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Abstract
Although Guilaniyan and Deylamian, as the most
important tribes residing the plain and
mountainous regions in the south of Caspian Sea,
were tediously subjugated by Sassanids during
their early establishment of their government, their
relations were accompanied by many rises and
falls during the Sassanid government. The current
research paper proposes that Sassanids,
considering the war force of Deylamian, intended
to take advantage of the war skills of these tribes in
their wars with Romans and their other opponents
and enemies. But, with their military dependency
on these tribes, they attempted in their programs to
keep Guilan and Deylam regions as parts of
Sassanid kingdom. The present study aims at
analyzing the convergence and divergence reasons
of Deylamian and Guilaniyan to and from
Sassanids in their political relations and battles.
The present study makes use of a descriptiveanalytical method based on library data. In regard
of the Sassanids« relations with Gil and Deylam
tribes, the authors try finding an answer to the
question as to what policies have been adopted by
the Sassanids in respect to Deylamian and
Guilaniyan considering the importance of them in
the military and political structure of Sassanid
government. The study results indicated that
Sassanids envisioned Deylamian as warriors the
domination over and deployment of which in their
military structure could strengthen their military
might and superiority.
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Deylam, Guilan.
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چکیده
با وجود اینکه گیالنیان و دیلمیان به عنوان یکی از مهمترین اقوام
ساکن مناطق جلگهای و کوهستانی جنوب دریای کاسپین در آغاز
حکومت ساسانیان با سرسختی حاضر به اطاعت از آناان دادند
اما در طاول دوران حکومات ساساانیان مناسشات اان باا واراز و
 ورضیۀ مقاله پیشرو ایان اسات کاه.ورودهایی همراه بوده است
ساسانیان با توجه باه نیاروی جنگای دیلمیاان سایی داداتند از
مهارت این اقوام در جنگهای خود با رومیان و سایر مخالفاان و
ددمناندان سود جویند؛ اما با وجود وابساتگی نااامی باه ایان
داداتند سارزمین گایالن و

اقوام آنان در برنامههای خود تاال

 هاد.دیلم بهعنوان بخ ی از داهن اهی ساساانی بااقی بماناد
پژوهش حاضار تجزیاه و تحلیا دییا همگرایای و واگرایای
دیلمیان و گیالنیان با ساسانیان در مناساشات سیاسای و نشردهاای
پژوهش مطالیۀ حاضر با اساتفاده از رو

 رو.آنان بوده است

.توصیفی ا تحلیلای و باا تکیاه بار دادههاای کتابخاناهای اسات
نگارندگان در مناسشات ساسانیان با اقاوام گیا و دیلام درصادد
پاسخ دادن به این پرسشاند که با توجه به اهمّیتی که دیلمیاان و
گیالنیان در سااختار سیاسای و نااامی عسار ساساانی داداتند
ساسانیان چه سیاستی در برابر دیلمیان و گیالنیان اتخاذ نمودناد
نتیجۀ این پژوهش ن ان میدهد که ساسانیان دیلمیان را به چ م
جنگجویانی میدیدند که تسلط و باهکاارگیری آناان در سااختار
.ناامیدان موجب تقویت توان ناامی و برتری آنان میدد
.دیلم گیالن

تیام

 ساسانیان تقاب:کلیدواژهها
* نویسنده مسئول
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 .1مقدمه

دیلمیااان از سااابقه و قاادمت بی ااتری در تاااریخ

سرزمین گیالن باه جهات دارایط ویاژل اقلیمای و

برخوردار بوده اند .آنان همواره در طاول تااریخ باه

همچنین به دلی واقع ددن در کمربناد ساشز دامال

عنوان یکی از مدعیان اصلی قادرت و حکومات در

ایران همواره سارزمینی پرجاذباه رمزآمیاز و گااه

الشرز دمالی دناخته ددهاند؛ در حالی کاه گیا هاا

باارای ماادعیان قاادرت و سااتیز دلهاارهآور بااود.

عموماً پا

از اساالم و بیاد از ضایا سیاسای و

گستردگی گورابها (مردابها) جنگ ها و عواما

ناامی دیلمیان در تاریخ آدکار ددهاند.

طشییی دیگر موجب دک گیاری دایول خاصای از

طوایا گیا و دیلام هماواره در طاول تااریخ

زندگی انسانی در این سارزمین داده اسات کاه در

اقوامی جنگجو و بی باك و همی اه خواهاان حفا

مجموع این پهنه را از سایر نقاط ایران متمایز نموده

اسااتقالل سیاساای ساارزمین خااود بودنااد .در دوران

است .همین ویژگی ها در گذر زماان موجاب داده

ساسانیان به دلی نفوذ ادراویت ساسانی در سرزمین

است تا این سرزمین به طور مستقیم کمتار از ساایر

دیلم استقالل آنها به خطار اوتااد .بناابراین هرگااه

نقاط ایران مورد هجوم قارار گیارد .حکوماتهاای

ورصت مییاوتند علیه حکومت مرکازی دسات باه

عسر باستان براساس گزار های تاریخی سیی در

دور

می زدند یا از مخالفان داخلی آنها حمایات

تیام با مردم گی و دیلم دادتند و صرواً با اطاعت

و پ تیشانی می کردند .با این وجود در این دوره نیز

ظاهری مردمان این دیار در امور داخلیدان مداخله

مانند دورههای گذدته زماانیکاه ک اور باا خطار

نمیکردند .سرزمینی کاه در اوساتا اا کتااب دینای

تهاجم خارجی روبهرو میگ ت بهطاور داوطلشاناه

زرت تیان ا «ورن» نامیده دده است و امروزه گیالن

در سپاه پادداهان ساسانی حضور مییاوتند و یکای

نامیده می داود در گذداته باه دو بخاش جلگاه و

از ا رکان اصلی سپاه ساسانیان را ت کی مایدادناد؛

کوهستان تقسیم میدد .بخش جلگهای را گایالن و

زیرا اقوام گی و دیلم نقش مؤثری در نیروی پیااده

اقوام ساکن در آنجا را گی و بخاش کوهساتانی را

ناام ساسانیان ایفا مایکردناد .در پاژوهش حاضار

دیلمان و اقوام ساکن در آنجا را دیلم مینامیدند .در

سیی دده است با مراجیه به منابع میتشر تااریخی و

دورل ساسانیان تیرل دیلم بزرگتر و میارو تار از

تحقیقات جدید نقش سیاسی ا ناامی اقوام گیا و

تیرل گی بود و از این رو سراسر منطقه بهناام تیارل

دیلم با ساسانیان بررسی دود.

بزرگتر دیلماان نامیاده مایداد .دایاره و قلمارو

یکاای از عوام ا تییااین کننااده نحااول مناسااشات

سکونت این دو قوم بزرگ گیالنی همواره متفااوت

گیالنیان با حکومت های ایرانی عام جغراویا باود.

از یکدیگر بوده است .گیا هاا هماواره از سااکنان

گیالنیان و دیلمیان با تکیاه بار موقییات پلوپلتیاک

قلمرو جلگه گیالن بودهاند در حالیکه دیلمیاان در

خاص گیالن به نحول ارتشاط خود با ساسانیان سر و

بخش های کوهستانی این سرزمین از درق سفیدرود

سامان می بخ یدند و از این موقییت استراتژیکی به

تا چالوس پراکنده بودند و تحت تابییت حکومات-

نفع خود سود می جستند .آنان در مناسشات خاود باا

های کوچک محلی باودهاناد .از ناار سیاسای نیاز

حکوماات هااای مرکاازی در صااورت عاادم ت ا مین
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مناوع دان سیاست خود را بر مشنای واگرایای تغییار

حاکمان دیلم کاسته دد و باه جاای آناان حاکماان

از پاژوهش

جلگۀ گایالن قادرت را در دسات گروتناد بسایار

حاضر تجزیه و تحلی دیی همگرایی و واگرایای

وسیع بوده است .این سارزمین از سامت دارق باه

دیلمیان و گیالنیان با ساسانیان در مناسشات سیاسای

مازندران (چالوس) از غرب به سفیدرود از جنوب

و نشردهای آنان بوده است .برای نی به ایان هاد

به الشارز جناوبی و قازوین و از دامال باه دریاای

می دادند .با توجه به این موضوع هد

تااریخی باه

کاسپین گسترده دده بود (پناهی  .)39 :4913در دورل

تال

دده است تا با استفاده از رو

دیول توصایفی اا تحلیلای و بار اسااس داواهد و

ساسانیان محادودل دیلام بی اتر باه سامت دارق

مدارك موجود و دیدگاههای پژوه گران موضاوع

گستر

واذوساشان

پژوهش مورد تحلی و بررسی قرار گیرد.

قارن و جرجان را هم دام مایداد و دیلمیاان در

یاوته بود و کاوه هاای روبان

قسمت غربی کوهستان های جنوبی دریاای کاساپین
 .2کارکرد سياسي -نظامي اقوام گيل

دلملا ا

آغا تا ا اسط د رة ساسانيان

زندگی میکردند (ایمانپور؛ مهرابی  .)41 :4931با توجه
به گستردگی سرزمین دیلم و قدمت آن و ساکونت

دیلمیها به لحاظ تااریخی از پی اینه و قادمتی

اقوام کهن دیلمی در این سرزمین ایان قاوم نقاش

کهن برخوردارند  .نخستین بار در قرن دوم پایش از

مؤثری در مناسشات سیاسی داخلی و خارجی ایاران

میالد پولیشیوس به دیلمی ها اداره کرده است .دیلم

دادتند .گیالنیاان و دیلمیاان باه تا ثیر از موقییات

مینای دقیقتر آن «دِلوم» و به وارسی «دیلم» و جمع

جغراویایی خود باه تحکایم منااوع خاود در برابار

آن دیلمان و به عربی «الدِیلَم» نامیده مایداود .ناام

مخالفان سیاسی و ناامیدان میپرداختناد .در یاک

دیلم چنان دهرت دادت کاه حتای در نوداتههاای

رویکرد کلی مهم ترین عاملی که موجب توجه ویژه

آمئااین مارساالن مااور دورل ساسااانی از دریااای

ساسانیان به دیلمیان در دمال ایران گ ت تواناایی

هیرکانیه با نام دریای دیلم نیز نام برده داده اسات

ناامی دیلمی ها و مهارت های ویژه آنان در نشردهای

(ایمانپور؛ مهرابی  . )41 :4931در اوستا دیلم به صورت

ناامی بوده است.

وَرِنَ آمده است .بنا بر توصیفات اوستا وَرِنَ هماان

مناسشات سیاسای و نااامی ساساانیان باا اقاوام

سرزمین گی و دیلم اسات .گایالن را منساوب باه

تالش گی و دیلم از آغاز ت کی این حکومات تاا

مردم گِ میدانند .گی یا گ نام همان قومی اسات

میانههای سلطنت دان ناه تنهاا تحات تا ثیر منااوع

که جغراویدانان باساتانی مانناد اساترابو از آن باه

سیاسی و ناامی دو طار

باود بلکاه ایان رواباط

عنوان گلّه یاد کرده است و جایگاه آنان را در گیالن

تحت ت ثیر تحویت سیاسی حکومات ساساانیان در

تییین کردهاند که در دورل ساسانیان به آن دیلمستان

مرزهای غربای و همچناین ایجااد ثشات در منااطق

میگفتند (همان.)41 :

مرکزی ایران نیاز باوده اسات .بار اسااس گازار

به لحاظ جغراویاایی گساترل سارزمین دیلام از

کارنامۀ ارددیر بابکان هنگام نشارد تااریخی اردوان

عسر باستان تا سدههای میانه زماانیکاه از قادرت

پنج م با ارددیر اول اردوان از نواحی ری دماوناد
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دیلمان و پت اخوارگر 4نیاروی گرانای واراهم آورد

های کهن اقادام نکارد بلکاه از آنهاا در حکومات

(کارنامۀ ارددیر بابکان  .)11 :4933چنانکه در دااهنامه

جدید اساتفاده نماود .وی گ نساب را کاه پا

از

وردوسی نیز به این موضوع اداره دده است:

اردوان از همه نیرومندتر بود به سشب وطندوساتی

چو آگاهی آمد سوی اردوان

و هواخواهیا

دلش گ ت پر بیم و تیره روان

منطقه «پت خوارگر» که در این زمان دام گایالن و

و ز دیلم بیامد سپاه

دیلمستان و طشرستان بود ابقا کرد (ایماانپور؛ مهرابای

همی گرد ل کر برآمد به ماه

 .)30 :4931در نتیجه وییات پت اخوارگر در دسات

ز گی

ا ز داهان پاارس بار ورماانروایی

(وردوسی .)4433 /4 :4911

گ نسب (تنسر هیرباد هیربادان ارددایر در ناماۀ

بلیمی در مورد کیفیت و چگونگی حادث ددن

خود او را داه و دااهزاده طشرساتان پت اخوارگر

جنااگ بااین اردوان پاانجم ادااکانی و اردداایر اول

گیالن دیلماان رویاان و دماوناد خواناده باود) از

ساسانی و همچنین استفاده از نیروی جنگی گیا و

تیدی ارددیر در امان ماند (نامه تنسر  .)11 :4931باه

دیلم بیان میکند:

نار می رسد گ نسب بید از داه بی ترین قادرت

و باز اردوان [به سوی] ملک جشاال و دیلام کا

را در ک ور در دست دادته اسات .او باه برخای از

ورستاد( ...بلیمی .)309/4 :4913

اقدامات ارددیر به دیاده انتقااد ماینگریساته و در

ابوعلی مسکویه نیز ادارهای کوتاه به این مااجرا

نامهای به تنسر از او خواست ه است که دلیا چناین

از دکسات اردوان

اقداماتی برای او بیان گاردد (ایماانپور؛ مهرابای :4931

پنجم (331 -349م) ا آخرین پادداه ادکانیان اا در

 .)30از دیی مهام مخالفات گ نساب باا ارددایر

برابر ارددیر بابکان ا بنیانگذار سلسلۀ ساسانیان ا و

انحرا

دینی ارددیر از دین زرت تی بود .گ نسب

ک ته ددن او که به سقوط سلسلۀ ادکانی انجامید

میتقد بود ارددیر نوعی بدعت در دین ایجاد نموده

اردداایر بااه ساارکوب کااردن وابسااتگان و دساات-

است .از نار داه گیالن این اقدام ارددیر ارتاداد از

از

دین زرت تی به دمار میروته اسات (دریاایی :4919

خانادان-

 . )34با وجود همه این اختال های دینی و سیاسی

دارد (مسکویه  . )13/4 :4933پا

ن اندگان حکومت پی ین پرداخت .ارددیر پا
دکست اردوان پنجم به نابودی و حذ

گ نسب به حضور ارددایر روات و تاا و تخات
 .4اصا ا کلماااه «پذداااخوارگر» باااوده اسااات کاااه در اوساااتالی

خود را تسلیم او نمود .ارددیر نیز چنانکه دایستۀ

«پذدخوارگریا» تلف میدد و آن نام سلسله جشال جناوبی طشرساتان

مقامش بود از احترام به او مضاایقه نکارد و وی را

بوده است (مینوی  .)439 :4931دهخدا درباارل پت اخوارگر نوداته
است« :نام سلسله جشالی از درل خاوار ری تاا ساوادکوه و دماوناد و
سلسلۀ الشرز تا رودبار قزوین» (دهخادا  .)434 /43 :4933براسااس
گزار

ابناسافندیار حادود ورداواذگر (پت اخوارگر) آذربایجاان

طشرستان گی

دیلم ری قومش دامغان و گرگان بوده است و ایان

حدود برای نخستینبار توسط منوچهر (داه پی دادی و نول وریادون
پادداه اساطیری ایران) پدید آمد (ابناسفندیار .)33 /4 :4933

در مقام خاود بااقی گذادات (ناماه تنسار 13 :4931؛

ابن اسفندیار .)14 43-41 /4 :4933
ابن اسفندیار به این علت گ نسب را مورد لطا
ارددیر دانسته است که اجداد گ نساب آن وییات
را به قهر و غلشه از نایشان اسکندر گروته بودند و به-
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دیول پادداهان پاارس حکمرانای مایکردناد (ابان-

از اینرو می توان گفات کاه ارددایر در چناین

اسفندیار  .)41 /4 :4933اما با توجه به حضور سپاهیان

موقییتی درگیری با گ نسب را به صالح ندانسته و

گی و دیلم در ل کر اردوان این نکتاه باه تنهاایی

تنها به حضور او و اظهار اطاعتش رضایت داده بود.

نمی تواند دلی مادارای ارددایر باا گ نساب باوده

اباناسافندیار دوام حکومات

براساس گازار

بادد .سلسلۀ ادکانی بهصورت ملوكالطوایفی اداره

خاندان گ نسب تا دورل ویروز ساسانی بوده اسات

می دد و ادکانیان دارای سپاه منام نشودند .هرچناد

وپ

از آنکه قشاد به پاددااهی رساید ورماانروایی

ملوك الطوایا قلمرو خود را بهصاورت خودمختاار

آن مناطق را به پسر اردد خاود کااووس (کیاوس)

اداره میکردن د هنگام وقوع جنگ پادداه را با سپاه

واگذار کرد (همانجا) .اماا هماانطاور کاه در مناابع

و ساارباز یاااری ماای رساااندند .بنااابراین ایالاات

تاریخی اداره دده است پ

از آنکاه دااپور اول

پت خوارگر تحت درایطی در حوزل نفوذ اداکانیان

ورزند ارددیر اول باه پاددااهی رساید گیا هاا و

قرار دادت و گ نسب نیز از بازمانادگان اداراویت

دیلمیان سر به دور

بردادتند .داپور دخسااً باه

ادکانی و بهعشارتی داهزادهای ادکانی بوده اسات.

سرزمین دیلم ل اکر ک اید و آنهاا را مطیاع نماود

از این رو موقییت طشییی و جغراویایی این خطّاه از

(کریستنسن  )313 :4911؛ آنگاه ورزند خود بهرام اول

ک ور یکی دیگر از دیی عدم تیادی ارددایر باه

را با عنوان «گایالندااه» باه حکمرانای آن ناواحی

این سرزمین بوده است .پیرنیا نیز باه ایان موضاوع

منسوب کرد .عنوان «گیالنداه» برای بهارام اول در

از ادااره باه ک اته دادن

متن کتیشه ای که داپور بر دیوارل بنای کیشۀ زرت ات

بسیاری از داهزادگان ادکانی توسط ارددیر نودته

در نقش رستم نگادته بود دیاده مایداود (اکشاری

است:

 . )34 :4913پیگولوسکایا نیز از این واقیه یاد کرده و

اداره کرده است .او پ

وقط در جاهای بسایار کمای باهواساطۀ اساتحکام

نودته است:

مواقع داهزادگان ادکانی باقی ماندند و ارددیر با

نام های اقوام ساکن کرانۀ جنوبی دریای کاسپین در

آنهااا ممادااات نمااود مفا جساانا در طشرسااتان

م خذ سریانی آمده اسات .ولای در م خاذ ماذکور

(پیرنیا .)413 :4911

نام ها از درق به غرب نیاماده بلکاه از غارب باه

عااالوه باار موقییاات جغراویااایی پت ااخوارگر

درق ذکر دده است .در م خذ سریانی نخست نام

م غولیت ارددیر در یکپارچه نمودن ایران و تفشیت

گیالن و پ

آنگاه به ترتیاب ناامهاای دیلماان و

حکومت خود و نیاز نشارد باا روم از دییا دیگار

گرگان آمده است .این سرزمینها از سوی دااپور

مدارای او با گ نساب باوده اسات .ابان اسافندیار

به اطاعات درآمدناد .در نوداتههاا از قاطییات و

مینویسد:
بیااد ماادتی کااه عزیماات روم مساامم کاارد او را
بازگردانید و طشرستان و سایر بالد پت خوارگر بدو
ارزانی دادت (ابناسفندیار .)41 /4 :4933

سخت گیری دااپور ساخن روتاه اسات .ورهاران
ورزند داپور اول کاه هماان بهارام اول داهن ااه
ساسانی است در زمان حیات پدر و پیش از آنکاه
جان ین گردد ورمانروای گایالن و سارزمینهاای
کرانۀ دریای کاساپین باود و عناوان «گایالندااه»
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دادت (پیگولوسکایا .)331 :4911

پ

مرکزی می بادیم .به اعتقاد نفیسی گیالن و دیلماان

از این وا قیه دااپور اول از نیاروی نااامی

به دلی اهمّیتی که اقوام گی و دیلم در ل کرک یها

گی ها و دیلمیان در کنار سوارهناام خود در نشرد با

و جنگها دادته اند به اقطاع و تیول به دااهزادگان

رومی ها بهره برد که طی آن والرین امپراتاور روم

نزدیک داده می دد و خرا از این دو ناحیه گروتاه

به اسارت داپور درآمد .ساوارهنااام نیاروی عمادل

نمیدد (نفیسی  . )931 :4919پوردرییتی با استناد باه

سپاه ساسانیان را ت کی می داد که مرکب از نجیب-

یاددادت های وردیناند یوستی بار ایان بااور اسات؛

زادگان از طشقۀ اسواران بودند کاه در میادان جناگ

باارای ماادتی پاا

از سااقوط خاناادان گ نسااب

اولین مقاام را داداتند .باا ایان وجاود گیا هاا و

طشرساتان و گاایالن در اختیااار خانادان کااارن قاارار

دیلمیان در دم یرزنی خنجرگزاری و کماانک ای

گروتااه بااود (پورداارییتی  .)433 :4933از مهاامتاارین

مهارت بی تری دادتند (نفیسای  .)93-93 :4919پا

چهره هایی که از او نام برده میدود زرمهار (-391

از این واقیه گروه زیاادی از دیلمیاان وارد ارتاش

331م) و برخی دیگر از دخسیتهای ایان خانادان

ساسانی ددند .همچنین دیلمیان در ل کرک یهای

را میتوان نام برد (همان.)490 :

ساسانیان به گرجستان نیز متحد آنها بودند (حوچکو

در دوران پادداهی بهرام اول هیچگونه نااآرامی

90 :4911؛ بوسه  . )341 /1 :4913عالوه بر گرجساتان

از جانب اقوام گی و دیلم در منابع تاریخی گزار

نام قوم گیلک در نشرد باا ارامناه بارده داده اسات.

ن ده است؛ با این وجود بهنار نمیرسد کاه نفاوذ

پوردرییتی نودته است :در جنگ یزدگرد اول علیه

ساسانیان در آن سامان از میان روته بوده بادد .دلی

ارامنااه مهرنرساای سااپاهش را از نااواحی مختلااا

آن میتواند وواداری گی ها و دیلمیان به ورمانروای

گردآورد که در میان ان از گِلاک ( )Gelkیااد داده

خود ا که تا پایان عمر عنوان «گیالندااه» را بارای

است .به عقیده پوردرییتی گِلکها همان گیالنیاان

خود حف کرد ا بادد.

بودهاند (پوردرییتی .)14 :4933
بنابراین می توان گفت که گیالن و دیلمان پ

در دوران پادداهی بهرام دوم پسار و جان این
از

بهرام اول اقوام گیا و دیلام از اطاعات حکومات

مرگ ارددیر از حوزل نفوذ خاندان گ نسب 4خار

مرکزی خار ددند .آنها تحت رهشری دااهزادهای

دده بود .در حقیقت حکومت کراناههاای جناوبی

ساسانی و مخالا حکومات باهناام هرمازد بارادر

دریااای کاسااپین از زمااان ساالطنت داااپور اول بااه

بهاارام دوم و ورمااانروای خراسااان درآمااده بودنااد.

خاندان ساسانی منتق گ ته باود .باه هماین علات

هرمزد هنگاام درگیاری بهارام در نشارد باا روم باا

است که در طول تاریخ ساسانیان بارها داهد وقوع

استفاده از نیروی ناامی سکاییها کودانها و گی -

دااور هااایی از جانااب دیلمیااان علیااه حکوماات

ها درصدد برآمد تا در م رق ایران دولتای مساتق

 .4به اعتقاد مجتشی مینوی در اینکه آیا دخسی بهنام گ نسب داه و
داهزادل پذدخوارگر وجودی تاریخی دادته بادد جای تردید وجود
دارد (مینوی .)93 :4931

ت سی

نماید .بنابراین بهرام به سرعت به نشارد باا

روم پایان داد و به مقابله با برادر دتاوت و مووق به
سرکوب دور

گردید (کریستینسن  .)333 :4911از
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اینرو به نار می رسد اقوام گی و دیلم مایبایسات

در زمان بهرام پنجم (بهارام گاور) دیلمیاان در

بار دیگر سر به ورمان حکومت مرکزی نهاده بادند.

تالدی نامووق سیی در مخالفت با حکومت مرکزی

دور ها و مخالفت ها در دوران داپور دوم نیز

دادتند اما سرانجام مطیع پادداه ساسانی دادند .در

ادامه دادت که به قت عاام دیلمیاان منجار گردیاد.

این زمان یکی از بزرگان دیلم سپاه بزرگای واراهم

مستووی زمانیکاه دااپور دوم باه

آن حملااه کاارد.

براساس گزار

نمااود و بااه ری و نااواحی اطاارا

پادداهی رسید زمین قزوین را بارای خاود مشاارك

مرزبانان از عهدل بیرون راندن او برنیامدند؛ بنابراین

دانست و دساتور داد تاا داهری در آنجاا بساازند.

باجی میین کردند تا به او بپردازند .زماانیکاه خشار

به هنگام ساخت دهر دیلمیان به سپاه داپور حملاه

این واقیه به بهرام رسید بر او بسیار گاران آماد .از

می کردند و هرچه را که آنهاا در روز مایسااختند

این رو به مقابله با دیلمیان روت و خود ورمانادهی

دیلمیان در دب خراب میکردند .داپور که م غول

جنگ را بر عهده گروات .در ایان جناگ دیلمیاان

جنگ با اعراب باود دیلمیاان را باا پرداخات ماال

دکست خوردند و ورماندل آناان باه اساارت بهارام

از ساااخت دااهر گروهاای از

درآمد .بهرام به سپاهیان دیلمی امان داد و هیچیاک

ل کریان داپور برای دواع حملاههاای دیلمیاان در

از این پیاروزی دیلمیاان باه بهارام

تطمیااع کاارد .پاا

آنجا مستقر ددند .داپور پا

را نک ت .پ

از دواع اعاراب باه

پیوستند و مطیع او ددند .بهرام ورماندل دیلمیاان را

ج نگ دیلمیان تا کنار دریای کاسپین روت و قت عام

نیز از ویژگان خود قرار داد .سپ

به دستور بهارام

بسیاری به راه انداخت و بر هیچ دیلمی رحم نکارد

و به مناسشت این پیاروزی داهری باهناام «ویاروز

و هرچه را که دیلمیان از ل اکر او بارده بودناد یاا

بهرام» ساخته دد (ابن اثیار  .)114-110 /3 :4911اما بر

مؤلاا مجما التاواریخ و القسا

سوزاند و یا در زیر خاك مدوون کرد و از بردن آنها

اساس گزار

عار دادات (حمادا مساتووی  .)111 :4911ایان امار

بهرام به ورماندل دیلمیاان خلیات داد و باه وییات

خسومت میان دیلمیان و ساسانیان را پایدارتر کارد.

خود بازگردانید (مجم التاواریخ و القسا

با این وجود به نار می رسد با آنکه از اختال های

 . )14باادون تردیااد سااپاهیان گیاا و دیلاام جااز

سیاسی و ناامی داپور دوم باا دیلمیاان و گیلکاان

ماهرترین ناامیان ساسانیان بودناد .دریاایی نیاز باا

مدت زمان زیادی سپری ن اده باود باا توجاه باه

استناد به نودته های برجای مانده میتقد است؛ قشای

حضااور گیالنیااان در جنااگ ایااران بااا روم در دورل

دیلمی و گیالنی نقش مهمی در ارتش ساسانی ایفاا

داپور دوم از ددت تنش ساساانیان باا ایان اقاوام

می کردند و این روند در عسار اساالمی نیاز اداماه

کاسته دده بادد (رجشای  .)433 :4910نلدکاه بادون

دادته است (دریایی .)419 :4919

-10 :4941 :

اداره به این ماجرا نودته است« :گیا هاا بار دااپور
دوم پادداه مقتدر ساسانی پیروز ددند» (نلدکه بایتاا:

 . )193داید همین مسئله یکی از دیی صلح دااپور
دوم با گی ها بوده است.

 .3اقوام گي

دلما

نهضت مزدکيه

سرزمین گی و دیلم باه جهات برخاورداری از
موقییت طشییی مناسب پ

از اینکه مزدکیان تحت
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و ار قت و نابودی قرار گروتند به صاورت پایگااه

دارای ناامی طشقاتی نشودناد .ری اۀ قیاام مزدکیاان

از

تحت ت ثیر درایط اجتماعی این دوره و در حقیقت

اینکه قشاد به پادداهی رسید ترکان باه طشرساتان و

جریانی در برابر مقابله با ردد ادراویگری در دورل

امنی برای ورار از دسات ساساانیان درآماد .پا
نواحی اطرا

آن حملاه کردناد .قشااد باا م اورت

ساسانیان بود.

موبدان پسر بزرگ خود کاووس را به ورماانروایی

قشاد به مناور کاستن از قدرت روزاوزون ادرا

آن نواحی منسوب کرد .کاووس با کمک نیروهاای

به حمایت از مزدك برخاست .بیتردید تمایا باه

دیلمی به سرکوب ترکان دتاوت و آنها را از ک اور

بهشودی وضع عاماۀ ماردم نیاز در همادلی قشااد باا

بیرون راند (اباناسافندیار  .)411 14 /4 :4933در ایان

اندی ه های مزدکی نقش دادته است .پیوساتن قشااد

زمان وردی به نام مزدك قیام کرد و پایهگذار کی ای

به مزدك خ م روحانیون زرت تی را برانگیخات و

نوین گردید .براساس گزار های تاریخی موجاود

به برکنااری قشااد از سالطنت و زنادانی دادنش و

احتماایً از

از مادتی

مزدك ورزند بامدادان و از اهالی دو

جان ینی برادر

جاماسب انجامید .پا

موبدان زرت تی بوده است .او در آموزههای خود از

قشاد مووق به ورار دد و نزد هپتالیان پناه برد .قشاد با

مانیباوری پیروی می کرد اما در دیایر دنشالاهروی

کمک پادداه هیاتله تا و تخت از دستروتۀ خود

آیین زرت تی بود (ناامالملک 331 :4911؛ ورای :4911

را پ

گروت و اینبار بهمنااور حفا قادرت از

 . )311 /9با توجه به دارایط بحرانای جامیاۀ عسار

حمایت مزدك دست ک ید و زمینه را برای اعدام او

ساسانی هام زماان باا باه قادرت رسایدن قشااد او

و پیااروانش وااراهم ساااخت .در ایاان راه پساار و

توانست اندی ۀ خود را به سرعت میان ماردم روا

ولییهااد

دهد .باه دنشاال ظهاور مازدك قشااد باه حمایات از

(دینوری  .)33-31 :4914بنابراین میتوان چنین نتیجه

نهضت مزدکیه پرداخت .در ایان زماان اختالواات

از دساتیابی مجادد باه قادرت

میان پادداه و ادرا

از یکسو و اختالوات طشقاتی

خسروانوداایروان نقااش مهماای داداات

گروت که قشاد پ

همچنان با مزدکیان همدلی دادته است اما باهدلیا

مردم از سوی دیگر به نهایت رسایده باود و جماع

حف تا و تخات خاود از مازدك اعاالم برالات

این عوام خرو مزدك را سشب گردید .مووقیت و

نمود.

دامنۀ وسیع و طاول دوام مزدکیاان نتیجاۀ تغییارات

پ

از آنکه خسروانودیروان به پادداهی رسید

اجتماعی عمیقی بود که در آن زمان در جامیۀ ایران

مزدك و گروه زیادی از پیروانش را به قت رسااند.

بااهوقااوع پیوسااته بااود (و اااهی  .)13 :4931هرچنااد

بنابراین گاروه زیاادی از آنهاا باه کااووس بارادر

و اهی این جریاان را جنش ای طشقااتی مایداناد و

بزرگ تر انودیروان و حکماران طشرساتان پناهناده

میتقد است :نهضت مزدك بر ضد اساتقرار تابییات

ددند و با اجازل او باه سارزمین دیلام روتناد و باه

وئودالی و بر ضد رواباط بارده داری داک گروات

تااروی آیااین مزدکاای در آن سااامان پرداختنااد .در

(و اهی  )13 :4931اما با توجاه باه سااختار جامیاۀ

نتیجه دمار زیادی از گی ها و دیلمیان پیرو کایش

ساسانی میتوان به این نتیجاه رساید کاه ساساانیان

مزدکی گردیدند و دیلم به پایگااهی بارای حفا و
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آیاین جدیاد و پناهگااهی بارای مخالفاان

سپاهی از اهالی طشرستان و دیلام باه جناگ ترکاان

حکومت تشدی دد .مسلک مزدك یا مزدکی که باه-

روت و آناان را از ک اور بیارون راناد و آنگااه باه

از اعدام دوهر خود به تشلیغ

دعوی حکومت برخاست .مزدکیان و دیلمیان بر آن

پرداخت خرمیه نامیده می داد در ناحیاۀ دیلام باا

بودند تا با حمایت از کاووس و رساندن او به مقاام

تغییراتی روبه رو گردید( 4ابن نادیم .)393-391 :4931

پادداااهی ایااران انتقااام خااود را از انوداایروان

انودیروان کاه باه پاکساازی دساتاوردهای نهضات

بازستانند .از این رو کاووس سپاهی مت ک از اقوام

از آگاهی از این موضاوع

دیلمی و اهالی طشرستان وراهم آورد و باه تیسافون

از جانب اقوام گیا و دیلام احسااس خطار کارد.

حمله کرد اما در مسا

با برادر دکست خاورد و

بنابراین به سرزمین دیلم ل کر ک ید و به قت عاام

به دستور او ک اته داد (اباناسافندیار -411 /4 :4933

گستردل اهالی پرداخت .این ک تار بهگونهای بود که

.)430

نام زنش خرمه که پ

مزدکیه م غول بود پ

دمار زیادی از مردم توبه کنان نزد او روتند و طلب
بخ ااش نمودنااد و بااه دیاان زرت ااتی گرویدنااد

 .4نقش

(وردوسااای 4133 /3 :4911؛ پطرودفساااکی 413 :4939؛

لمن

پنااااهی  )93-33 :4933؛ بااادین گوناااه در زماااان
ورمااانروایی انوداایروان ساارزمین دیلاام زیاار نفااوذ
حکومت مرکزی قرار گروت .بر اسااس اصاالحات
اداری و ناامی خسروانودیروان مقام ایرانساپاهشذ
ملغی دد و چهار سپاهبذ باه ریاسات دایمای ساپاه
منسااوب داادند .ساارزمین دیلاام در حااوزل قلماارو
اسپهشد آذربایجان قارار گروات (کریساتنسان :4911

931؛ طشری .)313 /3 :4933
پاا

از واقیااۀ دااور

گیاا هااا و دیلمیااان

انودیروان در دوع ترکان کاه باار دیگار باه ک اور
هجوم آورده بودند از کااووس درخواسات کماک
کاارد .کاااووس پاایش دسااتی کاارد و خااود در ر س

کارکرد اقوام گي

دلملا در ترلر

در اواخر عسر ساسانی یمن تشدی به مسئلهای
جهانی برای دو قدرت بزرگ ایران و روم دده بود؛
در نتیجه تسلط بر یمن به مینای در اختیاار گاروتن
تجارت اقیانوس هند و آبراهه عدن باه دامار مای-
رواات کااه در آن زمااان نقااش مااؤثری در تحااویت
تجارت جهانی دادت .از ایان رو رقابات بار سار
یمن موجب دد تا رومیها از طریق حکوماتهاای
اقماری خود نفوذ خود را بر اقیانوس هند از طریاق
یمن گستر

دهند .در ایان زماان تمایا بیازان

جهت بسط کایش مسایحیت یکای از عواما مهام
تنش آمیز روابط ایران و روم بود و این مسئله نیز در
موضوع یمن چهارل خاود را آداکار کارد (دریاایی

.)903 :4919
 .4تفکرات این گروه بیدها در آیینهای دیگر نایر برخی ورقههای
ت یع راه یاوت (نوبختی  )13-13 :4914غالمحسین صدیقی نیز در
تحقیق جنششهای دینی ایرانی نیز گزار

مفسلی از منابع تاریخی

دربارل آیین خرمدینان و ری ههای آن در عسر باستان در کتاب خود
آورده است (صدیقی .)319-393 :4913

در زمان ورمانروایی انودایروان حااکم حش اه
آخوم بر یمن تاخت و آن ک ور را در ساال 333م
تسر

نمود و پادداهی مسیحی در این ک ور بنیان

نهاد .سیابنذی یزن پادداه یمن باه درباار ایاران
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آمد و از انودیروان درخواست کمک کارد اماا وی
نخست از این کار سر باز زد .دریایی میتقاد اسات

.)419

گزار

ابن مسکویه نسشت به ساایر گازار هاا

انودیروان م رحلۀ نخست بنا بار دو دلیا خواهاان

دربارل وتح یمن متفاوت به نار میرسد و مور باه

مداخله در یمن نشود .نخست واصاله زیااد یمان از

همین مطلب کوتاه بسنده کرده است.

ایران و دوم وقیر بودن این منطقاه کاه در صاورت

پا

از وااتح یمان بااه دسات سااپاهیان ایراناای

آن عایادی زیاادی بارای ایاران باه هماراه

انودیروان سایابانذییازن را باه پاددااهی یمان

ندادت (همان . )909 :سرانجام انودیروان به صاالح -

برمی گزیند .به این ترتیاب از آن پا

یمان تحات

دید موبد موبادان ساپاهی هازار نفاره از زنادانیان

ورمانروایی ایران قرار گروت و سیابنذییازن نیاز

ترتیب داد و همراه گروهی از ترکان و دیلمیان 4باه

خرا به دربار ایران ارسال کرد اما چندی نگذدت

سرداری «وهرز دیلمی »3هماراه سایا عاازم یمان

که به دست چند ت ن از حش ایان کاه در خادمت او

نمود .وهارز یمان را در ساال  313م گ اود و آن

مانده بودند ک اته مایداود .پا

از ک اته دادن

سرزمین را ضمیمۀ داهن اهی ساسانی نمود (ثیالشی

سیا بنذییزن و آگاهی یااوتن انودایروان از ایان

933 :4931؛ طشااری 330 /3 :4933؛ رجشاای .)903 :4910

ماجرا وی بار دیگر سپاهی را به رهشری وهارز باه

کوتاهی به این واتح ادااره

سوی یمن روانه کرد تا باه قتا و غاارت حش ایان

تسرّ

ابن مسکویه در گزار

بپردازند .اما این بار ورمانروایی ایرانیان بار یمان باا

کرده است .وی مینویسد:
انودیروان ساسانی آنگااه باه تیساپون بازگ ات و

خ ونت و سختی بی اتری هماراه باود .در نتیجاه

سپاهی از مردم دیلم به حش ه ورستاد کاه مساروق

دکست سنگینی متحم حش یان دد؛ به طوری کاه

حش ی را در یمن بک تند (ابان مساکویه /4 :4933

به خواستۀ انودیروان «به یمن انادر از حش اه کا
نماند» .پ

 .4در اینباره میان منابع تاریخی وحدتنار وجود ندارد .بر اسااس
دینوری انودیروان پسر خود هرمزد را باه مقابلاه باا خاقاان

گزار

ترك ورستاد .زمانیکه خاقان از آمدن او با خشر دد سرزمینهاایی را

از این ماجرا سپهشد وهرز باه مرزباانی

یمن انتخاب گ ت و این سرزمین تحت ورمانروایی
ایرانیان درآمد و خرا آن به درگاه خسروانودیروان

کرده بود تخلیه کرد و به ک ور خود بازگ ت (دیناوری

گسی دد .با مرگ انودایروان وهارز همچناان بار

 .)31 :4914طشری مینویسد :خاقان ترك بهدلی استواری مرزهاا از

یمن ورمان می راند تا اینکه هرمز پسار انودایروان

که تسرّ

وارد ددن به خااك ایاران ناامیاد داد و باه ک اور خاود بازگ ات
(طشری  .)311 /3 :4933بر اساس گازار

اباناثیار انودایروان باا

او را برکنار کرد (زرینکوب .)341-343 :4993

گروه اندکی از سپاهیان بهجنگ ترکان روات و آنهاا را دکسات داد
(ابناثیر .)301 /3 :4911
 .3وهرز پادداه دیلم که نام اصلی وی «خرزاد بن نرسی بن
جاماسب» بود اما با نام «وهریچ (به عربی :وهرز) خود را ظاهر
می ساخت که درواقع لقب سرداری بود .وهرز و سپاهیان دیلمی با
زنان دیلمی ازدوا کردند و بیدها مسلمانان نوادگان آنها را که در
آن سرزمین زندگی میکردند «ابنا» یا پسران واتح حواندند (ایمانپور ا
مهرابی .)34 :4931

 . 5نقش اقلوام گيل
چومين

دلملا در شلورر مهلرام

لستها

بااا آنکااه دیلمیااان همااواره بااه عنااوان متحاادان
قدرتمند داهن اه ساسانی به دمار میروتند اماا در
دوره هایی از تاریخ سیاسی ساساانیان باا برخای از
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مدعیان قدرت نیز همراه میددند .یکی از مهمترین

اجازه خواستند که با آنان ساکونت کنناد و اجاازه

م ااارکت هااای سیاساای آنااان در براباار ساسااانیان

دادند و میان خود عهدنامهای نودتند که هایچیاک

نقش آورینی دان در دور

بهرام چوبین بود.

بهاارام چااوبین 4دیلاام کااانون ایاان

بااا دااور
دور

به دیگری آزار نرساند و در کمال اماان هماانجاا

بزرگ گردید .دینوری د ر ارتشاط با سپاهیان

بهرام که به همراه «کردیاه» خاواهر بهارام پا

از

ک ته ددن او در ترکستان رهسپار ایاران گردیدناد
نودته است:
یاران بهرام با یکادیگر م اورت کردناد و گفتناد
برای ما نزد این قوم خیر و آسای ی نخواهد بود و
ر ی درست بیرون روتن از سارزمین ای اان اسات
که مردمی پیمان دکن و ناسپاسند و کوچ کردن باه

با مردم دیلم هماهناگ و متحاد بودناد (دیناوری

.)490 :4914

در ادامه گزار

دینوری دور

ویستهم علیاه

خسروپرویز نیز با منااطق گایالن و دیلماان مارتشط
دده است .پوردرییتی براسااس گازار

ساشئوس

ماای نویسااد :از جملااه حامیااان قدرتمنااد ویس اتهم
نیروهای متحد گیالن و طشرستان بودناد کاه نق ای

سرزمین دیلم بهتر است که باه سارزمین خاود ماا
نزدیکتر و برای خون خواهی از پادداهانی که ماا

بیاادها پ ا

از دکساات و ک ااته داادن ویسااتهم

را آواره کردند مناسبتار اسات (دیناوری :4914

متحدان گیلک وی بارای انتقاام خاون رهشار خاود

.)490

توانستند در نشاردی خاونین سامشات را کاه نقاش

بهرام در دیلم می نویسد:

مهمی در ناکامی ویستهم دادت به سختی متحما
دکست کنند (همان.)431 :

 ...سرزمین مازنادران را هام پیمودناد و از کراناۀ

خسروپرویز مدت ده سال با ویستهم و وندویاه

دریا به سوی دیلام روتناد و از ماردم آن سارزمین

هرمزد چهارم) با مدارا

 .4در سال  330م بهرام چوبین ساردار ساپاه ساساانی علیاه پاددااه
وقت هرمزد چهارم سر به دور

بردادت .هرمز توساط دو تان از

بااهنااامهااای ویسااتهم (بسااطام) و وندویااه کااه دالاایهااای

خسروپرویز بودند به قت رسید .این دو برادر پ
پسر

و دهکده هایی برای خود ساختند و در همۀ کارهاا

ویال در قیاام وی داداتند (پوردارییتی .)433 :4933

دینوری دربارل چگونگی اقامت گاروه دوردای

اداارا

اقامت کردند و به پی ه وری و ک اورزی پرداختند

از مارگ هرمازد

خسروپرویز را به پاددااهی برداداتند .خساروپرویز پا

از

رسیدن به قدرت به جنگ بهرام روت اما دکسات خاورد و باه روم
گریخت .بهرام در تیسفون قدرت را به دست گروت و تا پاددااهی
را با دست خود بر سر نهاد .پا

از مادتی خساروپرویز باه کماک

دولت روم بهارام را دکسات داد و تاا و تخات ساساانی را پا

(دایی های خود و قاتالن پدر

روتار کرد اما هدوی جز خونخواهی از قاتالن پادر
ندادت .بناابراین وندویاه را باه بهاناهای باه قتا
رساند؛ آنگاه ویستهم را نزد خود ورخواند .ویستهم
از ج انب خسروپرویز حکومت خراسان را عهدهدار
بود .او در میان راه از ماجرای ک ته ددن بارادر
آگاه دد؛ از این رو به دیلم نزد یاران بهرام پناه بارد
و باه صااالح دیااد آنهااا بااا کردیااه ازدوا و دعااوی

از این دکست نزد خاقان ترك پنااه بارد اماا در

پادداااهی کاارد .بااه عقیااده برخاای از پژوه ااگران

آنجا بر اثر توطئه و تحریک خسروپرویز ک اته داد (کریساتنسان

ویستهم چارهای جاز پنااه باردن باه دیلام ندادات

گروت .بهرام پ

.)130-131 :4911

(اکشری .)431 :4913
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دیلم توسط

نقااش مهاام اقااوام گیاا و دیلاام را در حمایاات و

در نتیجه ت مین مناوع سیاسی ادرا

ویستهم آنها با او بییت کردند و مردم گیالن بشر و

پ ااتیشانی از مخالفااان داخلاای سلساالۀ ساسااانیان

طیلسان (تالش) به او پیوستند .سرانجام ویستهم باا

دریاواات .هاار چنااد باار اساااس گاازار

دینااوری

تدبیر خسروپرویز و بهدست همسار خاود (کردیاه)

خسروپرویز در قزوین پادگانی بارای جلاوگیری از

ک ته داد و یاارانش باه دیلام باازگ اتند .آنگااه

نفوذ دیلمیان به ک ور ایجاد نمود اما این امر ماانع

خسر وپرویز یکی از ورماندهان خود باهناام دااپور

از حضاااور آنهاااا در ساااپاه داهن ااااه نگردیاااد.

ابرکان را م مور نمود تا با ده هزار سوار باه قازوین

خسااروپرویز کااه اوسااانۀ دااجاعت و جنگاااوری

روته و در آنجا پادگانی بسازند تاا از ورود دیلمیاان

دیلمیان را دنیده و به چ م خاود نیاز دیاده باود

بااه ک ااور جلااوگیری نماینااد (همااان.)493-494 :

چهارهزار نفر از جنگجویاان دیلمای را وارد گاارد

کولسنیکا میتقد است بسیاری از نیروهای طرودار

ویژل خود کرد .این گاروه باه هماراه رساتم پسار

ویستهم ناراضیانی بودند که تحت و ارهای سیاسی

ور زاد در جنگ قادسیه درکت کردند و الشته پا

و اقتسادی گرد وی جمع داده بودناد (کولسانیکا

از ک ااته داادن او سااروری اعااراب را پذیروتنااد

.)433 :4933

(بالذری  .)14 :4931ناامی در کتاب خسرو و دیرین

بایااد گفاات کااه مقسااود دینااوری از جملااۀ «و

در باب « مجل

آراساتن خسارو در داکارگاه» باه

یارانش به دیلم بازگ تند» همان نیروهاای گیا و

دیلمیان حاضر در گاارد خساروپرویز ادااره کارده

دیلم و تالش بودند که باه ویساتهم پیوساته بودناد.

است:

گی ها و دیلمیان همانناد گذداته از ورصات پایش

ز هر ساو دیلمی گاردن به عیّوق

آمده علیه پاددااه ساساان ی اساتفاده نمودناد و باه

وروه ته گله 4چون جید منجوق
(ناامی )994 :4910

حمایت از مخالفان داخلی ساسانیان پرداختند .الشتاه
باید به این نکته نیز اداره دود کاه یکای از دییا

دیلم و سرزمین آنان نه تنها برای اعاراب بلکاه

حضور دیلمیان در سپاه مخالفان حکومات مرکازی

برای ساسانیان نیز رعب انگیز بوده است؛ به گونهای

در هر دورهای ا به جاز ناامیاان ساازماندهی دادل

که ساسانیان همواره نیرویی از اسواران برای مقابلاه

تحت امر حکام محلی ا عالوه بر عالقاه باه حفا

با دیلمیان در دهر قزوین برای دواع از این داهر و

استقالل سرزم ین دریاوت دستمزد و مواجاب باوده

مقابله با آنان آمااده داداتند؛ باالذری در ایان بااره

است .سایر سپاهیان که از زمان مرگ بهرام چاوبین

مینویسد:

به همراه کردیه به دیلم روته بودند میبایاد کاه باه

 ...در وتح قزوین و زنجان در این دهر بین قزوین

تشییت از کردیه بار دیگر به سپاه ساساانیان پیوساته

و دیلاام اها وااارس همچنااان جنگجویاانی را از

بوده بادند.
اگر چه از این ماجرا تنها در اخشارالطوال یاد دده
است در صورت پذیروتن روایت دینوری می تاوان

اسواران نگه میدارند که از آن حفاظت مایکنناد.
 .3گله به ضم اول کاک است .یینی دیلم گیسوی خود را چون زلا
منجوق وروه ته بود (ناامی .)994 :4910

حسن کهنسال ،عباس پناهی :تعامالت و تقابالت اقوام گیل و دیلم با دولت ساسانی (116-222م)

221

اگاار قزوینیاان بااا دیلمیاان در صاالح نشادااند ایان

رسیدند .ویروز ورد باکفایتی بود .او به توسیۀ قلمرو

اسواران به دوع ای ان اقدام کنند ( ...بالذری :4931

خااود پرداخاات و دامنااۀ وتوحاااتش را تااا مرزهااای

.)134

گیالن رساند .پ

از ساالهاا جناگ و خاونریزی

سرانجام امرا و بزرگان گایالن باه ورماان او گاردن
دلملا در ر ك کلار آملدن

 .6تاثير اقوام گيل
خاندان گيالنشاه

با دختر یکی از خانادانهاای بازرگ

نهادند .سپ

گیالن ازدوا کرد .ثمرل این ازدوا

پساری باهناام

دک گیری خاندان گیالنداه در گایالن ری اه

گیالنداه بود .ورزناد گایالندااه گیا گایالندااه

در نفااوذ ادااراویت ساسااانی در گاایالن و دیلمااان

پادداهی بزرگ گردید که عالوه بر ورماانروایی بار

دادت؛ تا جاییکه به دک گیری حکومتی محلی در

گیالن و دیلمان سودای تسرّ

طشرستان را نیاز در

این منطقه از ایاران در اواخار حکومات ساساانیان

سر میپروراند .از اینرو زمانیکاه از اختردناساان

از روی کار آمدن یزدگرد ساوم و

دنید بر طشرستان دست خواهد یاوات ناایشی بارای

به دلی ضیا و سساتی دولات ساساانیان خانادان

خود در گیالن منسوب کرد و باهقساد تحقیاق در

«گیالنداه» در گیالن قدرت را بهدست گروت .تشار

احوال ملو ك طشرستان پیاده به آنجا روات و چاون

و نسب این دودمان به جاماسب برادر قشاد ساساانی

اسشاب سفر را بار دو ر س گاو گیلی کرده باود باه

میرسد .مهم ترین پادداه این خاندان «گیا گایالن-

داد .نماینادل یزدگارد و حااکم

منجر گردید .پ

داااه» میاارو

بااه «گاوباااره» و بااانی سلسااله

طشرستان در این زمان آذروی

بود .گی گیالنداه

به دربار او روت و در جنگها بهویژه در جناگ باا

«گاوبارگان» در گیالن بود.
پاا

«گاوباره» میارو

از برکناااری قشاااد از ساالطنت باارادر

جاماسب به پادداهی برگزیده دد اما مادتی بیاد

ترکان مجاهدت های وراوانی از خود ن ان داد .پا
از مدتی به بهانۀ رسیدگی به امور خانوادل خود از

قشاد با کمک پادداه هیاطلاه درصادد باازپ گیاری

آذروی

تااا و تخاات برآمااد .جاماسااب باادون جنااگ و

از بازگ ت به گیالن ل کری هزار نفاره از گیا و

خااونریزی ساالطنت را بااه باارادر بازگردانااد و بااه

دیلاام ترتیااب داد و عاازم تسااخیر طشرسااتان نمااود.

ارمنستان روت .سپ

دربناد و ناواحی کاساپین و

از آگاهی از تسامیم گاوبااره پیکای

سقالب را به تسرّ

خاود در آورد و در آن حادود

ناازد یزدگاارد ورسااتاد و او را از ماااجرا مطلااع کاارد

به ورمانروایی پرداخت .یکی از دیی کامیاابیهاای

(آلتهایم  . )410 :4933یزدگارد از آذروی

خواسات

قشاد در سرزمین گی و دیلم انشوه طروداران مازدك

تا درباارل ایان وارد و نساشش تحقیاق کناد .چاون

در این پهنه بوده است که به جهت تمایالت قشاد به

م خ

دد که از نس جاماساب ساساانی اسات

وی پیوستند؛ هرچند ساودی از ایان اتحااد نسایب

یزدگرد به آذروی

دیلمیاان ن اد .پا
نرساای و پ ا

از مارگ جاماساب ورزناد

از او پساار

ویااروز بااه پادداااهی

آذروی

اجازه گروت تا موقتاً به گیالن برود .پا

پ

دستور داد تا حکومت طشرستان

را به او واگذارد .گاوباره که به مقسود خود دسات
یاوته بود هدایای وراوانای بارای یزگارد ورساتاد و
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لقب «گی گیالن وردواذگردااه» را دریاوات نماود.

پ ادداهان ساسانی دست به دور

تختگاه او گیالن (وومن) باود اماا در طشرساتان باه

مخالفان داخلی آنها حمایت و پ تیشانی میکردند .با

ورمانروایی پرداخت (اباناسافندیار .)431-439 :4933

این وجود هرگاه ک ور باا خطار تهااجم خاارجی

بدین ترتیب گی گیالنداه با بهارهگیاری از نیاروی

روبااهرو ماایگردیااد بااه طااور داوطلشانااه در سااپاه

ناامی گی ها و دیلمیان سلسلۀ گاوبارگان را بنیاان

پادداهان ساسانی حضور می یاوتند .با ظهور نهضت

نهاد؛ سلسله ای که توانست پایگاه نیرومنادی بارای

مزدکیه اقوام گی و دیلم به نهضت مذکور پیوستند

حراست از مرزهای دمالی ایاران در برابار تهااجم-

کااه نتیجااۀ آن ساارکوب خااونین آنااان توسااط

های اعراب بهوجود آورد.

خسروانودیروان و گساتر
سامان بود .پا

میزدند و یاا از

آیاین زرت ات در آن

از آن در واقیاۀ تسارّ

یمان در

سپاه ساساانیان حضاور یاوتناد .آناان همچناین باه

 .7نتيجه
با توجه به مطالیۀ انجام داده درباارل مناساشات

حمایت از سپاهیان دکست خاوردل بهارام چاوبین

اقوام گی و دیلم باا ساساانیان باا رویکارد نقاش

پرداختنااااد و در دااااور

ویسااااتهم در براباااار

سیاساای و ناااامی آنااان در داهن اااهی ساسااانیان

خسروپرویز رک ن اصلی ساپاه او را ت اکی دادناد.

می توان نتیجه گروات کاه مناساشات ایان اقاوام باا

گی گیالن داه از نوادگان ساسانیان ا که اجداد او در

ساسانیان در درجه نخست بار پایاه منااوع م اترك

زماان قشاااد ساساانی بااه سارزمین دیلاام وارد دااده

بوده است .ساسانیان بیش از دیلمیان در نتیجه ایان

بودند اا باا کماک اقاوام مزباور توانسات سلسالۀ

همکاری سود عایددان داد؛ زیارا آناان از نیاروی

گاوبارگان را در گایالن دیلماان و طشرساتان بنیاان

رزمی و جنگی دیلمیان جهت غلشه بر ددمنان داان

نهد .سلسله ای که در برابر تاخت و تازهای اعاراب

نایر رومی ها بهره جستند و از سوی دیگر دیلمیان

به دمال ایران به سختی ایستادگی کرد و برای مدتی

سیاسای و نااامی

طوینی توانست میراث دار ورهنگ ایرانی در دامال

سرزمین گیا و دیلام

ایران بادد .عاالوه بار کمیات و کیفیات روتارهاای

توسط ساسانیان را به ت خیر انداختند و در ادامه نیاز

سیاسی و ناامی اقاوام گیا و دیلام باا ساساانیان

از وااتح گاایالن بااه دساات ساسااانیان هرچنااد

جغراویای طشییی گیالن نیز یکی از مؤلفههای ماؤثر

حکومتی وابسته باه ساساانیان در ایان پهناه ایجااد

و عوام قدرت دیلمیان در روابط با ساسانیان باود.

کردند اما این دودمان حکومت ری ه در اقوام گی

از سااوی دیگاار دولاات ساسااانی بااا توجااه بااه

و دیلم دادتند .در دورل ساسانیان ادراویت ساسانی

برخورداری دیلمیان از این موقییت استراتژیکی کاه

در سرزمین دیلم نفوذ یاوت و استقالل آنان به خطر

موجشات قدرتدان را وراهم میکرد سیی داداتند

اوتاد؛ از اینرو داهد دور هایی از جاناب اقاوام

تا با توجه به تمهیدات یزم نار دیلمیان را به سوی

مزبور بارای دساتیابی باه اساتقالل علیاه حکومات

خود جلب کنند .گازار هاای تنسار و اساتفاده از

مرکزی می بادیم .آنان هرگاه ورصت مییاوتند علیاه

ابزارهااای مسااالمتجویانااه ساسااانیان در براباار

نیز در نتیجۀ م ارکت در اهدا
ساسانیان برای مدتی تسرّ
پا
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سوم .تهران :سرو .

دیلمیان عالوه بر برخورداری از نیاروی جنگای از

بوسه هربرت ( .)4913تااریخ ایاران کمشاری (از ظهاور

این موقییت خود جهت مناسشات خاود ساود مای-

اسالم تاا آمادن سالجوقیان) .گردآورناده ر.ن.وارای.

جستند .به جر ت می توان گفت جغراویاای طشییای
دامال ایاران باه ویاژه گایالن باه عناوان یکاای از
ابزارهای کارآمد مردم این سر زمین در برابر ددمنان
و حکومت های مرکزی ایران به دمار میر ت.

ترجمۀ حسن انوده .چا

سوم .تهران .امیرکشیر.

پطرودفسکی ایلیاپاولیچ ( .)4939اسالم در ایران .ترجمۀ
کریم ک اورز .چا

هفتم .تهران :پیام.

پناهی عشاس ( .)4933سایر تااریخی دیان و ماذهب در
گیالن .ردت :ورهنگ ایلیا.
پناهی عشاس ( )4913دیلم خاصاه .قام :انت اارات آیاین

منامع

احمد.

( .)4933کمکهاای اقتساادی در عسار

آلتهایم ورانت

باستان .ترجمۀ امیر هودنگ امینی .تهاران :انت اارات
آموز

ترجمۀ خ ایار بهاری .تهران :ورزانروز.

پیرنیااا م اایرالدوله ( .)4911تاااریخ ایااران از مادهااا تااا

انقالب اسالمی.

ابناثیر عزالدین ( .)4911تاریخ کام  .ترجمۀ حمیدرضاا

انقراض قاجاریه .چا

ابناسفندیار بها الدین محمد بن حسان ( .)4933تااریخ
طشرستان .تسحیح عشاس اقشال .تهران کاللۀ خاور.
ابن ندیم محمد بن اسحاق ( .)4931الفهرست ترجماه و
تسحیح رضا تجدد .تهران :دنیای کتاب.

اکشااری امیاار ( )4913تاااریخ اجتماااعی ایااران در عساار
ساسانیان م هد انت اارات دان اگاه آزاد بجناورد و

پارتیان و ساسانیان .ترجماۀ عنایاتا رضاا .تهاران:
علمی و ورهنگی.

ثیالشی عشدالملک بن محمد بن اسماعی ( .)4931تااریخ
ثیالشی (غرر اخشار ملوك و الفرس و سیرهم) .ترجمۀ
محمد وضاللی .تهران :نقره.
حوچکااو الکساااندر ( .)4911ساارزمین گاایالن .ترجمااۀ
سیروس سهامی .چا

ن ر محقق.
اکشری امیر (« .)4911کیشاه زرت ات و اهمیات تااریخی
کتیشه داپور اول ساسانی» .پژوه انامه تااریخ .س .9

دوم .ردت :ورهنگ ایلیا.

دریااایی تااور ( .)4919داهن اااهی ساسااانی .ترجمااۀ
مرتضی ثاقبور .تهران :ققنوس.
دینوری ابوحنیفه احمد بن داوود ( .)4914اخشاارالطوال.

 .44ص .10-33
ایمانپور محمدتقی؛ مهرابی طهمورث (« .)4931نقش دیلمیان

در وروپادی دولت ساسانی» .پژوه نامه تاریخهای محلی
 .4پیاپی  .1ص .33-43

بالذری احمد بن یحیای ( .)4931وتاوحالشلادان (بخاش
مربوط به ایران) .ترجمۀ آذرتا

سوم .تهران :سمیر.

پیگولوسااکایا ن .)4911( .دااهرهای ایااران در روزگااار

آپیر .تهران :اساطیر.

ایران .س .1

پوردرییتی پروانه ( .)4933زوال و وروپادای ساساانیان.

آذرناو  .تساحیح

محمد ورزان .تهران :سرو .

بلیمی ابوعلی محمد بن محماد ( .)4913تااریخ بلیمای
(ترجمۀ تاریخ طشری) .ترجمۀ محماد رودان .چاا

ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی .چا

چهارم .تهاران:

ن ر نی.
رجشی پرویز ( .)4910هزارههای گم ده .تهران :توس.
زرینکوب عشدالحسین (« .)4993ورمانروایی ایرانیان بار
یمن ( .»)9مجله مهر .س .3

 .1ص .341-341

صدیقی غالمحسین ( .)4913جنششهای دینی ایرانای در
قرون دوم و سوم هجری تهران :پاپنگ.

طشااری محماادبنجریاار ( )4933تاااریخ طشااری (تاااریخ
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تهران اساطیر.

مسکویه ابوعلی راضی ( .)4933تجااربایمام .ترجماۀ
ابوالقاسم امامی .تهران :سرو .

ورای ر.ن ( )4911تاریخ ایران کمشری (از سالوکیان تاا

نامااه تنساار ( .)4931تسااحیح مجتشاای مینااوی .تیلیقااات

وروپاداای دولاات ساسااانیان) .گردآورنااده احسااان

دوم.

یارداطر .ترجمۀ حسن انوداه چاا

پانجم .تهاران:

وردوسی ابوالقاسم ( .)4911داهنامه .چاا

دوم .تهاران:

هرم .

(سیاستنامه) .به اهتمام هیاوبرت دارك .چاا

دوم.

تهران :بنگاه ترجمه و ن ر کتاب.

و اهی محمدرضا ( .)4931تحویت وکری و اجتمااعی
در جامیۀ وئودالی ایران .چا

دوم .تهران :گوتنشرگ.

کارنامۀ ارددیر بابکان ( .)4933ترجمۀ قاسم هادمیناژاد.

ناامی گنجوی جمالالدین ابومحمد الیااس بان یوساا
بن زکای ( .)4910خسارو و دایرین .باا تساحیح و
حوادی حسن وحید دستگردی .تهران :ایران سخن.
نفیسی سیید ( .)4919تاریخ تمادن ایاران ساساانی .باه

تهران :مرکز.
کریستینسن آرتاور ( .)4911ایاران در زماان ساساانیان.

کولسنیکا آ .ای ( .)4933ایران در آستانۀ یور

اهتمام عشدالکریم جربزهدار .تهران :اساطیر.

نلدکه تئودور (بیتا) .تاریخ ایرانیان و عربهاا در زماان

ترجمۀ ردید یاسمی .تهران :زرین.
تازیان.

ترجمۀ محمدرویق یحیایی .تهران :آگاه.
( .)4941تسحیح ملکال یرای

بهار .تهران :کاللۀ خاور.

ساسانیان .ترجمۀ عشاس زریاب .تهاران :انجمان آثاار
ملی.
نوبختی حسن بن موسی ( )4914ورقال ییه .ترجمۀ
محمدجواد م کور .تهران :علمی و ورهنگی.

حماادا مسااتووی ( .)4911تاااریخ گزیااده .تسااحیح
عشدالحسین نوایی .چا

تهران :خوارزمی.

ناامالملک ابوعلی حسان طوسای ( .)4911سایرالملوك

امیرکشیر.

مجم التواریخ و القس

مجتشی مینوی و محمداسماعی رضوانی .چاا

پنجم .تهران :امیرکشیر.

