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محدودة  در تاریخی وقایع ضبط و ثبت به محلی نگاري تاریخ
 قرار کشور ملی تاریخ ذیل که پردازد،می ناحیه و ایالت شهر، یک
 محلی نگاري تاریخ مشخصه و اصلی وجه ،بنابراین. گیردمی

 بر. است مشخص و محدود جغرافیایی عرصه یک با آن پیوند
 از یکی که دیلَمیان سرزمین نقش به پرداختن اساس، این

 شد،می محسوب ساسانی شاهنشاهی سلطه تحت  هايسرزمین
-ویژه اهمیت از ساسانی دولت فروپاشی سرانجام و هاشورش در
 نظیر، مختلفی عوامل مورخان چه اگر. است برخوردار اي

 دین به ایمان با که اعراب نیروهاي کوشیسخت و جنگاوري
 و فرسودگی مقابل، ،در و جدید هاياندیشه و مبانی با و اسالم
 و دولت این عمر اواخر در خصوص ساسانی، به دولت ضعف

 دانند،می ساسانی دولت سقوط باعث را خارجی عوامل همچنین
 آن مردمان هايویژگی و  دیلم سرزمین نقش رسدمی نظر به اما
 فروپاشی در پرداختند  ساسانی فرمانروایان با مقابله به بارها که
 که چند هر. است شده انگاشته از سوي مورخان نادیده دولت این

 در محدودي اطالعات ساسانیان دوره در دیلم سرزمین اوضاع از
رو، تاکنون به این موضوع پرداخته نشده از این داریم و، دست
 تحوالت از بعضی از توان می منابع برخی  بر تکیه با اما است،

 آورد. دستبه مفیدي اطالعاتسرزمین   این در نظامی و سیاسی
 استناد با تا دارد تالش مطلب این درك با پژوهش این بنابراین،

 به تاریخی هايشیوة پژوهش از استفاده با و تاریخی منابع به
 .بپردازد ساسانی دولت فروپاشی در دیلَمیان سرزمین نقش

 

ان، ـم، دیلمیـالن، دیلـان، گیـانیـاسـس: کلیديهايواژه
 پدیشخوارگر.

 

Local historiography is a branch of knowledge 
which studies and records historical events that 
taking place within the borders of a city, state 
or a region and is a subcomponent of the 
country’s history. The significant aspect of 
local historiography is its connection with a 
specific area and its role in political 
development of mainland.  However, Historians 
has express different view in fall of Sasnaian in 
ancient time, including Arab strong forces, their 
belief in Islamic thoughts and in contrast 
pointed to corrupted Sasanian nobles  and the 
differnce among nobles as the main factor for 
the Sasanian fall, but it seems the role of 
Dailaman land  in political development during 
the Sasanian  in particular its role in fall of 
Sasanian has been ignored  and no research has 
specifically addressed this issue. In this paper it 
has been tried to investigate the role of 
Dailaman land in the fall of Sasanian 
government using historical documents and 
resources. 
 
Keywords: Sasanian, Guilan, Dailaman, 
Dailamnian revolt, Padishkhargar. 
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 همقدم
هاي جغرافیایی مختلفی امپراتوري ساسانیان از بخش

هاي ویژگی با جغرافیایی عرصه این بود.تشکیل شده
به  داد،می تشکیل را اجزاي کل از یکی خود، خاص
 خود موجودیت و کرده پیدا معنا اجزا این با کل که طوري

در دیلَمیان نقش سرزمین  یافت. از این لحاظ بررسیمی را
 در که کل از جزئی به عنوانفروپاشی دولت ساسانیان، 

-پس از قدرت .تاهمیت اس دارد حائز قرار آن با ارتباط
گیري اردشیر بابکان، سیاست گریز از مرکز پارتی جاي 

اشکانیان  خود را به سیاست تمرکزگراي ساسانی داد
برچیده شد و سیاست تمرکز قدرت در مرکز به وجود آمد. 

هاي قبل کاسته شد. در پی این در نتیجه از قدرت ساتراپی
ها یا از تمرکز قدرت خارج شده و رویداد بعضی از ساتراپ

مستقل شدند و یا سر به شورش برداشته و خود را با هر 
همکاري با  کردند که در نتیجه این عدمشورشی همراه می

مرکز و شورش در برابر آن، از قدرت مرکز به تدریج کاسته 
رسد عدم همکاري دیلمیان با شد، به طوري که به نظر می

ها ساسانیان و قرار گرفتن این سرزمین در کانون شورش
فروپاشی ساسانیان نقشی مهم ضعف و علیه این دولت، در 

بر آن  و کلیدي داشته است. بر این اساس، این پژوهش
است تا به روش تاریخی تحلیلی و با استفاده از شیوه 

هاي تاریخی به نقش دیلمیان در فروپاشی دولت پژوهش
 ساسانیان بپردازد.

 
 اقوام ساکن در سرزمین دیلم

هاي جغرافیایی مختلفی امپراتوري ساسانی از بخش
شد که در دوره ساسانیان به آن شاهراب یا تشکیل می

شد، که به معناي سرزمین، استان، میشهرستان گفته 
رفت و بعدها به شهرستان، دولت، و کشور به کار می

: 1387شهرهاي امروزي نیز اطالق گردید (پیگولوسکایا، 
ها، )، که یکی از این شاهراب42: 1355بیانی، ؛ 239

مختلفی از جمله، هاي بود که در منابع با نام شهربی دیلم
 ,Pourshariatiگیالن )، 2/663 :1385ورِنَ (دوستخواه، 
2009: 137) (Haerinck,1980: 48 دیلمستان ،

؛  13: 1345)، پدیشخوارگر (مرعشی، 153ق: 1423نام، (بی
 ;Daryaee, 2002: 44؛ 228: 1389تفضلی، 

Mayor, 1996/ III: 88( اولین بار نام این آمده است .
آمده اوستا  منطقه در اوستا به صورت ورِنَ آمده، چنانکه در

اهوره  –چهاردهمین سرزمین و کشور نیکی که من «است 
 -ي چهارگوشه بود که فریدون »ورِنَ«آفریدم،  -مزدا

در آن زاده شد (دوستخواه،  -فروکوبنده آژي دهاك
 ).134: 1369؛ دادگی، 663: 1385/2

آید که ورِنَ باید همان چنین بر می اوستااز توصیفات     
منسوب به دیلم امروزي باشد. گیالن را  سرزمین گیالن و

ها را بنا بر نام ساکنان سبئوس گلدانند. مردم گل می
: 1373ناحیه دماغه رود، بدین نام خوانده است (مارکوارت، 

دانان یل یا گّل نام همان قومی است که جغرافیگ). 237
باستانی مانند استرابو از آن به عنوان گلّه یاد کرده است و 

اند که در دوره جایگاه آنان را در گیالن تعیین کرده
: 1386/3(پیرنیا، گفتند ساسانیان به آن دیلمستان می

2122.(  
-دانان مانند پولیبیوس، گیلبرخی از محققان و جغرافی    

ها داراي یک هویت ها را همراه با آمردها و کادوسی
 "مرد"و  "گیل"کند. ترکیب دو کلمه مشترك معرفی می

تواند رود میکار میبه» گیله مرد«که امروزه تحت عنوان 
به فارسی  "گالن"در تأیید نظر پولیبیوس کمک کند. 

» گیل«در کنار نام قوم  "الجیل"و به عربی  "گیالن"
خورد. گیالن هم به چشم می» گلَک«و پهلوي » کی«

سرزمینی ساحلی، در قسمت سفالي سفید رود و سرزمین 
{گیل} و دیلم » گل«دیلم قرار دارد، از این رو  کوهستانی

شود ولی در دوره ساسانی این اغلب کنار هم نامیده می
اقوام همگی تحت نفوذ دیلمیان قرار داشتند (مارکوارت، 

1373 :236  .( 
ها به فالت ایران، کادوسیان البته پیش از ورود آریایی    

زیستند هاي جنوبی دریاي خزر میدر گیالن و کرانه
؛ مارکوارت، 176: 1381، فهیمی، 139: 1386/1(پیرنیا، 

هاي کوچک ها دودسته و به گالئی). کادوسی237: 1373
هاي کوچک که هاي بزرگ تقسیم شدند. گالئیو گالئی

را براي خود باقی نگه داشتند و به اعتباري  "گیلک"نام 
مونه هاي امروز را استوار کردند. براي نپایه نژاد گیالنی

هاي از نام این دسته گرفته شده است. گالیی "گیله مرد"
اند. بزرگ نیز در قسمت باختري این منطقه سکونت داشته
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شناسان معتقدند که ساکنان فعلی توالش از بازماندگان نژاد
: 1381این گروهند و تالش همان گالش است (فهیمی،

176  .( 
که در گیالنات  پیرنیا اشاره کند که، آنان مردمی بودند   

هاي کنونی هستند و کردند و نیاکان طالشزندگی می
کادوس مصحف یا یونانی شده تالوش است که در قرون 

). 932: 1386/2بعد تالش یا طالش شده است (پیرنیا، 
ها مردمانی جنگجو و استقالل طلب بودند و کادوسی

نشین که در نوار کم پهناي سواحل صـرفاً مردمانی کوه
کردند، نبودند، بلکه داراي سواره اي خزر زندگی میدری

 . (Syme,1988:2, 3)اند نظام و تجهیزات جنگی بوده
ها ها و یا گیلهایی که از کادوسیاما آخرین نشانه    

به دست آمده در دوره ساسانیان بوده است. در این دوره به 
باره نام این اقوام از بین رفت و به اصطالح ناگهان یک

ناپدید شدند و نام دیلم جانشین این دو شد و سراسر این 
البته ) 177: 1381منطقه را دیلمستان نامیدند (فهیمی، 

بار در قرن  اند، اولیننیز داراي پیشینه کهن بوده هادیلمی
است دهها اشاره کردوم پیش از میالد پولیبیوس به دیلمی

Felix, 2011: 10).( لوم«تر آن دیلم دقیقو به » د
» الدیلَم«و به عربی » دیلمان«و جمع آن » دیلم«فارسی 

نام دیلم چنان شهرت  ).238: 1373است (مارکوارت، 
هاي آمیئن مارسلن، مورخ دروه داشت که حتی در نوشته

برده ساسانیان، از دریاي هیرکانیه با نام دریاي دیلم نیز نام 
 ). 31: 1310شده است (مارسلن، 

 
 محدوده جغرافیایی سرزمین دیلم

رسد و در جنوب آن از شرق به خراسان میسرزمین دیلم 
، در غرب آن از جمله قزوین و طارمشهرهاي کوهستانی 

آذربایجان و شمال آن دریاي خزر است و در دوره 
بود و بیش از حد به سمت شرق گسترش یافتهساسانیان 

هاي روبنج، فاذوسبان، قارن و جرجان را هم شامل کوه
؛ 238: 1373مارکوارت،  ؛153ق: 1423نام، (بی شدمی

در قسمت غربی ) و دیلمیان 121ق: 1381اصطخري، 
کردند هاي جنوبی دریاي خزر زندگی میکوهستان
 بنابراین سرزمین دیلم در منطقه  ).732: 1358(نولدکه، 

تا آمل در مازندران قرار دارد  جغرافیایی میان سفید رود
). حتی برخی از مورخان بنیاد 82/ 8ق:1399(ابن اثیر، 

دهند (ابن اسفندیار، شهر آمل را به دیلمیان نسبت می
 ).564ق: 1416؛ ابن الفقیه، 62/ 1: 1389
بنابراین، دیلمان به سراسر گیالن امروزي اطالق    

گرفته است، میشده و اقوام گیل و کادوس را نیز در بر می
البته گاهی اوقات به این سرزمین گیل نیز گفته شده، براي 

اند، اما به شاه دادهنمونه به فرزندان شاپور اول لقب گیالن
اي گیالن از فقط شامل بخش جلگه رسد گیالن،نظر می

است که محل شدهجمله رشت امروزي را شامل می
از دریاي گوید، استرابو می سکونت اقوام گیل بوده است.
هایی است که در بخش کوههیرکانیه به سمت شرق رشته

ها و ها پیش از همه کادوسینخستین شمالی این کوه
 ). 31: 1382کنند (استرابو، ها زندگی میدیلمی

ناحیه مسیر میانی رود است. رود مهم دیلم سفید     
هاي عربی الطَرم) که از کوه» طارم«رود (امروزه سپید

رود القان جاري است، تحت قلمرو دیلم قرار داشت. سفیدط
به نام » پاتروکلس«در نزد یونانیان از زمان سفر اکتشافی 

شک این نام بر مبناي شود، که بینامیده می» آماردوس«
یا  "مرده"ماردها یا به فارسی قدیم » آماردها«قوم 

که در سواحل جنوبی دریاي خزر اقامت داشتند،  "آمرده"
د، که گویا قبالً، در جهت غرب و تا سواحل این رودخانه بو

 ). 238-236: 1373پراکنده شده بودند (مارکوارت، 
ى بر ا در این سرزمین شهرهاى گوناگون گسترده    

)؛ 351: 1382وجود دارد (انصاري دمشقی، دریا  کناره
هاي گوناگونی است ها و چهرهسرزمینی وسیع داراي زبان

نام، (بی به سرزمین دیلم منتسب هستند که همگی اینها
هاي جاري و ). این سرزمین داراي آب153ق: 1423
آبادان است و در آن تجار مستقر  هاي زیادي است.چشمه

بارانش  هایش در مصر و عراق نامبردار است. پارچههستند 
ها مناسب، شهرهایش پاکیزه و رفتار مردم فراوان، نرخ

تران رحم گرامـى و بر کوچک پسندیده است، بزرگان را
آالیش و پاکدامن و عادتهاي پسندیده  دارند، جملگى بى مى

ها  ها، ماهى دارند، دریاى ایشان گود، شهرهایشان در کرانه
ها گوناگون، برنج فراوان  ها ثروتمند، فراوردهپروار، آبادي
هاى گوارا، انجیر، زیتون، اترنج، خرنوب، عناب  است، میوه
 هار خوب دارد. روستاها فراخ، شهرها زیبا، خیشبسیار انگو

بسیار، انگیز، نامش پرآوازه، آب فراوان، درآمد شگفت
تا: ؛ کرمی، بی153ق: 1423نام، (بی هاى خوب دارد پارچه
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طور که مورخان قدیم مانند پلوتارخ از این ). آن353
هاي بس بلند و گویند، سراپاي آن کوهسرزمین سخن می

همیشه از  بس انبوه است و با همه این اوصاف،هاي جنگل
مه پوشیده است. در این سرزمین کشتی از گندم و مانند 
آن نمی روید و حاصل آن جز گالبی و سیب و این گونه 

کنند بسیار ها نیست و مردمی که در آنجا زیست میمیوه
 ). 218: 1380(پلوتارخ،  دلیر و جنگجو هستند

رد که دیلم سرزمینی داراي اصطخري نیز اشاره دا    
هایش را اسم است. دشتش همان جیل و کوه  دشت و کوه

هاي بلندي گویند و کوهمی "دیلــم"خاص یعنـی همـان 
دارد و در آنجا شهري است به نام رودبار و ریاست دیلم در 

پرداختند آنان رودبار است که مردم آن به کشت و زرع می
کردند (اصطخري، بت مینه به عربی و نه به فارسی صح

). دیلمیان امروزه نیز به زبانی صحبت 122 -121ق: 1381
که خود نشان دهنده بقایاي زبان هند و اروپایی کنند می

 ).92: 1387است (یزدان پناه لموکی، 
آید، دیلمان از قدیم داراي میآن طور که از منابع بر    

ارت، حمله بازرگانی بوده که عالوه بر تج -هاي تجاريراه
گرفته است. به ها صورت میراه اقوام مهاجم نیز از این
رسد. بعضـی ها به دوره مادها میطوري که سابقه این راه
اند که سکاها از گرگان، طبرستان و از محققان احتمال داده

اند و سرزمین ماد را دیلمستان به طرف آذربایجان گذشته
ند (پیرنیا، سال در دست داشت 28به مدت کمتر از 

). همچنین، پارمینون سردار اسکندر که 165: 1386/1
خزانه پارس را به اکباتان برده بود، لشکریان تازه رسیده را 

: 1388 از راه دیلمان به هیرکانیه هدایت کرد (دیاکونوف،
ها نیز در زمان بالش اول، ازجنوب دریاي خزر ). آالن408

گذشته به این  یعنی از گرگان و طبرستان و دیلمستان
 ).2013/ 3:  1386اند (پیرنیا، طرف ارس رفتهطرف و آن

ساسانیان شاهراه بزرگ از تیسفون در کنار  دورهدر    
شد و در همدان منشعب دجله که پایتخت بود شروع می

-هایی از کوهرفت و از آنجا راهشد که راهی به ري میمی
شد هاي گیل ودیلم گذشته، به بحر خزر منتهی می

ن طور که یعقوبی نیز اشاره آ). 90: 1390(کریستنسن، 
دارد، از قزوین جاده بزرگی منحرف شده و در پاي کوهی 

). همه 37: 1387هم مرز دیلم واقع شده است (یعقوبی، 
دهد که سرزمین دیلم داراي راهاي این موارد نشان می

ین رو و عبور و مرور براي تجار و بازرگانان بوده و اکاروان
بازرگانی  –ها ارتباط تجاري شاهرابی با دیگر شاهرابی

داشته است. همچنین، هجوم بیگانگان نیز، احتماال از این 
گرفته است. در هر حال محدوده ها صورت میراه

مشخص شده  1جغرافیایی سرزمین دیلم در نقشه شماره 
 است. 

سرزمین دیلم قبل از ساسانیان و در دوره اشکانیان نیز 
اي بوده و به دلیل موقعیت راي اهمیت و جایگاه ویژهدا

العبوري که داشت تسلط شاهان هاي صعبجغرافیایی و راه
اشکانی بر این منطقه نیز با دشواري زیاد همراه بود. به 
طوري که فخرالدین اسعد گرگانی هنگام فرار رامین با 
ویس به کوهستان دیلم، در وصف دیلم و دیلمیان چنین 

 است:     سروده 
 

 ز قزوین در زمین دیلمان شد 
 درفش نام او بر آسمان شد    

 زمین دیلمان جایست محکم
 در لشکري از گیل و دیلمبدو  

 به تاري شب از ایشان ناوك انداز
 زنند از دور مردم را به آواز  

 گروهی ناوك و ژوپین سپارند
 به زخمش جوشن و خفتان گذارند  

 تاببیندازند ژوپین را گه 
 چو اندازد کمان ور تیر پرتاب   

 چو دیوانند گاه کوشش ایشان
 جهان از دست ایشان شد پریشان  

 سپر دارند پهناور گه جنگ
 چو دیواري نگاریده به صد رنگ  

 ز بهر آنکه مرد نام و ننگند
 ز مردي سال و مه با هم بجنگند  

 از آدم تا به اکنون شاه بی مر
 رکجا بودند شاه هفت کشو   

 نه آن کشور به پیروزي گشادند
 نه باژ خود بدان کشور نهادند  

  هنوز آن مرز دوشیزه بماندست
 برو یک شاه کام دل نراندست  

 ). 370: 1369(گرگانی، 
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 نقش دیلمیان در زمان ساسانیان
به هنگام سخن از نبرد اردشیر با  شاهنامهفردوسی در 

ها و دیلمیان در سپاه اردوان چنین اردوان، از حضور گیل
 یاد کرده است: 

 چو آگاهی آمد سوي اردوان
 دلش گشت پر بیم و تیره روان  

 در گنج بگشاد روزي بداد
 گرفت و بند بر نهادسپه بر   

 ز گیل و ز دیلم بیامد سپاه
 همی گرد لشکر بر آمد به ماه   

 ).162/ 6: 1386(فردوسی، 
، فرض بر این است که دیلم نکارنامه اردشیر بابکادر 

تابع آخرین سالطین اشکانیان بوده است و یا حداقل نیروي 
بیش آگاه وکرده است. قبایل دیلم کمسپاه وي را تامین می

دست بودند که از طریق پادشاه بزرگ اردشیر استقالل به
، کارنامه اردشیر بابکان). در 239: 1373آورند (مارکوارت، 

شود، نامی از فتح گیالن شهرها نام برده میآنجا که از فتح 
). 269، 263: 1387وشی، یا دیلمستان نیامده است (فره

گویا در زمان اردشیر، گیالن و دیلمستان به همراه طبرستان 
، زیر فرمان شخصی به نام "پتشخوارگر"تحت عنوان 

شاه از رسد بعد گشنسب شاه قرار داشته است که به نظر می
او به  .را در کشور در دست داشته است بیشترین قدرت

نگریسته و در بعضی از اقدامات اردشیر به دیده انتقاد می
اي به تنسر از او خواسته است که دلیل چنین اقداماتی نامه

که پس از اردشیر ساسانی گشنسب را  براي او بیان گردد.
تر بود، به سبب وطن دوستی و اردوان از همه نیرومند

، از شاهان پارس، بر فرمانروایی آن نواحی ابقا اشهواخواهی
ویسهوفر، ؛ 13: 1345؛ مرعشی، 228: 1389کرد (تفضلی، 

1390 :230(Daryaee, 2002: 44,  
شاپور که پس از مرگ پدر جانشین وي شده بود، 

در زمان موقعیت مرزهاي شرقی ایران را استحکام بخشید. 
شناسیم شاهرب شهرهاي شاهی را می 15شاپور اول 

وي در همان سال اول )، به طوري که 44: 1355(بیانی، 
اش، در نبردي سهمگین، خوارزمیان را شکست پادشاهی

ها و دیلمیان را نیز به زیر داد و از آنجا پیش رفت و گیل
؛ شاپور 227: 1387فرمان خود درآورد (پیگولوسکایا، 

). برخی از 160: 1390؛ کریستنسن، 302: 1389شهبازي، 

دیلمیان در زمان ساسانیان ورخان نیز اشاره دارند که م
اند بلکه ،بر عکس، به کامًال تحت انقیاد ساسانیان نبوده

اند (مارکوارت، عنوان مزدور در خدمت ساسانیان  بوده
گوید، این مسلم است که ). نولدکه نیز می237: 1373

اند مردم دیلم ،در حقیقت، مطیع شاهان ساسانی نبوده
).  البته شاپور شهبازي نظر وي را رد 198: 1358که، (نولد
کند. وي معتقد است که نظریه نولدکه در باب گیالن و می

دیلمیان یکی از اشتباهات فاحش او بوده و این منطقه جزء 
 ).4: 1389شاپور شهبازي، سرزمین ساسانیان بوده است (

اما در فهرست ایالتی که توسط آمین مارسن نیز ذکر شده، 
ش: 1355شود (بیانی، نامی از گیالن یا دیلمیان دیده نمی

42  .( 
رسد که مورخان در باب گیالن و دیلمان به نظر می 

درگمی شده باشند. کتیبه شاپور یکم بر کعبه دچار سر
شده، جزو زردشت گیالن را که دیلم را هم شامل می

داند و چنانکه دیدیم بهرام یکم پیش از ایرانشهر می
 مجمل التواریخپادشاهی شاه گیالن بود. شاید این خبر که 

است در اصل مربوط نقل کرده پیروز نامهاز کتابی به نام 
نشاندن شورش دیلمیان به دست بهرام بوده است به فرو

یکم، شاید هم مربوط به شرق ایران بوده که گیالنیان هم 
اند یا در زمان بهرام دوم بوده باشد شتهدر آن دست دا

). آنچه که به نظر درست 456: 1389شاپور شهبازي، (
آید، این است که هم شاپور شهبازي و هم نولدکه در می

اند و ،در حقیقت، باب این سرزمین دچار اشتباه شده
اند بین سرزمین گیل و دیلم فرق قائل شده باشند. نتوانسته

م را که در جنوب سرزمین گیالن گیالن، سرزمین دیل
شده و  فقط شامل بخش امروزي قرار داشت شامل نمی

شده و نه اي گیالن از جمله رشت امروزي میجلگه
سیاهکل و رودبارو و رحمت آباد امروزي را که در دوره 

 شد.ساسانی با نام دیلم نامیده می
ها از شرق به غرب نیامده، شهرب در مآخذ سریانی نام 

که از غرب به شرق آمده است. پیگولوسکایا اشاره دارد بل
که در مآخذ سریانی، فتح شهرهایی که به دست شاپور 
صورت گرفت، ابتدا نام گیالن و دیلمان، سپس گرگان 

ها از سوي شاپور به اطاعت آمده است. این سرزمین
درآمدند. البته در فتح سرزمین دیلمان از قاطعیت و 

 رفته است. سختگیري شاپور سخن 
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فرزندان شاپور احتماال در گیالن البته تحت نظر شاه 
رسد که بر سرزمین کردند، اما به نظر میبزرگ، حکومت می

بهرام   (Harper, 2008: 78).دیلم نیز تسلط داشته باشند
م) در زمان حیات پدر و  273-276اول شاهنشاه ساسانی (

ن و پیش از آنکه جانشین وي گردد، فرمانرواي گیال
هاي دریاي خزر بود و عنوان گیالن شاه هاي کرانهسرزمین

هاي بعد نیز بارها در سده ).435: 1371کوب، داشت (زرین
هاي مرزي به این فرمانروایان ساسانی جهت تحکیم پایگاه

-که این نشان ،)227: 1387ها آمدند (پیگولوسکایا، استان
ساسانی از دهنده ناامنی و عدم پذیرش حاکمیت شاهنشاه 

 .سوي مردم این مناطق بوده است
پس از بهرام اول که عنوان گیالن شاه داشت، هرمز 
اول نیز پیش از نشستن بر تخت سلطنت از طرف پدر خود 

؛ کریستنسن، 1390:30شاپور، پادشاه گیالن بود (شیپمان، 
 ). با231: 1390؛ ویسهوفر، 485: 1388؛ فراي: 72: 1390
 و فرزندان اوقات بیشتر در ساسانی شاهان اینکه به توجه

 گیـالن نــسرزمی اداره براي را سلطنتی خاندان اعضاي
 را نکته دو مسئله این که رسدمی نظر به فرستادند،می

 جغرافیایی و ژئوپلتیک موقعیت سو یک از کند:می روشن
 و نظامی جایگاه دیگر سوي از و ایران شمالی منطقه
 که جایی آن از ساسانی. ارتش براي نظامی نیروي تامین

 قبیل از طبیعی هايناهمواري لحاظ به منطقه این
 مناسبی موقعیت انبوه هايجنگل و صعب العبور هاي-کوه

 شورشیانی و مرکز از گریز نیروهاي براي داشت، بنابراین
 بهرام مانند خوشی نداشتند دل ساسانی دولت از که

 ايمنطقه آن نظایر و )بستام ویستام،(وستهم  چوبین،
 رفت.می شمار به استراتژیک

 پرورش در طبیعی هايعارضه این همچنین    
 داشت. سزاییبه نقش زبده جنگجویان و رزمند نیروهاي

 ساسانی بزرگ شاهان تا بود کافیل دالی در نتیجه، همین
 این به ویژه توجهی اول شاپور و اول اردشیر مانند

 در کهجایی  آن از البته باشند. داشته جغرافیایی محدوده
 فترت عنوان تحت که هاییدوران ساسانیان، دوران اواخر

 این آمد، وجود به نامید، توانمی قدرت سیاسی خالء یا
 و خارج ساسانیان سیاسی حاکمیت و نفوذ دایره از منطقه

 و دوم قرون تا حتی و گردید شورشیان پایگاهی براي
 شود. محدوده این وارد نتوانست نیز اسالم هجري، سوم

 در سرزمین دیلم جایگاه و نقش از خبر دالیل این همه
در جنگ میان بهرام دوم و  .دهدمی ساسانی تاریخ

کردند نیز، دیلمیان از هرمزد حمایت می برادرش هرمزد
دهنده قدرت دیلمیان در دربار ساسانیان کـه ایـن نشان

بهرام شورش دیلمیان ). 344: 1389است (شاپور شهبازي، 
را فرو نشاند و پادشاهشان را گرفتار کرد اما بعد او را 

 بخشید و سر جاي خود فرستاد.
نوشته بزرگی که از شاپور دوم بر جاي مانده  از سنگ
(غرب دریاي خزر) نام استان  "االساگانـب"نیز بعد از 

)؛ اما نولدکه 186: 1390ر، ـگیالن آمده است (ویسهوف
ها بر شاپور دوم پادشاه یـها  و دیلمحتی گیلد اشاره دار

با ). 732: 1358مقتدر ساسانی، پیروز شدند (نولدکه، 
ام داد سرزمین دیلم ـتقسیماتی که خسرو انوشیروان انج

در حوزه قلمرو اسپهبد آذربایجان قرار گرفت. پس از آن 
ش ساسانی ـگروه زیادي از جنگاوران دیلمی وارد ارت

هاي آن دوره و گسترش قدرت و قلمرو شدند و در جنگ
از جمله زمانی که  ساسانی نقش بسزایی ایفا کردند.

زن، چیره شدند.  ـحبشیان بر پادشاه یمن، سیف بن ذي ی
ی شاه حبشه ـانوشیروان وهرز دیلمی را براي همراه

وي دیلمی ـ، با صدها جنگج570فراخواند، وهرز، در سال 
اد و ـیمن به راه افت که تحت فرمان خود داشت، به سوي

ان را ـط ساسانیـت و تسلـکش وم راـاه حبشه ابویکسـش
 ؛  560: ق 1357بر آن منطقه دوباره برقرار نمود (طبري، 

1 Felix, 2011:.( 
کشید. انوشیروان وهرز را پاداشی نیک داد و او را بر

خرزاد بن «وهرز قبالً والی دیلم بوده و نام اصلی وي 
» وهریچ«بود که معموالً خود را با » نرسی بن جاماسب

ساخت که لقب سرداري بود (عربی: وهرز) ظاهر می
: 1373؛ مارکوارت، 353-351: 1372(ثعالبی مرغنی، 

). 171: 1386؛ هوار، 163: 1389؛ شاپور شهبازي، 239
وهرز و سپاهیان دیلمی با زنان یمنی ازدواج کردند و بعدها 

-آن سرزمین زندگی می مسلمانان نوادگان آنها را که در
، 155: 1386یا پسران فاتحان خواندند (هوار، » ابنا«کردند 

رسد براي اولین بار ). به نظر می260: 1358؛ نولدکه، 167
در زمان خسرو انوشیروان، دیلم نیز مانند پدیشخوارگر 
(طبرستان) به حد وسیعی به امپراتوري ساسانی وابسته 

). به خصوص بعد از 239: 1373شده باشد (مارکوارت، 
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رسد از قدرت این شاهرابی مرگ گشنسب که به نظر می
کاسته شده است، چون بعد از گشنسب، کاوس، پسر قباد 

بینیم که به حکومت دیلم گماشته شد (دریایی، یکم را می
دست دیلمیان، بعد از ماجراي فتح یمن به ). 116: 1392

یز، سهراب (در در جنگ بین بهرام چوبینه و هرمزد چهارم ن
) فرمانده دیلمیان که در سپاه فرخان 1متن یونانی زآرب

بود، فرخان، فرمانده هرمزد چهارم را شبانه کشت و 
 ).588: 1389گریخت (شاپور شهبازي، 

 
 خسرو پرویز

در ایام فرمانروایی ساسانیان اعیان دیلم به دلیل دوري از 
برابر حمالت تیسفون با پرداخت خراج، سرزمین خود را در 

هاي دراز با استقالل در حوزة کردند و مدتبیگانه حفظ می
پس از ). اما 160: 1386قدرت خود حکومت کردند (هوار، 

رسد در ورود سپاهیان دیلمی در ارتش ساسانی که به نظر می
پرویز سرزمین انوشیروان اتفاق افتاد؛ در دوره خسرودوره خسرو

ت ساسانی شد به طوري که ها علیه دولدیلم کانون شورش
این سرزمین پناهگاهی براي شورشیانی شد که در برابر دولت 

گرفتند و سرداران دیلمی نیز از آنان حمایت ساسانی قرار می
توان به یاران بهرام اشاره کرد. کردند. به عنوان نمونه میمی

خسرو به بزرگانی که طرف بهرام را نگرفته و به او وفادار 
د پاداش داد. سپاهیان بهرام با خواهر وي گردیه مانده بودن

-رهسپار دیلم شدند زیرا خود را در آنجا در امن و آرامش می
تر بودند و دیلمیان ایشان را مانند دیدند و به وطن خود نزدیک

).  722: 1358ساکنان آرام و بی آزار پذیرفتند (نولدکه، 
دیلم پیش  ویستام نیز پس از فرار از دربار خسرو پرویز به

یاران بهرام چوبین رفت. یاران بهرام در دیلم، ویستام را با 
-جویی از خسرو بهآغوش باز پذیرفتند و فرصتی براي انتقام

 ).723: 1358دست آوردند (نولدکه، 
جویی مطابقت زمانی دارد با دوران نمونه این انتقام
اتفاق افتاد  596و  590که در سال  2شورش اولیه ویستام

). در این تاریخ ویستام در حال 511: 1373ین کوب، (زر
شدن براي لشکرکشی در مقابل خسروي دوم با آماده

1. Zoarab 

2   . Vistahm 

ها بود و به طور روشن گفتــه شــده که او کمک کوشانی
کوشان کشته شده  پیمانانبــه دست هم 600در سال 

جانسون، منطقه دیلم به طور  –طبق پژوهش هوارد  .است
 :Pourshariati, 2009کرد (فعاالنه از ویستام حمایت می

دست خسرو، یاران  پس از کشته شدن ویستام به ).136
وي نیز به دیلم گریختند و از آن هنگام قزوین به صورت 

). 725: 1358دژي استوار در برابر دیلمیان درآمد (نولدکه، 
دن شورش دیلمیان براي آمیز بواین مسئله تهدید

 شاهنشاهی ساسانی داللت دارد.
گوید که دیلمان پس از سقوط سمبات، مارکوارت می

که در زوال وي موثر بود  -مرزبان گورکان و شهر وهریچ
به قیام ویستام پیوستند. عروة بن زید الخیل طائی، پس از 
غلبه بر همدان به ري و دستابه (دشت پاي) {دستبی} 

یلمان مهیاي جنگ شدند و والی ري نیز ایشان روانه شد. د
 ). 239: 1373را یاري کردند (مارکوارت، 

حوادث تاریخی شورش ویستام هر چه که باشد؛ 
سبئوس هیچ تردیدي ندارد که سمبات نقشی کلیدي در 

نیروهاي پیوسته به  .مواجه با آن و پایان آن داشته است
 لمان به لشکرویستام، که حمایت کنندگانش از گیالن و دی

کردند. پس اسپهبد پیوستند و با سپاه عظیم سمبات مبارزه
 از قتل ویستام، سمبات خودش در قومس توسط حمایت

توانستند کنندگان ویستام در گیالن و دیلمستان، که می
خورد. آوري کنند، شکستحامیان ارمنی خودشان را جمع

در بود که سمبات  601طبق گفته جانسون فقط در سال 
د ـروز شـاالخره پیـان بـا شورشیـاش بارزهـن مبـدومی

Pourshariati, 2009: 137)(.  
رسد، اتحاد ویستام با دیلمیان بدین خاطر به نظر می

بوده که وي این جنگجویان نا آرام را که پس از آشتی 
دولت ساسانی با روم بیکار مانده بودند با پول و تطمیع به 

). 728: 1358غارت به خدمت خود درآورده بود (نولدکه، 
همچنین، باید نظر نولدکه را در باب بیکار بودن نیروهاي 

از فت. از آنجا که کریستنسن اشاره دارد، دیلمی پذیر
لشکریان مهمی که معموالً در دوره ساسانیان به میدان 

شدند، اقوام کوهستانی قفقاز و جنوب نبرد فرستاده می
ها و دیلمیان بودند که در بیشتر دریاي خزر از جمله گیل

                                                                       ). 154: 1390ها شرکت داشتند (کریستنسن، جنگ
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دیلم و کادوسی را از جمله  کریستنسن اقوام گیل و
گوید از شمشیر داند و مینیروهاي در خدمت ساسانیان می

و  کردنداستفاده میو خنجر و نیزه نسبت به دیگر اقوام، بهتر 
رسد که به نظر می) 90: 1314، مهارت کامل داشتند (کریستنسن

بیشتر بخش سواره نظام سبک اسلحه ساسانیان را تشکیل 
را دیلمیان ). دریایی نیز 245: 1390فر، دادند (ویسهومی

که در ارتش ساسانیان  داندمییکی از قبایل چادرنشینی 
اولین ارتشیان  طور که وي اشاره دارد،آن .حضور داشتند

از جمله دیلمیان شکل  ،ساسانیان از میان قبایلبه وفادار 
هزار  4. خسرو دوم Daryaee)  (2010:247 ,دگرفته بو

داشت. رؤساي این دیلمیان که سپاه مستحفظ دیلمی 
مزدور بودند بعدها خود امرا و پادشاهان شدند. بالذري در 

گوید که ایرانیان براي حمایت خود از راه مواضع متعدد می
زمینهاي این کوهنشینان پادگانهاي دائمی مستقر داشتند 

 ).732: 1358(نولدکه، 
-پرویز که باعث توقف جنگبعد از کشته شدن خسرو

هاي داخلی شد و دیلمیان هاي خارجی و شروع درگیري
نیز، آنچنان که گفته شده به جنگ عالقه وافري داشتند 
که به قول مارکوارت با وجود نافرمانی از ساسانیان، 

 ).732: 1358ها شرکت داشتند (نولدکه، داوطلبانه در جنگ
بنابراین بیکار ماندن این نیروي عظیم دیلمی، دشواري و 

داشت که مکرر را براي دولت ساسانی در پیشورش 
سرانجام باید گفت ناسازگاري این نیروها با دولت ساسانی 
و شورش در برابر این دولت، ضعف این دولت و در نتیجه 

آنان حتی  سقوط آن را در برابر دولت اعراب تسهیل کرد.
چنان در اواخر دوره ساسانی قدرت یافته بودند که، به قول 

سستَبی (احتماال نزدیک ري) را مبدأ حمالت بالذري، د
 ).732: 1358خود قرار داده بودند (نولدکه، 

احتماال دلیل دیگر نافرمانی دیلمیان از ساسانیان باید 
به دالیل مذهبی و مسیحی شدن مردم آن سرزمین 

نشین بـه عنــوان اسقفدانست. از گیل و دیلـم  
مارکوارت، م، یاد شده است (553نسطوریان در سال 

). از آنجا که ساسانیان زردشتی بودند و نسبت 237: 1373
توان دادند، بنابراین میبه سایر ادیان تعصب نشان می

گفت دلیل دیگر جدایی این منطقه از ساسانیان، احتماال 
 اسقف نشین بودن این سرزمین بوده است.

اما هنگامی که اعراب براي نخستین بار به ایالت دیلم 

-دند، این نواحی دژهاي دین زرتشتی به شمار میوارد ش
رغم این، زردشتیان حاشیه مناطق خزري، همیشه رفتند. به

چنان که از سوي روحانیون ساسانی  –از آیین رسمی 
سوم  کردند. در اوایل سدهشد پیروي نمیتوصیف می

میالدي موبدان موبد، تنسر، کوششی نه چندان موفق به 
کن کند. آنها را ریشه م نوساختهکار بسته بود تا رسو

منازعات متوالی این زردشتیان با روحانیان و کارگزاران 
ساسانی توان آنها را براي پایداري در برابر بیگانگان تقویت 

کردند کرده بود. آنان با احکام حکومت مرکزي موافقت می
سودمندي بود  گرفتند، و این رویهو بعد آنها را نادیده می

  ). 36: 1387بردند (کرشاسپ چوکسی، ا به کار میکه آن ر
روابط نواحی خزري دیلم با اعراب نیز همواره خصمانه 
بود. برخوردهاي نظامی و بی رحمانه میان سران ایرانی و 
سرداران عرب، بذر دشمنی درازمدت و تنفر متقابل را در آن 

هجري به روي  نواحی پاشید. روستاهاي دیلم تا اواخر سده
لمانان بسته ماندند. دور از دسترس بودن از لحاظ مس

جغرافیایی و استقالل سیاسی آن نواحی، دو علت اصلی 
  ).63، 113: 1387ناموفق بودن اسالم در آن نقاط بود (همان، 

، در زمان حمله اعراب به رهبري خلیفه دوم به ري نیز
ملک ري، فرخزاد بن زادمهر از این خبر آشفته شد و 

به جانب دیلم فرستاد و از ایشان در برابر حمله شخصی را 
 20عروه، فرمانده مسلمانان، لشکر خواست. از جانب دیلم 

/ 2تا: هزار مرد به مدد وي فرستادند (ابن اعثم کوفی، بی
بنا به روایتی در آن زمان پادشاه دیلمیان به نام ). 311

اج و«در جایی به نام   بود، و محل نبرد» مورثا«یا » موتا«
بود و نعیم بن مقرن اولین شخصی از فرماندهان » روذ

). 121: 7تا/ اعراب بود که با دیلمیان جنگید (ابن کثیر، بی
اي تحت سلطه جستان بنا نشین ویژهبعدها در دیلم سلطان

شد و مقر آن در رودبار که چندان از محل تالقی  شاهرود 
ان را حوقل مقر سلطو سپید رود دور نیست، بوده و ابن

امروزي نامیده است (مارکوارت، » طارم«یا » الطرم«
1373 :239.(  

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي مهم و کلیدي در دوره دیلمان یکی از سرزمین
، "ورن"هاي مختلفی مانند ساسانیان بود که با نام

از آن یاد شده  "دیلمستان"و  "گیالن"، "پتشخوارگر"
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 در منطقهاست که منظور همان سرزمین دیلم است و 
و  رود تا آمل در مازندران قرار داشتجغرافیایی میان سفید

هاي جنوبی دریاي خزر را شامل قسمت غربی کوهستان
شد. مرکز سرزمین دیلم، شهر رودبار بود که در دوره می

گرفت. این میبرساسانیان قبایل گیل و کادوس را نیز در
مرور و داشتن ون به دلیل راههاي جغرافیایی عبورسرزمی

رسد داراي استقالل ها، به نظر میارتباط با دیگر شهرب
سیاسی و تجاري بوده است. دیلمیان در نبرد بین اردشیر و 
اردوان در سپاه اردوان حضور داشتند و به وي در نبرد با 
اردشیر یاري رساندند. بعد از شکست اردوان و تشکیل 

مت ساسانی، احتماالً سرزمین دیلم در دوره شاپور اول حکو
-به تصرف ساسانیان در آمد، چون ما فرزندان شاپور را می
-بینیم که در این منطقه با عنوان گیالن شاه حکومت می

رسد سرزمین دیلم به صورت نیمه کردند، اما به نظر می
، به شد و داراي استقالل سیاسی بودهمستقل اداره می

ي که منابع اشاره دارند، در جنگ بین شاپور دوم و طور
 ها شکست خورد. دیلمیان، شاپور از دیلمی

با تقسیمات جغرافیایی انجام شده به دست خسرو 
انوشیروان، تعداد زیادي از سربازان دیلمی وارد سپاه 
ساسانیان شدند. دیلمیان در دوره خسرو انوشیروان تابعیت 

تی سردار دیلمی با نیروهاي ساسانیان را پذیرفتند و ح
آورد، دیلمی تحت امر خود یمن را به تصرف ساسانیان در

ها را علیه اما در دوره خسرو پرویز، دیلمیان اوج شورش
ساسانیان داشتند و این منطقه پناهگاهی شد، براي کسانی 
که با شاهان ساسانی مخالف بوده و قصد مبارزه با این 

اهان ساسانی نتوانستند این دولت را داشتند. سرانجام ش
ها را بخوابانند و سرزمین دیلم از قلمرو شاهنشاهی شورش

چه در زمان حمله اعراب عواملی ساسانی جدا شد. اگر
نظیر، نیروي ورزیده عرب که با ایمان به دین اسالم و با 

هاي جدید و، از طرف دیگر، بافت فرسوده مبانی و اندیشه
اواخر عمر این دولت که به  دولت ساسانی، به خصوص، در

حاصل، همچنین هاي بیدلیل رقابت شاهزادگان و جنگ
شورش بهرام چوبین، سقوط دولت ساسانی را تسریع کرد، 

ها نیز، یکی دیگر از عوامل سقوط بود. به اما نقش شهربی
طوري که در زمان حمله اعراب به دلیل جدایی سرزمین 

ورزیده دیلمی که نیروي دیلم و عدم دسترسی به سپاهیان 
دادند و فقدان اصلی سواره نظام ساسانیان را تشکیل می

این نیروي ورزیده دیلمی در میان لشکر یزدگرد سوم، 
باعث تسریع سقوط دولت ساسانی در برابر حمله اعراب 

 شد.
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