چ

طور به  سپاه  همه  میان  از    در  این  که  نگردد  رنجور  یکنفر  تنها  و  گردد  تقسیم  مساوی 

دور خواهد بو به  ایرانیان   یی هانشانه  ن یا  د،انصاف  به روز  تسلیم وا    بود که روز  به  را 

رد و آنان اوضاع و احوال بزودی تغییر ک  کنی ل  .گونه بود که انتظار داشتندهمانو  داشت  

افتادند، اسارت  و  مذلّت  به  سروری  و  سیادت  خشک    استیس   از  عصبیّت  و  نژادی 

را دگرگون ناامید گردانید،   جاهلی بنی امیّه و عرب بسیار زود ایرانیان  را    ساخت وآنان 

های    یکسان نامگ  ختای  به  ا  دندیبالیمکه  نسل  از  را  خویش  به    دانستندیمکاسره  و 

مذّت گردید  آنچنان  اسالم،دچار  اولیه  قرون  در  اگر  که  نژاد؛  یرانیا  ند    بر   سوار  دهقان 

آن   را بر  عرب  داشت از اسب پیاده گردد،  فهی وظ  ،دیدیم ند را  تپابرهنه و مس  یعرب  ،اسب 

ان و تجملّات  درباری ی طالئی ایرانیانی که برق سپرها   نشاند و او را تا منزل همراهی کند،

پادشاه حصر  و  حد  را  چشم  ،شانبی  تبدیل    حال  ،ساختیمخیره    آسمان  عجم  به 

این وضعیت   ( 20:1385, صفا) گردیده بودند و در مناسبات بنی امّیه جایی برای آنان نبود. 
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  غیر قابل تحمل بود ))ابن عبدربه(( در عقد الفرید آورده است: سخت و  برای آنان بسیار 

به  گفت روزی معاویه احنف بن قیس و سمره بن جندب را به حضور پذیر  ادیز فت و 

خیلی    ( تعدادشان )ایرانیان و بعضی از مسلمانان غیر عرب  ها پوستآنها گفت این سرخ  

اثر نفوذ خود از  دستگاه ح  زیاد شده و ممکن است یکی روز بر  ما بگیرند  از  را  کومت 

این رو بهتر است که اجتماع آنها را در هم بشکنیم و برای این منظور برخی از آنان را  

د  می کشیم عده  و  و  بازار  به  مربوط  کارهای  اداره  و  خدمت  برای  را  باقی    یها راهیگر 

 ( 212:1366, اصفهانی).((می گذاریم

بی نظیر یافتند و سخت  و  م را بسیار زیبا م دین اسالنه بود که ایرانیان، نخست تعالیواینگ

در   خصوص  ساسانی  حکومت  قوانین  در  زیرا  گردیدند  برابری  و  برادری  آوای  شیفته 

حک بودند،آنان    مرانیاواخر  گردیده  ستم  و  ظلم  دچار  چیره    کنیل  بسیار  از  بعد  آنان 

این قضیه بود که  و آن  بردند    یا مسئلهگردیدن اعراب بر ایرانیان نژاده به خوبی پی به  

دراین شیوه حکمرانیآ انتظارش بودند و  در  نبود که  هیچ  ن  آنان اوضاع  نظر  در  حقیقت 

شد و  بدتر  امور  بلکه  نکرد  را  تغییری  آنان  اوضاع  و  حال  و  گردید  گذشته  از  یدتر 

نمود ودر واقع آنان به خوبی دریافتند که تغییری رخ نداد زیرا اگر   ترنابسامانو   تربدحال

وبا دیده انصاف و به دور از تعصب بنگریمخواهیم دید که ایرانیان تازه    ریخ برگردیمبه تا

گردیدندلیکن تا آن سال بیست واندی  در زمان یزدگرد سوم با اعراب و حمله آنان آشنا  

روزگاران   آن  قدرتمندان  برای  بزرگ  خطری  و  بود  یافته  قدرت  اسالم  که  بود  سال 

عب و وحشت ساخت و معادالت خصمانه قدرتمندان  ار رمحسوب گردید و آنان را دچ

یزد گرد زد و خوردهای کوتاه و اندک با   را در هم ریخت و ایرانیان هر چند پیش از 

نکرده    اندداشتهاعراب   نگاه  کننده  نگران  قدرتی  عنوان  به  اعراب  به  هرگز  لیکن 

ر مرز ایران و  اب داعراز سردار ایرانی و بزرگ با شورش  بودندچنانکه زمانی که شهر بر

بلکه فقط خوکبانان اطراف    یمن آگاه گردید او هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداد

که این کار    داندیم عاقل و بینادلی  که هر انسان آنان فرستاد تیسفون را به حمله و نبرد با 

اعراب ن.  آمدیمبه حساب    شهر براز در حقیقت نوعی توهین و خوار شماری   زدو در 

حساب   به  بیش  گدایانی  را  اعراب  ایرانیان  و  بودند  خوار  و  حقیر  بسیار  اعراب  آنان 

بزر   دانند یمهمگان    آنچنانکه  ،آوردندینم سردار  سوم،وقتی  یزدگرد  رستم    یعنی  گ 
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رفت، قادسیه  در  اعراب  نبرد  به  زمان    ی سردار  فرخزاد  در  ساسانی  حکومت  نبض  که 

ن که گویند بیش  چناای ایرانی بود و یزدگرد  همت  یزدگرد در دستان این مرد بزرگ و بی

هرحال در نبرد   به   ؛کردیم سال نداشت و همین سردار بزرگ بود که ایران را اداره  28از  

و در رفت و آمد میان    کردینمراضی به نبرد نبود و نبرد را پیشنهاد تم فرخزاد دسیه رس قا

که   دانست یمو آنان را گدایانی    کردیمپیکان و سفیران او همواره نژاد اعراب را منکوب  

  جالل   ، ودر حقیقت آنان آوازه شوکت  اندآمدهبه واسطه فخر و تنگدستی به سوی ایران  

و گرنه در نظر او اعراب را چه به کشور   انددهیشن حصر دربار ایران را  و ثروت بی حدّ و 

رسنه و بیابان  راب گگشائی و تازه ایرانیان بسیار متعجب بودند که این در واقع همان اع

زمین   ایران  گشایش  به  که  هستند  نباید    که  . اندآمدهگرد  دور  نظر  از  را  نکته  این  البته 

آئداشت که پهنه سرزمین باستانی   آنقدقوم  ر دچار اغتشاش و آشوب بود و دچار  یرین، 

و گرنه از    .که هیچگاه به قدرت اعراب و اسالم توجه نکرد  ودضعف و سستی گردیده ب

سال عرب بسیار قدرت یافته بود و    25سرو پرویزتا یزد گرد سوم در طی  قدرت خآغاز  

دنبال   را  نقاط  دیگر  به  اسالم  نشر  ایرانیا  کردیمسیاست  اگر  نادیده  و  را  قدرت  این  ن 

تحقیر    گرفتندینم به چشم  آن  به  بر    د یشا  ،ستندیگرینمو  دیگر  ازلونی  و    آمدیم بازی 

 .  شدینمفتح  عرابدست ا سرزمین کهن زاد ایران زمین به 

ایرانی که    آنهم  ،گذار بود  ریتأثو    مؤثربهرحال همین اوضاع و احوال در فتح ایران بسیار  

نی بود که هیچگاه از ذهن و درون مردم زدوده نخواهد گردید و  یادگاران عدالت پادشاها

این   بینادلی  دیده  هیچ  کرد زیرا هموا   ها ییبای زدر حقیقت  نخواهد  فراموش  وه  ره شیرا 

اسالم از  قبل  باستان  ایران  داری  پادشاهان    حکومت  و  خاندانها  از  بسیاری  تقلید  مورد 

از همین حکومت مقتدر ایران باستان با    یانمونهخالفت بغداد    خود  ،ایرانی بود از جمله

و هنر و ماندگار خداوندگار طوس  به کتاب حکمت    ودکافی است تنها شیوه اشرافیتش ب

که وارث خویش  است   ی انامههی همراه با اندرز کرد پایان هر پادشا جعهمرا ))شاهنامه(( 

فرا   دیگران  بر  دادگری  عدالت و  به  دا  خواندیمرا  و  عدالت  آیا جز  پادشاهان  دو  گری 

ساسانی گستر  از    یهخامنش  ،اشکانی   ،عدالت  آنان  قلمرو  در  ادیان  که  است  بوده 

دیهودی    مسیحیت،  انجام مراسم  و  عمل  ...آزادی  این   اندداشتهینی  و  در  راستا    هرچند 

است   بوده  نیز  اندک    ییهاضعفو  برخوردهایی  امور  همین  است  داشته  وجود  نیز 
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گرد متعصبین  دادستاویز  و  دنبال    زدی  ،انددادهد سخن  یده  به  خود  انتخاب  به  اول  گرد 

دین مسیحیت  عموم مردم و گویند در این جستجو به  آیینی برای خویشتن بوده نه برای  

مزدیسنان    ن ید  لیک چون قرار بود تمام ادیان را معرض آزمون قرار دهد،  .ل گردیدمتمای

  که به هر حال   اید دور نگاه داشتگوی سبقت را ربود و البته این نکته را نیز از ذهن نب 

نیز داشته است    ، این تمدن در خشان این چه عیبیست کز آن    : وبه قول حافظخطاهایی 

 ( 94:1367بختیاری, کجاست ) چه شد مردم بی عیب  نیز دوربو/عیب خلل خواهد بود

  بهرحال ایران باستان نیز مانند دنیای مادی که بر امور نسبی استوار است خالی از عیب و 

نبوده است، این سرزمین راه یافت  حقیقت سستی و هرج و مر  ودر  ایراد  که  ج آنگاه به 

دولت   و  دین  توامانموبدان  شدت    را  به  و  نمودند  که  ا  درفرض  تاختند  دولت  مور 

داشته   نیاز  بیان  به  که  آنست  از  مشهورتر  بسیار  کریتر  ساسانی  بزرگ  موبد  داستانهای 

مانع سخت و استوار بر س  باشد، ادیان رایج در آن روزگاران بود و بسیار در جهت  ر  او 

  و   شروع به عزل و نصب کردند،  آنان  و... کوشید،  انی زروان  ، انیمزدک  قلع و قمع مانویان،

جد فروگذار    به  راستا  این  در  تالشی  هیچ  از  و  ورزیدن  دخالت  دولت  امور  تعیین  در 

که باز   آوردندیمان را از پای در  و آن کردندیمرفتار  زندیقان  نبودند وبسیار بی رحمانه با 

تاریخ ایران  _شدن ابعاد این فجایع خوانندگان عزیز را به کتاب روزگاران    ترروشنبرای  

 . دهم یمنت پهلوی از دکتر عبدالحسین زرین کوب ارجاع  وط سلطاز آغاز تا سق

 اب مسلمانرش علیه غلبه اعرگسترش شو

  ی ا فرخندهبل از اسالم کارنامه بسیار در خشان و  بهر حال ساسانیان یا بهتر بگوییم ایران ق 

آنان   به  تحقیر  به  و  عرب  قدرت  گرفتن  نادیده  با  آنان  و  گذاشت  جای  بر  خود  از 

شکست خویش را فراهم ساختن وبه راحتی تن به اسارت و شکست    یها هیمانگریستن  

قوم   مند  فرهّ  و  درخشان  سرزمین  در  اسالم  آمدن  کار  روی  وبا  دادند    ، ن یریائآنان 

را    چگونهیه ایرانیان  آنان  نژادی  سیاست  و  امویان  بیداد  خصوص  و  نداد  رخ  تحولی 

به   که  ساخت  ناخشنود  و  ناراضی  ف  یاگوشهسخت  این  داز  اشاره  جایع  قبل  سطور  ر 

ب  و  رفت، امویان  وحشیانه  سیاست زشت و  که  همین  را  شورش    یها نهیزم ود  ایران  در 

است که این  توجه  جالب  و  و    فراهم ساخت  طغیانها  این  و    هاشورشاکثر  دینی  رنگ 

گرفت و  دینی    مذهب به خویش  قیامی ضدّ  به  نهایت  اسالم منجر  در  و  و ضد عرب 
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در  گ که  و    تواندیم  هاامیق   این  رأسردید  فخر  سبب  که  خراسان  مرد  بزرگ  قیام  از 

داشت   را  امام  عنوان  که  او  برد  نام  خراسانی  ابومسلم  یعنی  است  ایرانیان  و  مباهات 

و   کرد  پیشرفت  سریع  بسیار  را  خالل  ابوسلمه  بی    انقراض  یهانهیزمحمایت  دولت 

را فراهم ساخت و با کشته شدن مروان حمار د ه بوصیر حیات  ر ناحیسروسامان اموی 

فرستاده شد  دوزخ  به  گناهان  پادافره  به  ت  کنی ل  ،آنها  گرد خود او  بر  را  وانست بسیاری 

این مرد  که  هرچند  ،آورد بود  اندگفتهبزرگ    در اخالق  و سفّاک  القلب  این    قسی  لیکن 

و احیای بناهای عام    مرمت   سخن خالی از تعصب نیست و روحیّه دستگیری زیردستان،

فه عباسی نیز  یجعفر منصور خل   ابو   ،اند گفتهتار این مرد سترگ بسیار  رف   در شیوه المنفعه  

بر هما نیز  نتوانست بر سر پیمان باقی بماند او  ن سیرت حکومت خلیفه  چون اجدادش 

و   تمام  ناجوانمردی  وبا  کرد  خطر  احساس  خراسانی  جوان  این  واز  رفت  سابق  گری 

  د یام   ؛جا به طرز وحشیانه و غیر انسانینو در آ  دسیسه و حیله ابومسلم را به بغداد کشاند

 واین مرد سترگ تاریخ را به شهادت رساند.  قتلرساند خراسانیان را به

دیگری در این سرزمین کهن زاد رخ داد    ی هاامیق این است که  لیکن نکته جالب توجه   

و  نام  به  مرگش  از  بعد  سالها  حتی  و  بود  دلیر  مرد  این  خونخواهی  قصد  به  ی  بیشتر 

به قیام دوست و جانشین ابومسلم یعنی سٌنباد   توان یم ها آن  رأسرفت که در صورت پذی

در   هرچند  نیز  قیام  این  که  کرد  اشاره  نیشابور  در  نا گبر  به  قتل  آغاز  از  خونخواهی  م 

به خود   ابومسلم خراسانیناجوانمردانه   دین و ضد اسالم و عرب  بعد رنگ  لیکن  بود، 

 ( 25:1385، صفا) گرفت.

خود  زیر بود،ا  مزدیسنی  مذهب  بر  نیز  مرد  هرچ  امی ق  این  خونخواهی  دیگر  نام  به  ند 

نبود سترگ    کنیل  ، ابومسلم  مرد  این  پیرو  جامگان  سیاه  از  پیوستند، بسیاری    ام ی ق  بدان 

هر کدام به شدت هر چه تمامتر از جانب خلیفگان    هاامیق که این    هرچند  استاسیس بود، 

منکوب   و  سرکوب  خور  نکته    کنی ل  ،دیگردیمعباسی  بیشمار    تأملدر  انبوه  به  وجود 

را داشتند،  هاستامیق ن در این  دینا به آیین پدری خویش  حکیم    ام یق   که قصد بازگشت 

از قتل ناجوانمردانه   یم بن عطاء معروف به المقنع نیز که به قصد خونخواهینقابدار حک 

این بزرگ  پس  ابومسلم لیکن با فاصله زمانی بیست سال   نیز قاباز مرگ    و   تأملل  مرد 

و از دیگر    .که باز این قیام نیز رنگ ضدیّت اسالم و عرب را به خود گرفت  عبرت است 
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بابک خرمدین،   تأملاران پر از عبرت و  قیامهای معروف و مشهور در این روزگ   از قیام 

از راهزنان    هر  ،برد  نام  توانیمجامگان آذربایجان    دی سپ  به  چند بسیاری  ومال بران هول 

و    بسیاری را به ویرانی سپرد  ی هاهیدمنظور نشر آیین خود و قیامش  به  او    و پیوستند و ا

او    کنیل  نمود.  ایجاد  در دل مردمرعب عجیبی را   به جای  نقیام  نبرد، هرچند این  یز راه 

در   اساسی  تزلزلی  ص  یهاهیپاقیام  وشکستهای  کرد  ایجاد  فرستع خالفت  بر  دگان  ابی 

ب  لیکن  ساخت یمخلیفه وارد   انجام  دسیسهبه  »بذّ«  ا  قلعه حصین  از  اورا  که  در    افشین 

اورا  آ نیز  ارمنستان  شاهزاده  و  گریخت  ارمنستان  به  یاری  امید  به  نیز  بابک  و  به  ورد 

و نمود  تسلیم  خلیفه  در    به  225صفر    در  نمایندگان  به  اورا  خلیفه    و   یختند،وآ حکم 

نیز   افشین  از   ی اهیعطهرچند  خدمتی  خوش  این  جواب  نیافت    در  به  خلیفه  نیز  او  و 

پنهانی با    فرمان براندازی خلیفه و دوستی ورابطه  به منظور  ایجاد توطئه  به جرم  معتصم 

کردند و به امر خلیفه    ندان به او سم خورانیدن و هالکش ز  گردید و در  محاکمه  مازیار، 

دار    اش جنازه به  توجه  وسرانجام   .ویختند آرا  مورد  بسیار  قارن  بن  مازیار    تأمل   و  قیام 

به   طور مستقل  به  بعدی  در قسمت  مازندران  به سرزمین  منسوب بودن  بدلیل  که  است 

آنجا که این    از  ا ضروری میدانم.بیان چند نکته ر   قیام این مرد بزرگ خواهم پرداخت اما

و باز    باشد یم که در این سرزمین رخ داد متعلق    یی هاامی قپژوهش مربوط به مازندران و  

ا اوضاع  و  جتم کاوییدن  گردیدن موضوع ضروری  در روشن  آنروزگاران  سیاسی  و  اعی 

 . الزم بود

دماوند  نیسرزم   و  گیالن  بسیار  ییهانیسرزم جکله    از  ،طبرستان  که  برابر    بودند  در 

این   و    ها نیسرزم اعراب مقاومت کردند و گشودن  سهل  سپاهیان عرب کاری  برای  نیز 

نبود و حتی آنان پس از فتح نهایی که در مازیار بن  حقی  راحت  قت به نظر بنده با مرگ 

از مناطق    یار یبس  ،دین و آیین پدران خویش بسیار پا فشاری داشتند  بر  ،قارن رقم خورد

متعددی که    یها امی ق  ،ز دسترس هنوز بر کیش مزدیسنی بودند و دیگرکوهستانی و دور ا

شکل    زمیندر این سرزمین برضد خالفت غیر اسالمی خلفای اموی و عباسی در این سر

نیاز به نوشتاری مستقل دارد    ازجمله  گرفت. قیامهای سالله آل قارن و آل بویه که خود 

برابر   در  مازندران  مردم  در باب مقاومت  شورش و شکست  »   .اندگفتهاعراب  جوم  هامّا 

ساز بوده به دنبال سرکوبی    سرنوشت  ،فرمانروایان طبرستان و خراسان هردو ی برا  مازیار، 
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طاهر قدرت  در  او  طبرستان  یان  گردید  استوار  خراسان  و  امارت  انزوا  حالت  از  هم 

خویش  دسترس ناپذیری خویش که تا آن ایام آن را به وسیله فرمانروایان مستقل محلی  

بود، کرده  گشت.  رونیب   حفظ  ملحق  خالفت  قلمرو  به  و  فتوحات    در  آمد  بسط  واقع 

زر با مقاومت جدی و  ی دریای خآغاز تنها در والیات ساحل   از  ایران،   اسالمی در سراسر

  . شد یمو قسمتی از جرجان    طبرستان والیات شامل گیالن،  ن یا  طوالنی مواجه گشته بود.

اقلیمی    یهایژگیو ادوارطبیعی و  در  نواحی  هم    آن  از اسالم  نفوذ   غالباًقبل  از  را    آنجا 

ناشی  داخل فالت ایمن داشته بود هرچند در هول و هراس    یها قدرتعمیق و گسترده  

یزدگرداز شکس فرار  و  دماوند،  مرادنشاه  ،ت جلوال  اسپهبد طبرستان    و  مصمغان  فرخان 

آن  در  بیشتر  نفوذ  اعراب  سپاه  پیشرفت  از  جلوگیری  نیست    ها کوهستان  برای  ممکن 

امتناع و  مهاجمان  تهدید  مقابل  در  مقاومت  به  را  نواحی  این  محلی  از    فرمانروایان 

ن دارد  آکه البته جای  از آنجا    ( 351:1384,رین کوبز )پرداخت مال صلح تشویق کرد.«

دیگر   از  جاهلی    که   یها امی قکه  ضد عرب و جهالت  امیه  آبر  بنی  نژادی  وعصبیت  نان 

 نان را تازه داریم. آریم و یاد بز نهضت سترگ و ارزشمند شعوبیان نام ب شکل گرفت ا 

 مازیار بن قارن 

به عنوان برگ ده که بر  اژزرین از رشادت ایرانیان نه  قیام مرد بزرگ و دالور که همواره 

که تاب    یمرد  وچون تندیسی زرین بر جای خواهد ماند،  درخشدیمصحنه تاریخ فرو  

اعراب و دس یسه خلفای عباسی را که تحت لوای اسالم بر زیر دستان  خفت و خواری 

  ن یآفر  نیاورد و دست به قیام زدو جوانمردانه در این راه جان به جان  داشتندیمستم روا  

بود قارن  بن  مازیار  کرد  بود،   نی وا  .تسلیم  حائزاهمیت  بسیار  طبرستان  منطقه  در    قیام 

بود،  اربنی ماز از  زیرکی تمام نبض ا   با  قارن توانسته  مور طبرستان را در دسترس گیرد و 

خ آ  یهاتیظرفتمای   با  مبارزه  در جهت  منطقه  کند ون  استفاده  این    اهمیت  لیفه  بسیار 

فه و عاملشان تلخ گردانید در ان نبرد که او  بر خلی  زگارانی را، ور  بود که ن جهت آام از قی

ان بود و  نیا مزدیسکه همان دین مزدکی  کردیمهدف بازگشت به ادیان پدرانش را دنبال  

نکته جالب توجه در مورد افکار و رفتار این مرد سترگ انست که هدف او احیای اقوال  

قارن است که در مازندران    آلپادشاه سلسله  خرین  آر  )مازیا)و تعالیم مزدک بوده است  

حکومت میکرداو فرمانروایی بسیار شجاع و با تدبیر بود که پس از مرگ پدر خود قارن  
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نیاکان خویش در کیش زرتشت بود و در میهن پرستی و  به حکو مت نشست وی چون 

ند و به  سپید داشتیضه بود که شعار  باز سردستگان م   اریماز  بی باکی کمتر همانند داشت. 

مخالفت   و  دشمنی  بود،  عباسیان  مخصوص  که  سیاه    خواست یم  او  .دندی ورزیمشعار 

برهاندو   تازیان  از چنگ  را  ایران  بآکشور  را  بر  ن  دوره ساسانیان  و سربلندی  استقبال  ه 

)حقیقت گرداند( سر    (335:1384,(  بر  طبرستان  فرمانروایی  شهریار  اسپهبد  با  مازیار 

و در نبردی از او شکست یافت و به نزد پسر عموی پدرش   تیز پرداختمتصرفاتش به س

خواست تسلیم  او نیز مازیار را به در خواست اسپهبد شهریار    کیل  و نداد اومید پناه برد،

رسانید و در    مأمونلیفه بغداد  از زندان فرار کردو خود را به خ   نماید که مازیار با زیرکی

شنا گردید و او که مقرب خلیفه بود  آ بزیست رست به نام و میهن پ  هبغداد با منجمی نژاد

اسپهبد   اثر مرگ  بر  این منجم و  با تالش  کرد و  به مسلمانی  ترغیب  را  مازیار  به ظاهر 

را بر   ص مازیار و موسی بن حف مأمون ریار و بی سرو سامان ماندن سرزمین طبرستان، شه

گماشت، هیچگاه سر مسلمانی    کیل   حکومت طبرستان  در جهت    نداشتو هموارهمازیار 

ورد ودر مناطق  آکار  را بر سر  ها  او مزدیسنان  پدرانش سخت کوشید،  نییآ تجدید حیات  

  هر   ورند؛آنان به در  آرا فروستانندو کار از دست    مسلمانان  یهانی زم  مختلف دستور داد،

مازیار طرحی دیگر افکند و به    کی ل چند این تحول را قاضی امل به گوش خلیفه رساند، 

امل،خ مردم  که  نوشت  خلیفه    انی رو  لیفه  اطاعت  موسی    اندبرگشتهو...از  بن  محمد  و 

طبرستان گشت حاکم  پدر  از مرگ  بعد  که  با )پسر موسی بن حفص  ستان  انان همد آ  ( 

با این حیله غائله دشمنان خویش    اریماز  .اند نشاندهر  و علوی را به خالفت ب  گشته است 

مازندران  بار  فرو نشاند و دیگر  انقیاد خویش در    را    آر خلیفه بعد    کن ی ل  ورد، آرا تحت 

زردشت   دین  بنای  تجدید  اینکه  و  مازیار  احوال  بر  روم  نبرد  از    اگاه   ،کند یم بازگشت 

مازیار سترگ    هرچند   کرد،خاموش کردن قیام مازیار    مأمور طاهر بن حسین را    گردید و

بود که البته در این راه  و دالور تمامی حدود طبرستان را چون دژی دست نیافتنی ساخته  

تحکمهایی    ها ظلم اخذ    داشته است،بیگناه روا    بر مردمنیز  و  در    ی ها اتیمال خصوص 

مسلم انبوه  دستگیری  و  موعد  از  انبوه  پیش  ثروت  این  تمام  ساریو...که  صرف  انان  را 

طبرستان  است  بنمودیمقالل  روی  ،  با  فرمانروای  آهرحال  حسین  بن  طاهر  سپاه  وردن 

نیز در  خراسان و   مشرق زمین و سرداران خلیفه از بغداد که اتفاق را برادر خود مازیار 
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او تنگ    عرصه  نان بود،آمیان   این دال   آنچهوردند اما  آرا بر  ور شجاع و بی همتای  قلب 

خست، فرو  را  برادرش    زشت  انتی خ  طبرستان  خصوص  و  سردارانش  ناجوانمردانه  و 

دوستا و  سرداران  بودند  البته  بود  اهدافش  کوهیار  و  مازیار  راه  در  جان  تاپای  که  نی 

)متاسفانه نام این  )خاستان ودری  سر  ه جان بدادند از جمله: در پایان در این راایستادند و

پرست  خو  وطن  از  و  موفداکار  باید  که  انطور  ایرانی  گذشته  میهن  رد  د  ایرانیان  توجه 

باکی و علو طبع و رشادت کم نظیری   نام  پرست قرار نگرفته و از بی  ور وطن  آکه این 

ایرانیان یعنی تازیان نشان داده،  نی  ی استهیشا  ن یتحس   در برابر دشمن دیرین    امد به عمل 

بردار   انجام سر  ( 376:1384,)حقیقت   .(( است  خلیفه    ش مکر  فرمانده  گرفتار  اورا  کوهیار 

در    یهجر  226در سال    اری ماز  اورابه دست دشمن سپرد  ون حسین مصعب کرد  حسن ب

 داد.  عتصم جان خلیفه عباسی م یهاهانی تاززیر 

 گیری  نتیجه

بود بر اثر بی کفایتی    اری بس  ایران زمین که قبل از اسالم دارای شکوه وعظمت،  پراتوریام

ویژه دخالت مستقیم   به  ن بسیار متزلزل گشت. آخسرو پرویز از درون پوسید وچارچوب  

کشور،  امور  در  زرتشتی  پادش   عزل  مؤبدان  کردن  ادیان    ظلم   اه، ونصب  برپیروان  وستم 

ساخت  مردم  دیگر، ناراضی  بسیار  ساسانی    یهانهیزم و    را  شکوهمند  سلسله  انقراض 

گردید. جنگ،  فراهم  سه  طی  در  عرب    هیقادس  ،جلوالء  ایران  اندک  سپاه  ونهاونداز 

  پس ازدیگری به دست اعراب فتح شد،  ی کی ، مناطق مختلف ایران زمین  شکست خوردو

ایرانیان را فراهم ساخت،  مهمیامل  یکی ازعو  دیشا عمومی    یتینارضا   که زمینه شکست 

نان شعار برابری وبرادری دین اسالم را شنیدند  آ ساسانیان بود،   حکومت از فشار طبقاتی، 

شیفته   بسیار  گردیدند،آو  حقیقت،  اما  ن  وقوع  آ  در  به  بودند  انتظارش  در  که  چیزی  ن 

ی امیه ایرانیاناز سیادت  نب   تبعیض نژادنمردانه  ناجواو  زشت   بر اثر سیاست،   رایز   نپیوست،

امیه نسبت    یگی افتادند که خود همین سیاست ناجوانمردانه بنو سروری به اسارت وبند

که   بود  ایرانیان  برای    یها شورش  ی هانهی زمبه  را  کار  و  ساخت  فراهم  را  نان  آمردمی 

ن  ذه  در   ،نیران زمی ز پذیرش دین اسالم در انچه عموم مردم اآرغم  علی    دشوارساخت. 

ا  دین  شمشیر  زور  به  اعراب  معتقدند  گروهی  که  قبوالندند  دارند  ایرانیان  بر  را  سالم 

با رضایت قبلی و   بر این  آوایرانیان هرگز  نیز  نپذیرفتند وگروهیدیگر  را  گاهی این دین 
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ت  اسالم را با رغبت تمام قبول کردند زیرا انان از فشار حکوم   نید  اعتقادند که ایرانیان، 

برادری دین اسالم را  آی به تنگ  پادشاه سخت  و  دندیدیم مده بودند و روحیه برابری و 

کهتمام سرزمین گهر بار قوم   د یبا  این دین گردیدند.شیفته   این دونظر گفت    در تکمیل 

نپذیرفتائیرین   را  غالب  قوم  مناطق مختلف    دین  نتوانست  به راحتی  عرب  و سپاهیان 

ن برای اعراب بسیار دشوار بود  آکه فتح    ها نی رزمسله این  از جم   که   د، ایران را فتح کن

از ان به هوای  آهم بواسطه موقعیت    رایز  بود،  سرزمین طبرستان که اعراب  ب و هوایی 

تعبیر   بدلیل وضعیت جغرا  و  کردندیمهول  یعنی وجود  آفیایی  هم    انبوه،   ی هاجنگلن 

که مازیار    چنان  ود،ارسخت نمرا بر قوم عرب بسی  کار   پر پیچ و خم و خطرناک،   یهاراه

طاهر از همین موقعیت جغرافیایی نهایت  بن قارن برای مقابله با سپاهیان خلیفه و عموی  

 نها را نابود سازد. آبسیار بنا کرد تا بتواند  ی برجها  استفاده را نمود ودر مسیر راهها،

برستان و  ارن در طقرون اولیه اسالمی، بویژه قیام مازیار بن ق  در  مخالف اعراب،  یهاامیق

دادی بود، او توانست،  باد و اجآمناطق شمالی در جهت حفظ موقعیت ملی ومیراث کهن 

به واسطه خیانت    هرچند  بسیار ارام وقرار را از خالفتظلم وستم بغداد بر باید،  ها مدتتا  

به   نتوانست  ظاللم    یهانقشهبرادرش کوهیار  خلیفه  بپوشاندوگرفتار  عمل  جامه  خویش 

در بغداحقیق  در  گردید. خلیفه  امر  به  مازیار  با مرگ  در    دت  طبرستان  شکستمنطقه  باید 

ورد وشکست سیاست این مرد بزرگ که به دنبال احیای کیش  آاعراب به حساب    برابر

بود.آ اجدادش  از    به   باد و  بسیاری  ا  یها امی قهر حال  دینی  قرون  رنگ  اسالمی که  ولیه 

ن سعی داشتند از دین اسالم بازگردند و  ناآود و  بیسنی  بازگشت به دین مزد  آنهم داشت، 

و سخت به دنبال بازگشت    دندیدینمو برادری را در این دین    ی برابر  ن شهرت،آیگر  د

 به همان افتخارات گذشته و هویت ملی سر افراز خویش بودند.
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