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ترین اقوام با وجود اینکه گیالنیان و دیلمیان به عنوان یکی از مهم

ای و کوهستانی جنوب دریای کاسپین در آغاز ساکن مناطق جلگه

حکومت ساسانیان با سرسختی حاضر به اطاعت از آناان دادند    

باا راراز و    اما در طاول دوران حکومات ساساانیان  مناسشات اان    

کاه   رو ایان اسات  ررضیۀ مقاله پیش ررودهایی همراه بوده است.

ساسانیان با توجه باه نیاروی جنگای دیلمیاان  ساشی داداتند از       

های خود با رومیان و سایر مخالفاان و  مهارت این اقوام در جنگ

دان سود جویند؛ اما با وجود وابساتگی نااامی باه ایان     ددمنان

ای خود تاال  داداتند سارزمین گایالن و     هاقوام  آنان در برنامه

هاد    عنوان بخ ی از داهن اهی ساساانی بااقی بماناد.   دیلم به

تجزیاه و تللیاد دلیاد همگرایای و واگرایای        پژوهش حاضار 

دیلمیان و گیالنیان با ساسانیان در مناساشات سیاسای و نشردهاای    

با اساتفاده از رو   آنان بوده است. رو  پژوهش مطالشۀ حاضر 

 ای اسات. هاای کتابخاناه  دادهتللیلای و باا تکیاه بار      ا یتوصیف

درصادد   نگارندگان در مناسشات ساسانیان با اقاوام گیاد و دیلام   

با توجه به اهمّیتی که دیلمیاان و  اند که پاسخ دادن به این پرسش

گیالنیان در سااختار سیاسای و نااامی عسار ساساانی داداتند        

 گیالنیان اتخاذ نمودناد   ساسانیان چه سیاستی در برابر دیلمیان و

ساسانیان  دیلمیان را به چ م  دهد کهنتیجۀ این پژوهش ن ان می

کاارگیری آناان در سااختار    دیدند که تسلط و باه می جنگجویانی

 دد. دان موجب تقویت توان ناامی و برتری آنان میناامی
 

 ساسانیان  تقابد  تشامد  دیلم  گیالن. ها:کلیدواژه

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 descriptive-
analytical 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. 
 

Keywords: Sassanids, confrontation, interaction, 

Deylam, Guilan. 
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 مقدمه. 1

به جهات دارایط ویاژق اقلیمای و      سرزمین گیالن

ددن در کمربند ساشز دامال   همچنین به دلید واقع

ایران  همواره سرزمینی پرجاذباه  رمزآمیاز و گااه    

آور بااود. باارای ماادعیان قاادرت و سااتیز  دلهااره 

ها و عوامد ها(  جنگدها )مردابگستردگی گوراب

گیری دایوق خاصای از   طشیشی دیگر  موجب دکد

ی انسانی در این سرزمین دده اسات کاه در   زندگ

مجموع این پهناه را از ساایر نقاای ایاران متماایز      

ها در گذر زمان موجب نموده است. همین ویژگی

دده است تا این سرزمین به طور مستقیم کمتار از  

-سایر نقای ایران مورد هجوم قرار گیرد. حکومت

هاای تااریخی    براساس گازار   های عسر باستان

داداتند و   سشی در تشاماد باا ماردم گیاد و دیلام     

صرراً با اطاعت ظاهری مردمان این دیاار در اماور   

کردناد. سارزمینی کاه در    دان مداخله نمای داخلی

نامیده داده  « ورن»ا  کتاب دینی زرت تیانا  اوستا

دود  در گذدته به است و امروزه گیالن نامیده می

داد. بخاش   بخش جلگه و کوهستان تقسیم میدو 

ای را گیالن و اقوام ساکن در آنجا را گید و جلگه

بخش کوهستانی را دیلمان و اقوام ساکن در آنجاا  

نامیدند. در دورق ساسانیان  تیارق دیلام   را دیلم می

رو  تر از تیرق گید بود و از ایان تر و مشرو بزرگ

دیلماان نامیاده   تار   نام تیرق بزرگسراسر منطقه به

دد. دایره و قلمرو سکونت این دو قوم بازرگ  می

گیالنی همواره متفااوت از یکادیگر باوده اسات.     

-ها همواره از ساکنان قلمرو جلگه گیالن بودهگید

هاای کوهساتانی   که دیلمیان در بخشاند  در حالی

این سرزمین از درق سفیدرود تا چالوس پراکناده  

های کوچک مللی بودند و تلت تابشیت حکومت

اند. از ناار سیاسای نیاز دیلمیاان از ساابقه و      بوده

اناد. آناان   قدمت بی تری در تاریخ برخوردار باوده 

همواره در طول تاریخ به عناوان یکای از مادعیان    

اصلی قدرت و حکومت در الشرز دامالی داناخته   

ها عموماً پس از اسالم و اند؛ در حالی که گیددده

اامی دیلمیاان در تااریخ   بشد از ضشف سیاسی و ن

 اند.آدکار دده

طوایف گید و دیلام هماواره در طاول تااریخ     

باك و همی ه خواهاان حفا    اقوامی جنگجو و بی

استقالل سیاسی سارزمین خاود بودناد. در دوران    

دلیااد نفااوذ ادااراریت ساسااانی در  ساسااانیان  بااه

سرزمین دیلم  استقالل آنها به خطر ارتاد. بنابراین  

یارتناد  علیاه حکومات مرکازی     ت میهرگاه ررص

زدناد  یاا از مخالفاان داخلای     دست به دور  می

کردند. با این وجود  در آنها حمایت و پ تیشانی می

کاه  هاای گذداته  زماانی   این دوره نیز مانناد دوره 

گ ات   رو مای ک ور با خطر تهاجم خارجی روباه 

طور داوطلشانه در سپاه پادداهان ساسانی حضور به

ند و یکی از ارکان اصلی ساپاه ساساانیان را   یارتمی

دادند؛ زیارا اقاوام گیاد و دیلام نقاش      ت کید می

-مؤثری در نیروی پیاده نااام ساساانیان ایفاا مای    

کردند. در پاژوهش حاضار ساشی داده اسات باا       

مراجشه به منابع مشتشر تاریخی و تلقیقات جدیاد   

ناااامی اقااوام گیااد و دیلاام بااا  ااا نقااش سیاساای

  سی دود.بررساسانیان 

کنناده نلاوق مناساشات     یکای از عواماد تشیاین   

های ایرانی  عامد جغراریا بود. گیالنیان با حکومت

گیالنیان و دیلمیان با تکیه بر موقشیات ئووپلتیاک   

خاص گیالن به نلوق ارتشای خود با ساسانیان سار  

بخ ااایدند و از ایااان موقشیااات  و ساااامان مااای



 691     م(   116-222سانی )دولت سادیلم با تعامالت و تقابالت اقوام گیل و  حسن کهنسال، عباس پناهی:
 

 

آناان در  جساتند.  استراتژیکی به نفع خود سود می

های مرکزی  در صاورت  مناسشات خود با حکومت

دان  سیاست خاود را بار مشناای    عدم تأمین منارع

با توجه به ایان موضاوع     دادند.واگرایی تغییر می

تجزیاه و تللیاد دلیاد     هد  از پژوهش حاضر 

همگرایاای و واگرایاای دیلمیااان و گیالنیااان بااا    

بوده  ساسانیان در مناسشات سیاسی و نشردهای آنان

تاا  برای نید به این هد  تال  دده اسات   است.

 اا  توصایفی تاریخی باه دایوق   از رو  با استفاده 

موجاود و  و مادارك  تللیلی و بر اسااس داواهد   

موضاوع پاژوهش ماورد      های پژوه گراندیدگاه

 تللید و بررسی قرار گیرد.

 

نظامي اقوام گيل و ديلم  ا    -. کارکرد سياسي2

 ساسانيان آغا  تا اواسط دورة

 ه و قادمتی پی ین به للاظ تاریخی  ازها دیلمی

. نخستین بار در قرن دوم پیش از برخوردارندکهن 

هاا ادااره کارده اسات.     میالد  پولیشیوس به دیلمی

 «دیلام »و به رارسی  «دِلوم»آن تر دیلم مشنای دقیق

-نامیده مای  «الدِیلَم»و جمع آن دیلمان و به عربی 

حتای در   هرت دادات کاه  چنان دا دود. نام دیلم 

ساساانی  از   قهای آمئین مارسلن  مورخ دورنودته

دریای هیرکانیه با نام دریای دیلم نیز نام برده دده 

. در اوستا دیلم باه  (41: 4931)ایمانپور؛ مهرابی   است

صورت وَرِنَ آمده است. بنا بار توصایفات اوساتا     

وَرِنَ همان سرزمین گید و دیلام اسات. گایالن را    

د یا گد نام همان دانند. گیمنسوب به مردم گِد می

ماننااد   باسااتانی دانااانقااومی اساات کااه جغراراای

از آن باه عناوان گل اه یااد کارده اسات و         استرابو

 قاند که در دورجایگاه آنان را در گیالن تشیین کرده

 .(41)همان: د گفتنساسانیان به آن دیلمستان می

ن دیلام از  به للاظ جغراریایی  گساترق سارزمی  

کاه از قادرت   های میانه  زمانیعسر باستان تا سده

حاکمان دیلم کاسته دد و به جاای آناان حاکماان    

جلگۀ گیالن قادرت را در دسات گررتناد  بسایار     

وسیع بوده است. این سرزمین از سمت دارق باه   

مازناادران )چااالوس(  از غاارب بااه ساافیدرود  از  

باه  جنوب به الشارز جناوبی و قازوین و از دامال     

. (39: 4913)پناهی  دریای کاسپین گسترده دده بود 

در دورق ساسانیان  ملدودق دیلم بی تر باه سامت   

هااای روباان   داارق گسااتر  یارتااه بااود و کااوه 

داد و  راذوسشان  قارن و جرجان را هم داامد مای  

هاای جناوبی   دیلمیان در قسمت غربای کوهساتان  

  )ایماانپور؛ مهرابای  کردناد  دریای کاسپین زندگی می

. با توجه به گستردگی سارزمین دیلام و   (41: 4931

قدمت آن و سکونت اقاوام کهان دیلمای در ایان     

سرزمین  این قوم نقش مؤثری در مناسشات سیاسی 

داخلی و خارجی ایران دادتند. گیالنیان و دیلمیان 

به تأثیر از موقشیت جغراریاایی خاود  باه تلکایم     

داان  میمنارع خود در برابر مخالفان سیاسی و نااا 

ترین عاملی پرداختند. در یک رویکرد کلی  مهممی

که موجب توجاه ویاژه ساساانیان باه دیلمیاان در      

هاا و  دمال ایران گ ات  تواناایی نااامی دیلمای    

های ویاژه آناان در نشردهاای نااامی باوده      مهارت

 است.

مناسشات سیاسی و نااامی ساساانیان باا اقاوام     

حکومت تا  تالش  گید و دیلم از آغاز ت کید این

دان  نه تنهاا تلات تاأثیر مناارع     های سلطنتمیانه

سیاسی و ناامی دو طر  بود  بلکاه ایان رواباط    

تلت تأثیر تلولت سیاسی حکومت ساسانیان در 
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مرزهای غربی و همچناین ایجااد ثشات در منااطق     

مرکزی ایران نیز باوده اسات. بار اسااس گازار       

ی اردوان   هنگام نشرد تااریخ ارددیر بابکانکارنامۀ 

پنجم با ارددیر اول  اردوان از نواحی ری  دماوند  

نیاروی گرانای راراهم آورد     4دیلمان و پت خوارگر

 داهنامهکه در . چنان(11: 4933)کارنامۀ ارددیر بابکان  

 رردوسی نیز به این موضوع اداره دده است:

 چو آگاهی آمد سوی اردوان

 دلش گ ت پر بیم و تیره روان

 لم بیامد سپاهز گید و ز دی

 همی گرد ل کر برآمد به ماه
 

 .(4433/ 4: 4911)رردوسی  
بلشماای در مااورد کیفیاات و چگااونگی حاااد  

ددن جنگ بین اردوان پنجم ادکانی و ارددیر اول 

ساسانی و همچنین استفاده از نیروی جنگی گید و 

 کند: دیلم بیان می

و باز اردوان ]به سوی[ ملک جشال و دیلام کاس   

 . (4/309: 4913)بلشمی   ررستاد...

ای کوتاه به این ماجرا ابوعلی مسکویه نیز اداره

. پس از دکست اردوان (4/13: 4933)مساکویه   دارد 

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

اا   برابر ارددیر بابکان ا بنیانگذار سلسلۀ ساسانیان 

                                                                      
باااوده اسااات کاااه در اوساااتاوی « پذداااخوارگر». اصاااد کلماااه 4

دد و آن نام سلسله جشال جناوبی طشرساتان   تلف  می« پذدخوارگریا»

(. دهخدا درباارق پت اخوارگر نوداته    439: 4931بوده است )مینوی  

خاوار ری تاا ساوادکوه و دماوناد و     نام سلسله جشالی از درق »است: 

(. براسااس  434/ 43: 4933)دهخادا   « سلسلۀ الشرز تا رودبار قزوین

اسافندیار  حادود ررداواذگر )پت اخوارگر( آذربایجاان       گزار  ابن

طشرستان  گید  دیلم  ری  قومش  دامغان و گرگان بوده است و ایان  

وق رریادون  بار توسط منوچهر )داه پی دادی و نحدود برای نخستین

 (.33/ 4: 4933اسفندیار  پادداه اساطیری ایران( پدید آمد )ابن

 و ک ته دادن او کاه باه ساقوی سلسالۀ اداکانی      

انجامید  ارددیر باه سارکوب کاردن وابساتگان و     

ن اندگان حکومت پی ین پرداخات. ارددایر   دست

پس از دکست اردوان پنجم  به ناابودی و حاذ    

هاای کهان اقادام نکارد  بلکاه از آنهاا در       خاندان

گ نسب را کاه   حکومت جدید استفاده نمود. وی

پس از اردوان از هماه نیرومنادتر باود  باه ساشب      

ا   از داهان پارس  بار  و هواخواهی دوستیوطن

کاه در ایان زماان    « پت خوارگر»منطقه ررمانروایی 

 ابقا کارد  دامد گیالن و دیلمستان و طشرستان بود 

در نتیجاااه ولیااات  .(30: 4931)ایماااانپور؛ مهرابااای  

پت ااخوارگر در دساات گ نسااب )تنساار  هیربااد  

 هیربدان ارددیر  در نامۀ خود او را داه و داهزاده

رستان  پت اخوارگر  گایالن  دیلماان  رویاان و     طش

دماوند خوانده بود( از تشدی ارددیر در امان ماناد  

بشد رسد گ نسب  . به نار می(11: 4931)نامه تنسر  

را در ک ااور در دساات  بی ااترین قاادرت  از داااه

از اقادامات ارددایر باه     . او به برخای دادته است

تنسار از او   ای بهنگریسته و در نامهدیده انتقاد می

خواسته است که دلید چنین اقداماتی برای او بیان 

از دلیاد مهام    .(30: 4931)ایماانپور؛ مهرابای    د گارد 

مخالفت گ نسب با ارددیر  انلرا  دینی ارددایر  

از دین زرت تی بود. گ نسب مشتقاد باود ارددایر    

نوعی بدعت در دین ایجاد نموده است. از نار داه 

یر ارتداد از دین زرت تی باه  گیالن این اقدام اردد

. باا وجاود   (34: 4919)دریاایی   ررته است دمار می

های دینی و سیاسی  گ نسب باه  همه این اختال 

حضور ارددیر ررت و تاج و تخت خود را تسالیم  

که دایستۀ مقامش باود   او نمود. ارددیر نیز  چنان

از احترام به او مضایقه نکرد و وی را در مقام خود 



 699     م(   116-222سانی )دولت سادیلم با تعامالت و تقابالت اقوام گیل و  حسن کهنسال، عباس پناهی:
 

 

: 4933اسفندیار  ؛ ابن13: 4931)نامه تنسر  ذادت باقی گ

4 /41-43  14). 

اسفندیار باه ایان علات گ نساب را ماورد      ابن

لطف ارددیر دانسته است که اجاداد گ نساب آن   

ولیت را به قهر و غلشه از نایشاان اساکندر گررتاه    

-دیوق پادداهان پاارس حکمرانای مای   بودند و به

. اماا باا توجاه باه     (41 /4: 4933اسفندیار  )ابنکردند 

حضور سپاهیان گید و دیلم در ل کر اردوان  ایان  

تواند دلید مادارای ارددایر باا    نکته به تنهایی نمی

صاورت  گ نسب بوده باداد. سلسالۀ اداکانی باه    

دد و ادکانیان دارای سپاه الطوایفی اداره میملوك

الطوایف قلمرو خود را منام نشودند. هرچند ملوك

کردند  هنگام وقاوع  تار اداره میصورت خودمخبه

رساندند. جنگ  پادداه را با سپاه و سرباز یاری می

بنااابراین  ایالاات پت ااخوارگر تلاات داارایطی در 

حوزق نفوذ ادکانیان قرار دادت و گ نسب نیاز از  

-عشارتی  داهزادهبازماندگان ادراریت ادکانی و به

رو  موقشیت طشیشی و ای ادکانی بوده است. از این

جغراریایی این خط ه از ک ور  یکی دیگر از دلید 

عدم تشدی ارددیر باه ایان سارزمین باوده اسات.      

پیرنیا نیز به این موضوع اداره کرده است. او پاس  

از اداره باه ک اته دادن بسایاری از دااهزادگان      

 ادکانی توسط ارددیر  نودته است: 

اساتلکام   واساطۀ رقط در جاهای بسیار کمای باه  

مواقع  داهزادگان ادکانی باقی ماندند و ارددایر  

با آنها ممادات نمود  مثد جسانف در طشرساتان   

 . (413: 4911)پیرنیا  

باار موقشیاات جغراریااایی پت ااخوارگر   عااالوه

م ااغولیت اردداایر در یکپارچااه نمااودن ایااران و  

تثشیت حکومت خود و نیز نشارد باا روم از دلیاد    

 نسااب بااوده اساات. اباان دیگاار ماادارای او بااا گ

 نویسد: اسفندیار می

کااه عزیماات روم مساامم کاارد او را بشااد ماادتی 

بازگردانید و طشرستان و ساایر باالد پت اخوارگر    

  .(41/ 4: 4933اسفندیار  )ابنبدو ارزانی دادت 

توان گفت کاه ارددایر در چناین    رو  میاز این

موقشیتی درگیری با گ نسب را به صالح ندانساته  

به حضور او و اظهار اطاعتش رضاایت داده   و تنها

 بود. 

اسافندیار  دوام حکومات   براساس گزار  ابان 

خاندان گ نسب تا دورق ریروز ساسانی بوده است 

و پس از آنکه قشاد به پادداهی رسید  ررماانروایی  

آن مناطق را به پسر اردد خود کااووس )کیاوس(   

بع طاور کاه در مناا   . اما همانجا()همانواگذار کرد 

تاریخی اداره دده است  پس از آنکه دااپور اول   

هاا و  ررزند ارددیر اول  به پاددااهی رساید  گیاد   

دیلمیان سر به دور  بردادتند. داپور دخساً باه  

سرزمین دیلم ل کر ک اید و آنهاا را مطیاع نماود     

؛ آنگاه  ررزند خاود بهارام   (313: 4911سن  )کریستن

کمرانی آن نواحی به ح« داهگیالن»اول را با عنوان 

برای بهرام اول در « داهگیالن»منسوب کرد. عنوان 

ای کااه داااپور باار دیااوارق بنااای کششااۀ مااتن کتیشااه

داود  زرت ت در نقش رستم نگادته بود  دیده می

. پیگولوسکایا نیز از این واقشه یاد (34: 4913)اکشری  

 کرده و نودته است:

ساپین  های اقوام ساکن کرانۀ جنوبی دریاای کا نام

در مأخااذ سااریانی آمااده اساات. ولاای در مأخااذ 

ها از درق باه غارب نیاماده  بلکاه از     مذکور نام

غرب به درق ذکر دده است. در مأخاذ ساریانی   

هاای  نخست نام گیالن و پس آنگاه به ترتیب نام

هاا از  دیلمان و گرگان آمده است. ایان سارزمین  
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هاا از  سوی داپور به اطاعت درآمدند. در نوداته 

گیری داپور سخن ررتاه اسات.   یت و سختقاطش

ورهران  ررزند داپور اول  کاه هماان بهارام اول    

داهن اه ساسانی است  در زماان حیاات پادر و    

پیش از آنکه جان ین گردد  ررمانروای گایالن و  

های کرانۀ دریای کاساپین باود و عناوان    سرزمین

 .(331: 4911)پیگولوسکایا  دادت « داهگیالن»

قشه  داپور اول از نیروی نااامی  پس از این وا

ناام خود در نشارد  ها و دیلمیان در کنار سوارهگید

ها بهره برد که طای آن  والارین  امپراتاور    با رومی

نااام نیاروی   روم  به اسارت داپور درآمد. ساواره 

داد که مرکب از عمدق سپاه ساسانیان را ت کید می

یادان  زادگان از طشقۀ اسواران بودند کاه در م نجیب

ها و جنگ اولین مقام را دادتند. با این وجود  گید

ک ای  دیلمیان در دم یرزنی  خنجرگزاری و کمان

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

از این واقشه  گروه زیادی از دیلمیاان وارد ارتاش   

-ساسانی ددند. همچنین  دیلمیاان در ل کرک ای  

لاد آنهاا بودناد    های ساسانیان به گرجستان نیز مت

. عالوه بار  (341/ 1: 4913؛ بوساه   90: 4911)حوچکو  

گرجستان  نام قوم گیلک در نشارد باا ارامناه بارده     

دده اسات. پورداریشتی نوداته اسات: در جناگ      

یزدگرد اول علیه ارامناه  مهرنرسای ساپاهش را از    

نواحی مختلف گردآورد کاه در میان اان از گِلاک    

(Gelk) ده پوردااریشتی  یاااد دااده اساات. بااه عقیاا

: 4933)پورداریشتی   اناد  ها همان گیالنیان بودهگِلک

14). 

توان گفت که گیالن و دیلمان پاس  بنابراین می

 4از مرگ ارددیر از حوزق نفاوذ خانادان گ نساب   

هاای  خارج دده بود. در حقیقت  حکومات کراناه  

جنوبی دریای کاسپین از زمان سلطنت دااپور اول  

گ ته بود. به همین علت  به خاندان ساسانی منتقد

است که در طاول تااریخ ساساانیان  بارهاا دااهد      

هایی از جانب دیلمیان علیه حکومت وقوع دور 

بادیم. به اعتقاد نفیسی  گیالن و دیلمان مرکزی می

-دلید اهمّیتی که اقوام گید و دیلم در ل کرک یبه

اناد  باه اقطااع و تیاول باه      هاا داداته  ها و جناگ 

دد و خراج از ایان دو  یک داده میداهزادگان نزد

. (931: 4919)نفیسااای  داااد ناحیاااه گررتاااه نمااای

هاای رردیناناد   پوردریشتی با اساتناد باه یاددادات   

یوستی بر ایان بااور اسات؛ بارای مادتی پاس از       

ساقوی خانادان گ نسااب  طشرساتان و گاایالن در    

)پورداریشتی   اختیار خاندان کارن قرار گررتاه باود   

هاایی کاه از او ناام    ترین چهره. از مهم(433: 4933

و برخی دیگر از  م(331-391)دود  زرمهر برده می

)همان: توان نام برد های این خاندان را میدخسیت

490). 

گونه ناآرامی در دوران پادداهی بهرام اول  هیچ

از جانااب اقااوام گیااد و دیلاام در منااابع تاااریخی 

رساد  نار نمیگزار  ن ده است؛ با این وجود  به

که نفوذ ساسانیان در آن سامان از میان ررتاه باوده   

ها و دیلمیاان  تواند وراداری گیدبادد. دلید آن می

اا کاه تاا پایاان عمار عناوان        به ررمانروای خاود 

 ا بادد.  را برای خود حف  کرد« داهگیالن»

                                                                      
نام گ نسب داه و به اعتقاد مجتشی مینوی  در اینکه آیا دخسی به .4

داهزادق پذدخوارگر وجودی تاریخی دادته بادد  جای تردید وجود 

 (.93: 4931دارد )مینوی  
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در دوران پادداهی بهرام دوم  پسر و جان این  

کومات  بهرام اول  اقوام گید و دیلم از اطاعات ح 

ای مرکزی خارج ددند. آنها تلت رهشری داهزاده

ناام هرمازد  بارادر    ساسانی و مخالف حکومت باه 

بهرام دوم و ررمانروای خراساان  درآماده بودناد.    

هرمزد هنگام درگیاری بهارام در نشارد باا روم  باا      

هاا و  هاا  کوداان  استفاده از نیروی ناامی ساکایی 

دولتای   ها درصدد برآماد تاا در م ارق ایاران    گید

مستقد تأسیس نماید. بنابراین  بهرام به سرعت باه  

نشرد با روم پایان داد و به مقابله با برادر دتارت و 

سان   )کریساتین مورق به سارکوب داور  گردیاد    

رسد اقوام گیاد و  رو به نار می. از این(333: 4911

بایست بار دیگر سر باه ررماان حکومات    دیلم می

 مرکزی نهاده بادند.

هاا در دوران دااپور دوم   ا و مخالفات هدور 

عام دیلمیان منجر گردید. نیز ادامه دادت که به قتد

که داپور دوم باه  براساس گزار  مستوری  زمانی

پادداهی رسید  زمین قزوین را برای خود مشاارك  

دانست و دستور داد تاا داهری در آنجاا بساازند.     

هنگام ساخت دهر  دیلمیان به سپاه داپور حمله به

سااختند   کردند و هرچه را که آنها در روز مای می

کردنااد. داااپور کااه دیلمیااان در دااب خااراب ماای

م غول جنگ با اعراب بود  دیلمیان را با پرداخت 

مال تطمیع کرد. پس از سااخت داهر  گروهای از    

هاای دیلمیاان در   ل کریان داپور برای درع حملاه 

آنجا مستقر ددند. داپور پس از دراع اعاراب  باه    

-گ دیلمیان تا کنار دریای کاسپین ررت و قتاد جن

عام بسیاری به راه انداخت و بر هیچ دیلمی رحام  

نکرد و هرچه را که دیلمیان از ل کر او برده بودند 

یا سوزاند و یا در زیر خاك مدرون کرد و از بردن 

. این امر (111: 4911)حمداهلل مستوری  آنها عار دادت 

یان را پایدارتر کرد. خسومت میان دیلمیان و ساسان

-رسد با آنکاه از اخاتال   با این وجود  به نار می

های سیاسای و نااامی دااپور دوم باا دیلمیاان و      

گیلکان مدت زمان زیاادی ساپری ن اده باود  باا      

توجه به حضور گیالنیان در جنگ ایران با روم در 

دورق داپور دوم  از ددت تنش ساسانیان باا ایان   

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

هاا بار   گیاد »بدون اداره به این ماجرا نودته است: 

« داااپور دوم  پادداااه مقتاادر ساسااانی  پیااروز داادند 

. داید همین مسئله یکی از دلید (193تا: )نلدکه  بی

 ها بوده است.صلح داپور دوم با گید

در زمان بهرام پنجم )بهرام گاور(  دیلمیاان در   

سااشی در مخالفاات بااا حکوماات تالداای نااامورق 

مرکزی دادتند  اما سرانجام مطیع پاددااه ساساانی   

ددند. در این زمان  یکای از بزرگاان دیلام ساپاه     

بزرگی رراهم نمود و به ری و ناواحی اطارا  آن   

حملااه کاارد. مرزبانااان از عهاادق بیاارون راناادن او 

برنیامدند؛ بنابراین  بااجی مشاین کردناد تاا باه او      

که خشر این واقشه به بهارام رساید    بپردازند. زمانی

رو  باه مقابلاه باا    بر او بسایار گاران آماد. از ایان    

دیلمیان ررت و خود ررماندهی جنگ را بار عهاده   

گررت. در این جنگ  دیلمیان دکست خوردناد و  

ررماندق آنان باه اساارت بهارام درآماد. بهارام باه       

یک را نک ت. پس سپاهیان دیلمی امان داد و هیچ

پیروزی  دیلمیان به بهرام پیوساتند و مطیاع   از این 

او ددند. بهرام ررماندق دیلمیان را نیاز از ویژگاان   

خود قرار داد. سپس  به دستور بهرام و به مناسشت 

ساخته دد « ریروز بهرام»نام این پیروزی  دهری به

. اما بر اسااس گازار    (114-110/ 3: 4911اثیر  )ابن
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بهرام به ررمانادق    التواریخ و القسصمجمد مؤلف

دیلمیان خلشت داد و به ولیات خاود بازگردانیاد    

. بدون تردید (14-10: 4941: التواریخ و القسصمجمد)

سااپاهیان گیااد و دیلاام جاازی ماااهرترین ناامیااان  

هاای  ساسانیان بودند. دریایی نیز با استناد به نودته

برجای مانده مشتقد است؛ قشاید دیلمای و گیالنای   

کردند و ایان  ارتش ساسانی ایفا مینقش مهمی در 

رونااد در عساار اسااالمی نیااز ادامااه دادااته اساات 

 .(419: 4919)دریایی  

 

 . اقوام گيل و ديل  و  نهضت مزدکيه3

از  یبه جهات برخاوردار   لمیو د دیگ نیسرزم

 انیا کاه مزدک نیپاس از ا   مناساب  یشا یطش تیموقش

قرار گررتند  به صاورت   یتلت ر ار قتد و نابود

درآماد.   انیررار از دسات ساساان   یبرا یامن گاهیپا

پس از اینکه قشاد باه پاددااهی رساید  ترکاان باه      

طشرستان و نواحی اطرا  آن حمله کردند. قشاد باا  

م ورت موبدان  پسر بزرگ خود  کااووس را باه   

ررمانروایی آن نواحی منساوب کارد. کااووس باا     

کمک نیروهای دیلمی به سرکوب ترکان دتارت و 

/ 4: 4933  اسافندیار )ابان آنها را از ک ور بیرون راند 

نام مزدك قیام کرد . در این زمان  رردی به(411  14

براساااس  گااذار کی اای نااوین گردیااد.   و پایااه

های تاریخی موجود  مزدك ررزند بامدادان گزار 

و از اهالی دو   احتمالً از موبدان زرت تی بوده 

باوری پیاروی  های خود از مانیاست. او در آموزه

روی آیین زرت تی بود شالهکرد  اما در دشایر  دنمی

. با توجه (311/ 9: 4911؛ ررای  331: 4911الملک  )ناام

زمان با به درایط بلرانی جامشۀ عسر ساسانی  هم

به قدرت رسیدن قشاد  او توانست اندی ۀ خاود را  

دنشاال ظهاور   به سرعت میان مردم رواج دهاد. باه  

مزدك  قشاد به حمایت از نهضت مزدکیه پرداخت. 

ین زمان  اختالرات میاان پاددااه و ادارا  از    در ا

سو و اختالرات طشقاتی مردم از ساوی دیگار    یک

به نهایت رسیده بود و جماع ایان عواماد خاروج     

مزدك را سشب گردید. مورقیات و دامناۀ وسایع و    

طول دوام مزدکیان نتیجۀ تغییرات اجتماعی عمیقی 

 وقوع پیوستهبود که در آن زمان در جامشۀ ایران به

. هرچند ر اهی این جریاان  (13: 4931)ر اهی  بود 

داند و مشتقد اسات: نهضات   را جنش ی طشقاتی می

مزدك بر ضد استقرار تابشیت رئاودالی و بار ضاد    

  (13: 4931)ر ااهی   داری دکد گررات  روابط برده

تاوان باه   اما با توجه به ساختار جامشۀ ساسانی می

می طشقااتی  این نتیجه رسید که ساسانیان دارای ناا

نشودند. ری ۀ قیاام مزدکیاان تلات تاأثیر دارایط      

اجتماعی این دوره و در حقیقت جریانی در برابار  

 گری در دورق ساسانیان بود.مقابله با ردد ادراری

مناااور کاسااتن از قاادرت روزاراازون قشاااد بااه

تردیاد   ادرا   به حمایت از مزدك برخاست. بای 

در همادلی  تماید به بهشودی وضع عامۀ مردم نیاز  

هاای مزدکای نقاش داداته اسات.      قشاد باا اندی اه  

پیوستن قشاد به مزدك  خ م روحانیون زرت تی را 

برانگیخت و به برکناری قشاد از سلطنت و زنادانی  

ددنش و جان ینی برادر  جاماسب انجامید. پس 

از مدتی  قشاد مورق به ررار دد و نزد هپتالیان پنااه  

تلاه  تااج و تخات از    برد. قشاد با کمک پادداه هیا

منااور  بار  باه ررتۀ خود را پس گررت و ایندست

حف  قادرت  از حمایات مازدك دسات ک اید و      

زمینه را برای اعدام او و پیروانش راراهم سااخت.   

در ایاان راه  پساار و ولیشهااد  خسروانوداایروان  



 229     م(   116-222سانی )دولت سادیلم با تعامالت و تقابالت اقوام گیل و  حسن کهنسال، عباس پناهی:
 

 

. بنابراین  (33-31: 4914)دینوری  نقش مهمی دادت 

قشاد پس از دستیابی توان چنین نتیجه گررت که می

مجدد به قدرت  همچنان با مزدکیان همدلی دادته 

دلید حف  تاج و تخت خود  از مزدك است  اما به

 اعالم براوت نمود.

پااس از آنکااه خسروانوداایروان بااه پادداااهی  

رسید  مزدك و گروه زیادی از پیروانش را به قتاد  

رساند. بنابراین  گروه زیادی از آنهاا باه کااووس     

تار انودایروان  و حکماران طشرساتان     ر بزرگبراد

پناهنده ددند و با اجازق او به سرزمین دیلم ررتند 

و به تروی  آیین مزدکی در آن سامان پرداختند. در 

ها و دیلمیان پیرو کیش نتیجه  دمار زیادی از گید

مزدکی گردیدند و دیلم به پایگاهی بارای حفا  و   

خالفاان  گستر  آیین جدیاد و پناهگااهی بارای م   

حکومت تشدید دد. مسلک مزدك یاا مزدکای کاه    

نام زنش خرمه که پس از اعدام دوهر خاود باه   به

دد  در ناحیۀ دیلم تشلیغ پرداخت  خرمیه نامیده می

-391: 4931نادیم   )ابان  4رو گردیاد با تغییراتی روبه

. انوداایروان کااه بااه پاکسااازی دسااتاوردهای (393

اهی از ایان  نهضت مزدکیه م غول بود  پس از آگا 

موضوع  از جانب اقوام گید و دیلم احساس خطر 

کرد. بنابراین  به سرزمین دیلم ل کر ک اید و باه   

-گونهعام گستردق اهالی پرداخت. این ک تار بهقتد

کناان نازد او   ای بود که دمار زیادی از مردم  توبه

ررتند و طلب بخ ش نمودند و به دیان زرت اتی   

                                                                      
های ر نایر برخی ررقههای دیگ. تفکرات این گروه بشدها در آیین4

( غالملسین صدیقی نیز در 13-13: 4914ت یع راه یارت )نوبختی  

های دینی ایرانی نیز گزار  مفسلی از منابع تاریخی تلقیق جنشش

های آن در عسر باستان در کتاب خود دربارق آیین خرمدینان و ری ه

 (.319-393: 4913آورده است )صدیقی  

؛ پطرودفسااکی  4133/ 3: 4911)رردوساای  گرویدنااد 

؛ باادین گونااه  در (93-33: 4933؛ پناااهی  413: 4939

زمان ررمانروایی انودایروان  سارزمین دیلام زیار     

نفاوذ حکومات مرکازی قارار گررات. بار اسااس        

اصالحات اداری و ناامی خسروانودایروان  مقاام   

بذ باه ریاسات   سپاهشذ ملغی دد و چهار سپاهایران

زمین دیلم در حوزق دایمی سپاه منسوب ددند. سر

سان   )کریساتن قلمرو اسپهشد آذربایجان قرار گررت 

 .(313/ 3: 4933؛ طشری  931: 4911

هااا و دیلمیااان  پااس از واقشااۀ دااور  گیااد 

انودیروان در درع ترکان که باار دیگار باه ک اور     

هجوم آورده بودند  از کاووس درخواسات کماک   

دساتی کارد و خاود در ر س    کرد. کااووس پایش  

از اهالی طشرستان و دیلم به جناگ ترکاان   سپاهی 

ررت و آنان را از ک ور بیارون راناد و آنگااه باه     

دعوی حکومت برخاست. مزدکیان و دیلمیاان بار   

آن بودند تا با حمایت از کاووس و رساندن او باه  

مقام پادداهی ایران  انتقاام خاود را از انودایروان    

رو  کااووس ساپاهی مت اکد از    بازستانند. از ایان 

اقوام دیلمی و اهاالی طشرساتان راراهم آورد و باه     

تیسفون حمله کرد  اما در مسا  با برادر دکست 

/ 4: 4933اسفندیار  )ابندستور او ک ته دد خورد و به

411-430) . 

 

. نقش و کارکرداقوام گيل و ديلم  در ترمر    4

 يمن

-در اواخر عسر ساسانی  یمن تشدید به مسائله 

بزرگ ایران و روم دده ای جهانی برای دو قدرت 

بود؛ در نتیجه تسلط بر یمن باه مشناای در اختیاار    

گررتن تجارت اقیاانوس هناد و آبراهاه عادن باه      
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ررات کاه در آن زماان نقاش ماؤثری در      دمار می

تلولت تجارت جهانی دادت. از این رو  رقابات  

هاا از طریاق   بر سر یمان موجاب داد تاا رومای     

بر اقیانوس  های اقماری خود نفوذ خود راحکومت

هند از طریق یمن گستر  دهناد. در ایان زماان     

تماید بیزانس جهت بسط کیش مسیلیت یکای از  

آمیز روابط ایران و روم بود و این عوامد مهم تنش

مسئله نیز در موضوع یمن چهارق خاود را آداکار    

 .(903: 4919)دریایی  کرد 

در زمان ررمانروایی انودیروان  حااکم حش اه    

م 333من تاخت و آن ک ور را در سال آخوم  بر ی

مسایلی در ایان ک اور     تسر  نمود و پاددااهی 

یزن  پادداه یمن  باه درباار   ذیبنبنیان نهاد. سیف

ایران آمد و از انودیروان درخواست کماک کارد    

اما وی نخسات از ایان کاار سار بااز زد. دریاایی       

مشتقد است انودیروان مرحلاۀ نخسات بناا بار دو     

مداخله در یمن نشود. نخست راصاله  دلید خواهان 

زیاد یمن از ایران و دوم  رقیر بودن این منطقه کاه  

در صورت تسر   آن عایدی زیادی برای ایران به 

. سرانجام انودیروان باه  (909)همان: همراه ندادت 

دیاد موباد موبادان  ساپاهی هازار نفاره از       صالح 

زندانیان ترتیب داد و هماراه گروهای از ترکاان و    

همراه سایف  « 3وهرز دیلمی»به سرداری  4لمیاندی

                                                                      
نار وجود ندارد. بر اسااس  ابع تاریخی وحدتباره  میان من. در این4

گزار  دینوری  انودیروان پسر خود هرمزد را باه مقابلاه باا خاقاان     

هاایی را  که خاقان از آمدن او با خشر دد  سرزمینترك ررستاد. زمانی

که تسر   کرده بود  تخلیه کرد و به ک ور خود بازگ ت )دیناوری   

دلید استواری مرزهاا  از  رك بهنویسد: خاقان ت(. طشری می31: 4914

وارد ددن به خااك ایاران ناامیاد داد و باه ک اور خاود بازگ ات         

اثیار  انودایروان باا    (. بر اساس گازار  ابان  311/ 3: 4933)طشری  

هاا را دکسات داد   جنگ ترکان ررات و آن گروه اندکی از سپاهیان به

 

م 313ن نماود. وهارز  یمان را در ساال     عازم یما 

گ ود و آن سرزمین را ضمیمۀ داهن اهی ساسانی 

؛ رجشی  330/ 3: 4933؛ طشری  933: 4931)ثشالشی  نمود 

. ابن مسکویه در گازار  کوتااهی باه    (903: 4910

  نویسد:این رتح اداره کرده است. وی می

بازگ ات و   ساپون یآنگاه به ت یساسان روانینودا

به حش ه ررستاد که مسروق  لمیاز مردم د یسپاه

 /4: 4933 )ابن مسکویه  بک تند منیرا در  یحش 

419). 

هاا  مسکویه نسشت به سایر گازار  گزار  ابن

رساد و ماورخ   دربارق رتح یمن متفاوت به نار می

 به همین مطلب کوتاه بسنده کرده است.

راتح یمان باه دسات ساپاهیان ایرانای         پس از

باه پاددااهی یمان    یازن را  ذیبان انودیروان سیف

تلات  ترتیب از آن پاس یمان   به این . گزیندبرمی

نیز یزن ذیبنسیفو  ررمانروایی ایران قرار گررت

چناادی  امااا ارسااال کاارد خاراج بااه دربااار ایااران  

چند تان از حش ایان کاه در    به دست نگذدت که 

. پس از ک ته دوده میبودند  ک تخدمت او مانده 

و آگاهی یارتن انودایروان از  یزن ذیبنسیفددن 

 زروهسپاهی را به رهشری بار دیگر این ماجرا  وی 

حش یان  غارت به قتد و تا روانه کردیمن سوی به 

بپردازند. اما این بار ررمانروایی ایرانیان بر یمن باا  

 نتیجاه خ ونت و سختی بی تری هماراه باود. در   

                                                                      
 (.301/ 3: 4911اثیر  )ابن

بن نرسی بن  خرزاد»ی وی  وهرز پادداه دیلم که نام اصل. 3

وهریچ )به عربی: وهرز( خود را ظاهر »اما با نام   بود« جاماسب

ساخت که درواقع لقب سرداری بود. وهرز و سپاهیان دیلمی با می

زنان دیلمی ازدواج کردند و بشدها مسلمانان نوادگان آنها را که در 

 اد )ایمانپور یا پسران راتح حواندن« ابنا»کردند آن سرزمین زندگی می

 .(34: 4931مهرابی  
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 به طوری که دد؛ حش یاندکست سنگینی متلمد 

یمن اندر از حش ه کاس  به »به خواستۀ انودیروان 

 یمرزباان به پس از این ماجرا  سپهشد وهرز «. نماند

 تلاات ایاان ساارزمین و انتخاااب گ اات  یماان 

درآماد و خاراج آن باه درگااه     ررمانروایی ایرانیان 

خسروانودیروان گسید دد. باا مارگ انودایروان     

راناد تاا اینکاه    هرز همچنان بر یمان ررماان مای   و

کوب  )زرینهرمز  پسر انودیروان  او را برکنار کرد 

4993 :343-341). 

 

. نقش اقوام گيمل و ديلم  در رموره اهمرام     5

 چواين و ويسته 

با آنکاه دیلمیاان هماواره باه عناوان متلادان       

ررتند  اما در قدرتمند داهن اه ساسانی به دمار می

از تاریخ سیاسی ساسانیان  باا برخای از    هاییدوره

-ددند. یکای از مهام  مدعیان قدرت نیز همراه می

های سیاسی آنان در برابر ساسانیان  ترین م ارکت

 دان در دور  بهرام چوبین بود.آررینینقش

  دیلام کاانون ایان    4با داور  بهارام چاوبین   

                                                                      
م  بهرام چوبین ساردار ساپاه ساساانی علیاه پاددااه       330در سال  .4

وقت  هرمزد چهارم  سر به دور  بردادت. هرمز توساط دو تان از   

هااای هااای ویسااتهم )بسااطام( و وندویااه کااه داواای ناااماداارا  بااه

رمازد   خسروپرویز بودند  به قتد رسید. این دو برادر پس از مارگ ه 

پسر  خسروپرویز را به پاددااهی برداداتند. خساروپرویز پاس از     

رسیدن به قدرت به جنگ بهرام ررت  اما دکسات خاورد و باه روم    

گریخت. بهرام در تیسفون قدرت را به دست گررت و تاج پاددااهی  

را با دست خود بر سر نهاد. پاس از مادتی  خساروپرویز باه کماک      

و تااج و تخات ساساانی را پاس     دولت روم  بهارام را دکسات داد   

گررت.  بهرام پس از این دکست  نزد خاقان ترك پنااه بارد  اماا در    

سان   آنجا بر اثر توطئه و تلریک خسروپرویز ک اته داد )کریساتن   

4911 :131-130.) 

 

دااور  باازرگ گردیااد. دینااوری در ارتشااای بااا   

خاواهر بهارام    « کردیه»به همراه سپاهیان بهرام که 

پس از ک ته ددن او در ترکساتان رهساپار ایاران    

 گردیدند  نودته است: 

یاران بهرام با یکدیگر م اورت کردناد و گفتناد    

برای ما نزد این قوم خیر و آسای ی نخواهد باود  

و ر ی درساات بیاارون ررااتن از ساارزمین ای ااان 

 داکن و ناسپاساند و کاو    است که مردمی پیمان

کردن به سرزمین دیلم بهتر است که به سارزمین  

خااواهی از تاار و باارای خااون خااود مااا نزدیااک 

تر اسات  پادداهانی که ما را آواره کردند  مناسب

  .(490: 4914)دینوری  

دینوری دربارق چگونگی اقامت گروه دوردای  

 بهرام در دیلم می نویسد: 

... سرزمین مازندران را هام پیمودناد و از کراناۀ    

سوی دیلم ررتناد و از ماردم آن سارزمین    دریا به

اجازه خواستند که با آنان سکونت کنند و اجاازه  

یک ای نودتند که هیچدادند و میان خود عهدنامه

جاا  به دیگری آزار نرساند و در کمال امان هماان 

وری و ک اااورزی اقاماات کردنااد و بااه پی ااه   

هایی برای خود سااختند و در  پرداختند و دهکده

مۀ کارها با مردم دیلم هماهنگ و متلد بودناد  ه

 .(490: 4914)دینوری  

در ادامه گزار  دینوری  دور  ویستهم علیه 

خسروپرویز نیز با مناطق گیالن و دیلماان مارتشط   

دده است. پوردریشتی براساس گازار  ساشئوس   

نویساد: از جملاه حامیاان قدرتمناد ویساتهم       می

بودند کاه نق ای   نیروهای متلد گیالن و طشرستان 

. (433: 4933)پورداریشتی   رشال در قیام وی داداتند  

بشادها پااس از دکسات و ک ااته دادن ویسااتهم     

متلدان گیلک وی برای انتقاام خاون رهشار خاود     
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توانستند در نشردی خاونین  سامشات را کاه نقاش     

مهمی در ناکامی ویستهم دادت  به سختی متلمد 

 .(431)همان: دکست کنند 

ده سال با ویستهم و وندویه  خسروپرویز مدت

باا   های خود و قااتالن پادر  هرمازد چهاارم(    )دایی

خاواهی از  مدارا ررتار کرد  اماا هادری جاز خاون    

ای قاتالن پدر ندادت. بنابراین  وندویه را به بهاناه 

به قتد رساند؛ آنگاه  ویستهم را نزد خود ررخواند. 

ویستهم از جانب خسروپرویز حکومت خراسان را 

دار بود. او در میان راه از ماجرای ک ته ددن عهده

رو  باه دیلام نازد یااران     برادر  آگاه دد؛ از این

دید آنها با کردیاه ازدواج  بهرام پناه برد و به صالح

و دعااوی پادداااهی کاارد. بااه عقیااده برخاای از    

ای جاز پنااه باردن باه     پژوه گران  ویستهم چاره

 .(431: 4913)اکشری  دیلم ندادت 

ه تاأمین مناارع سیاسای ادارا  دیلام      در نتیج

توسط ویستهم  آنهاا باا او بیشات کردناد و ماردم      

بااه او پیوسااتند.  )تااالش(گاایالن  بشاار و طیلسااان 

دسات  سرانجام  ویستهم با تدبیر خسروپرویز و به

ک ته دد و یاارانش باه دیلام     )کردیه(همسر خود 

گ تند. آنگاه  خساروپرویز یکای از ررمانادهان    باز

داپور ابرکان را ماأمور نماود تاا باا ده      نامخود به

هزار ساوار باه قازوین ررتاه و در آنجاا پادگاانی       

بسازند تا از ورود دیلمیاان باه ک اور جلاوگیری     

. کولسنیکف مشتقاد اسات   (493-494)همان: نمایند 

بسیاری از نیروهاای طررادار ویساتهم ناراضایانی     

بودند که تلت ر ارهای سیاسی و اقتسادی گارد  

 .(433: 4933)کولسنیکف  ه بودند وی جمع دد

و »باید گفات کاه مقساود دیناوری از جملاۀ      

  همان نیروهای گیاد و  «یارانش به دیلم بازگ تند

دیلم و تالش بودند که به ویستهم پیوساته بودناد.   

ها و دیلمیان همانند گذداته از ررصات پایش    گید

آمده  علیه پادداه ساساانی اساتفاده نمودناد و باه     

مخالفان داخلی ساسانیان پرداختند. الشته حمایت از 

باید به این نکته نیز اداره دود که یکای از دلیاد   

حضور دیلمیان در سپاه مخالفان حکومت مرکازی  

جز ناامیاان ساازماندهی دادق    ا به ایدر هر دوره

ا عالوه بر عالقه باه حفا     تلت امر حکام مللی

استقالل سرزمین  دریارت دستمزد و مواجب بوده 

است. سایر سپاهیان که از زمان مرگ بهرام چوبین 

باید که باه  به همراه کردیه به دیلم ررته بودند  می

تششیت از کردیه بار دیگر به سپاه ساسانیان پیوسته 

 بوده بادند.

یااد   اخشاارالطوال چه از این ماجرا تنهاا در  اگر

دده است  در صورت پاذیررتن روایات دیناوری    

م گید و دیلم را در حمایت توان نقش مهم اقوامی

و پ تیشانی از مخالفاان داخلای سلسالۀ ساساانیان     

چنااد باار اساااس گاازار  دینااوری  دریاراات. هاار

خسروپرویز در قزوین پادگانی برای جلاوگیری از  

نفوذ دیلمیان به ک ور ایجاد نمود  اما این امر مانع 

از حضاااور آنهاااا در ساااپاه داهن ااااه نگردیاااد. 

جاعت و جنگاااوری خسااروپرویز کااه ارسااانۀ داا 

دیلمیان را دنیده و به چ م خود نیاز دیاده باود     

چهارهزار نفر از جنگجویان دیلمای را وارد گاارد   

ویژق خود کرد. این گروه باه هماراه رساتم  پسار     

زاد  در جنگ قادسیه درکت کردند و الشته پس ررخ

از ک ااته داادن او  سااروری اعااراب را پذیررتنااد  

خساارو و در کتاااب . ناااامی (14: 4931)بااالذری  

مجلااس آراسااتن خساارو در   »در باااب  داایرین

به دیلمیان حاضر در گارد خساروپرویز  « دکارگاه
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 اداره کرده است:

 ز هر ساو دیلمی گاردن به عیّوق

 چون جشد منجوق 4رروه ته گله
 (994: 4910)ناامی  

دیلم و سرزمین آنان نه تنها برای اعراب  بلکاه  

-بوده است؛ به گونهانگیز برای ساسانیان نیز رعب

ای که ساسانیان همواره نیرویی از اساواران بارای   

مقابله با دیلمیان در دهر قزوین برای دراع از ایان  

بالذری در ایان   دهر و مقابله با آنان آماده دادتند؛

 نویسد: باره می

 نیدااهر باا نیااو زنجااان در ا نیدر رااتح قاازو... 

ی انیا اهد رارس همچناان جنگجو  لم یو د نیقزو

-ین حفاظت مآز ا که دارندیم را از اسواران نگه

 نیدر صلح نشادند ا انیلمیبا د انینی. اگر قزوکنند

ی  باالذر )...  اقادام کنناد    اان یاسواران به دراع ا 

4931: 134). 

 

. تاثير اقوام گيل و ديلم  در رو  کمار آممدن    6

 راهخاندان گيالن

داه در گیالن  ری اه  گیری خاندان گیالندکد

نفااوذ ادااراریت ساسااانی در گاایالن و دیلمااان در 

گیری حکاومتی مللای   که به دکددادت؛ تا جایی

در این منطقه از ایران در اواخر حکومت ساسانیان 

منجر گردید. پس از روی کار آمدن یزدگرد سوم و 

دلید ضشف و سستی دولات ساساانیان  خانادان    به

دسات گررات.   در گیالن قدرت را باه « داهگیالن»

و نسب این دودمان باه جاماساب بارادر قشااد      تشار

                                                                      
گله به ضم اول کاکد است. یشنی دیلم گیسوی خود را چون زلف  .4

 (.994: 4910منجوق رروه ته بود )ناامی  

تارین پاددااه ایان خانادان     رسد. مهام ساسانی می

و بانی سلسله « گاوباره»مشرو  به « داهگیالنگید»

 در گیالن بود.« گاوبارگان»

پااس از برکناااری قشاااد از ساالطنت  باارادر   

جاماسب به پادداهی برگزیده دد  اما مدتی بشاد   

گیاری  اطله درصادد باازپس  قشاد با کمک پادداه هی

تاااج و تخاات برآمااد. جاماسااب باادون جنااگ و  

خونریزی  سالطنت را باه بارادر بازگرداناد و باه      

ارمنستان ررت. سپس  دربند و ناواحی کاساپین و   

آورد و در آن حادود  سقالب را به تسر   خود در

هاای  به ررمانروایی پرداخت. یکی از دلید کامیابی

  انشوه طررداران مزدك قشاد در سرزمین گید و دیلم

در این پهنه بوده است که به جهت تماایالت قشااد   

به وی پیوستند؛ هرچند سودی از این اتلاد نسیب 

دیلمیان ن د. پاس از مارگ جاماساب  ررزناد      

نرسی و پاس از او  پسار  ریاروز باه پاددااهی      

رسیدند. ریروز رارد باکفاایتی باود. او باه توساشۀ      

رتوحاااتش را تااا قلماارو خااود پرداخاات و دامنااۀ 

هاا جناگ و   مرزهای گیالن رسااند. پاس از ساال   

خونریزی  سرانجام امرا و بزرگان گیالن به ررماان  

-او گردن نهادند. سپس  با دختر یکای از خانادان  

های بزرگ گیالن ازدواج کرد. ثمارق ایان ازدواج    

-داه  گیاد داه بود. ررزند گیالننام گیالنپسری به

گردیاد کاه عاالوه بار      داه پادداهی بازرگ گیالن

ررمانروایی بر گایالن و دیلماان  ساودای تسار       

رو  پرورانااد. از ایاانطشرسااتان را نیااز در ساار ماای

که از اختردناسان دنید بار طشرساتان دسات    زمانی

خواهد یارت  نایشی برای خود در گیالن منساوب  

قسد تلقیق در احاوال ملاوك طشرساتان     کرد و به

اساشاب سافر را باار دو    پیاده به آنجا ررت و چون 
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مشارو   « گاوبااره »ر س گاو گیلی کرده باود  باه   

دد. نماینادق یزدگارد و حااکم طشرساتان در ایان      

دااه باه درباار او    گایالن زمان  آذرول  بود. گید

ویاژه در جناگ باا ترکاان     هاا باه  ررت و در جنگ

های رراوانی از خاود ن اان داد. پاس از    مجاهدت

امور خاانوادق خاود  از   مدتی  به بهانۀ رسیدگی به 

گررت تا موقتاً به گیالن برود. پس  آذرول  اجازه

از بازگ ت به گیالن  ل کری هزار نفره از گیاد و  

دیلم ترتیاب داد و عازم تساخیر طشرساتان نماود.      

آذرول  پس از آگاهی از تسمیم گاوباره  پیکای  

 نزد یزدگرد ررساتاد و او را از مااجرا مطلاع کارد    

. یزدگرد از آذرول  خواسات  (410: 4933 م ی)آلتها

تا دربارق ایان رارد و نساشش تلقیاق کناد. چاون       

م خص دد که از نسد جاماسب ساساانی اسات    

یزدگاارد بااه آذرول  دسااتور داد تااا حکوماات    

طشرستان را به او واگذارد. گاوباره که باه مقساود   

خود دست یارته بود  هدایای رراوانی برای یزگارد  

را « یالن رردواذگرداااهگااگیااد»ررسااتاد و لقااب 

دریارت نمود. تختگاه او گیالن )رومن( بود  اما در 

: 4933اسفندیار  )ابنطشرستان به ررمانروایی پرداخت 

گیری داه با بهرهگیالنترتیب  گید. بدین(439-431

هااا و دیلمیااان  سلساالۀ  از نیااروی ناااامی گیااد 

ای کاه توانسات   گاوبارگان را بنیاان نهااد؛ سلساله   

ه نیرومندی برای حراست از مرزهای دامالی  پایگا

 وجود آورد.های اعراب بهایران در برابر تهاجم

 

 . نتيجه7

با توجه به مطالشۀ انجام دده درباارق مناساشات   

اقوام گید و دیلم  با ساسانیان  باا رویکارد نقاش    

سیاسی و نااامی آناان در داهن ااهی ساساانیان      

اقاوام باا   توان نتیجه گررت کاه مناساشات ایان    می

ساسانیان در درجه نخست بر پایه مناارع م اترك   

بوده است. ساسانیان بیش از دیلمیان در نتیجه این 

همکاری سود عایددان دد؛ زیارا آناان از نیاروی    

دان رزمی و جنگی دیلمیان جهت غلشه بر ددمنان

هااا بهااره جسااتند و از سااوی دیگاار  نایاار روماای

ا  سیاسی و دیلمیان نیز در نتیجۀ م ارکت در اهد

ناامی ساسانیان برای مدتی تسر   سرزمین گیاد  

و دیلم توسط ساسانیان را به تأخیر انداختناد و در  

ادامه نیز پس از راتح گایالن باه دسات ساساانیان      

هرچند حکومتی وابسته به ساسانیان در ایان پهناه   

حکومات ری اه در    ایجاد کردند  اما این دودماان 

دورق ساسااانیان   اقااوام گیااد و دیلاام دادااتند. در 

ادراریت ساسانی در سرزمین دیلام نفاوذ یارات و    

رو  داااهد اسااتقالل آنااان بااه خطاار ارتاااد؛ از ایاان

هایی از جانب اقوام مزبور بارای دساتیابی   دور 

بادایم. آناان   به استقالل علیه حکومت مرکزی مای 

یارتناد علیاه پاددااهان ساساانی     هرگاه ررصت می

مخالفاان داخلای    زدند و یا ازدست به دور  می

کردند. باا ایان وجاود     آنها حمایت و پ تیشانی می

-رو مای هرگاه ک ور با خطر تهاجم خارجی روبه

طور داوطلشانه در سپاه پادداهان ساسانی گردید  به

یارتند. با ظهور نهضات مزدکیاه  اقاوام    حضور می

گید و دیلم به نهضت مذکور پیوستند که نتیجۀ آن 

ساط خسروانودایروان و   سرکوب خاونین آناان تو  

گستر  آیین زرت ت در آن ساامان باود. پاس از    

آن  در واقشااۀ تساار   یماان در سااپاه ساسااانیان   

حضور یارتند. آنان همچنین به حمایت از سپاهیان 

دکساات خااوردق بهاارام چااوبین پرداختنااد و در  

دور  ویستهم در برابر خسروپرویز رکان اصالی   
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اه از نوادگاان  دگیالنسپاه او را ت کید دادند. گید

ا که اجداد او در زمان قشاد ساساانی باه    ساسانیان

اا باا کماک اقاوام      سرزمین دیلم وارد دده بودند

مزبور توانسات سلسالۀ گاوبارگاان را در گایالن      

ای که در برابر دیلمان و طشرستان بنیان نهد. سلسله

ساختی  تاخت و تازهای اعراب به دمال ایاران باه  

دتی طااولنی توانساات ایسااتادگی کاارد و باارای ماا

دار ررهناگ ایرانای در دامال ایاران باداد.      میرا 

عالوه بار کمیات و کیفیات ررتارهاای سیاسای و      

ناامی اقوام گید و دیلم باا ساساانیان  جغراریاای    

های مؤثر و عواماد  طشیشی گیالن نیز یکی از مؤلفه

قدرت دیلمیان در روابط با ساسانیان بود. از سوی 

ا توجاه باه برخاورداری    دیگر  دولات ساساانی با   

دیلمیان از این موقشیت استراتژیکی کاه موجشاات   

کارد  ساشی داداتند تاا باا      دان را رراهم میقدرت

توجه به تمهیدات لزم نار دیلمیاان را باه ساوی    

هاای تنسار و اساتفاده از    خود جلب کنند. گزار 

جویانااه ساسااانیان در براباار  ابزارهااای مسااالمت 

-شرستان ن اان مای  های مللی گیالن و طحکومت

دهااد دیلمیااان عااالوه باار برخااورداری از نیااروی 

جنگی  از این موقشیت خود جهت مناسشات خاود  

توان گفت جغراریای جستند. به جر ت میسود می

ویژه گیالن  به عنوان یکی از طشیشی دمال ایران  به

ابزارهااای کارآمااد مااردم ایاان ساارزمین در براباار  

-ایران به دمار میهای مرکزی ددمنان و حکومت

 ررت.

 

 منااع

های اقتسادی در عسر کمک(. 4933آلتهایم  ررانتس )

. ترجمااۀ امیاار هوداانگ امیناای. تهااران:    باسااتان

 انت ارات آموز  انقالب اسالمی.

. ترجمااۀ تاااریخ کامااد(. 4911اثیاار  عزالاادین ) اباان

 حمیدرضا آئیر. تهران: اساطیر. 

تاریخ (. 4933حسن ) اسفندیار  بهایالدین ملمد بنابن
 . تسلیح عشاس اقشال. تهران  کاللۀ خاور.طشرستان

(. الفهرست ترجمه 4931ندیم  ملمد بن اسلاق ) ابن

 و تسلیح رضا تجدد. تهران: دنیای کتاب.

تاریخ اجتمااعی ایاران در عسار    (  4913اکشری  امیر )
  م هد  انت ارات دان گاه آزاد بجنورد و ساسانیان

 ن ر ملقق.

کششه زرت ت و اهمیت تااریخی  (. »4911اکشری  امیر )

. 9. س پژوه نامه تاریخ«. داپور اول ساسانی کتیشه

 .10-33. ص 44  

نقاش  (. »4931  ملمادتقی؛ مهرابای  طهماور  )   رایمانپو

پژوه اانامه  .«دیلمیااان در رروپاداای دولاات ساسااانی 
-43. ص 1. پیاپی 4 .  1 . سهای مللی ایرانتاریخ

33. 

الشلدان )بخاش  رتوح(. 4931یلیی ) ی  احمد بنبالذر

. ترجمۀ آذرتا  آذرنو . تسلیح مربوی به ایران(

 ملمد ررزان. تهران: سرو .

تاریخ بلشمی (. 4913بلشمی  ابوعلی ملمد بن ملمد )
. ترجمۀ ملمد رودن. چاپ )ترجمۀ تاریخ طشری(

 سوم. تهران: سرو .

)از ظهاور   تاریخ ایران کمشری (. 4913بوسه  هربرت )

. گردآورناده ر.ن.رارای.   اسالم تا آمدن سلجوقیان(

 ترجمۀ حسن انوده. چاپ سوم. تهران. امیرکشیر.

. اسااالم در ایااران(. 4939پطرودفسااکی  ایلیاپاااولیچ )

 ترجمۀ کریم ک اورز. چاپ هفتم. تهران: پیام.

سیر تاریخی دین و ماذهب در  (. 4933پناهی  عشاس )

 . ردت: ررهنگ ایلیا.گیالن

. قم: انت ارات آیین دیلم خاصه( 4913پناهی  عشاس )

 احمد.

زوال و رروپاداااای (. 4933پوردااااریشتی  پروانااااه )

 روز.. ترجمۀ خ ایار بهاری. تهران: ررزانساسانیان
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تااریخ ایاران از مادهاا تاا     (. 4911پیرنیا  م یرالدوله )

 . چاپ سوم. تهران: سمیر.انقراض قاجاریه

دهرهای ایاران در روزگاار    (.4911پیگولوسکایا  ن. )

اهلل رضا. تهاران:  . ترجمۀ عنایتپارتیان و ساسانیان

 علمی و ررهنگی.

(. 4931اساماعید ) ملماد بان   بان   ثشالشی  عشدالملک

تاااریخ ثشااالشی )غاارر اخشااار ملااوك و الفاارس و   

 . ترجمۀ ملمد رضاولی. تهران: نقره.سیرهم(

ترجماۀ  . سارزمین گایالن  (. 4911حوچکو  الکساندر )

 سیروس سهامی. چاپ دوم. ردت: ررهنگ ایلیا.

. ترجماۀ  داهن ااهی ساساانی  (. 4919دریایی  تورج )

 رر. تهران: ققنوس.مرتضی ثاقب

(. 4914داوود ) دیناااوری  ابوحنیفاااه احماااد بااان   

. ترجمۀ ملمود مهدوی دامغانی. چاپ اخشارالطوال

 چهارم. تهران: ن ر نی.

. تهااران: م اادههااای گهاازاره(. 4910رجشاای  پرویااز )

 توس.

ی ایرانیاان  یررمانروا» (.4993) کوب  عشداللسینزرین

-341ص  .1   .3 س .مجلاه مهار   «.(9بر یمن )

341 .  

های دینی ایرانای  جنشش(. 4913صدیقی  غالملسین )
   تهران: پائنگ.در قرون دوم و سوم هجری

)تااریخ   تااریخ طشاری  (  4933جریر )طشری  ملمدبن
  3ج  ترجمۀ ابوالقاسام پایناده     الرسد و الملوك(

 تهران  اساطیر.

تاریخ ایران کمشری  )از سالوکیان  (  4911ررای  ر.ن )

. گردآورناده احساان   تا رروپادی دولت ساسانیان(

یارداطر. ترجمۀ حسن انوده  چاپ پنجم. تهاران:  

 امیرکشیر.

. چاااپ دوم. داااهنامه(. 4911رردوساای  ابوالقاساام )

 تهران: هرمس.

 

 

 

 تلاااولت رکاااری و(. 4931ر ااااهی  ملمدرضاااا )

. چاااپ دوم. اجتماااعی در جامشااۀ رئااودالی ایااران

 تهران: گوتنشرگ.

-(. ترجمۀ قاسم هادامی 4933) کارنامۀ ارددیر بابکان

 نژاد. تهران: مرکز.

. ایران در زمان ساساانیان (. 4911سن  آرتور )کریستین

 ترجمۀ ردید یاسمی. تهران: زرین.

ایااران در آسااتانۀ یااور  (. 4933. ای )کولساانیکف  آ
 . ترجمۀ ملمدرریق یلیایی. تهران: آگاه.تازیان

-تسالیح ملاک  (. 4941) التاواریخ و القساص  مجماد 

 .خاور ۀکالل :تهران .ال شرای بهار

. تساالیح تاااریخ گزیااده(. 4911حمااداهلل مسااتوری )

 عشداللسین نوایی. چاپ پنجم. تهران: امیرکشیر.

. ترجماۀ  الممتجارب(. 4933) مسکویه  ابوعلی راضی

 ابوالقاسم امامی. تهران: سرو .

(. تسلیح مجتشای میناوی. تشلیقاات    4931) تنسر نامه

مجتشی میناوی و ملمداساماعید رضاوانی. چااپ     

 دوم. تهران: خوارزمی.

سیرالملوك (. 4911الملک  ابوعلی حسن طوسی )ناام
. به اهتمام هیوبرت دارك. چاپ دوم. نامه()سیاست

 تهران: بنگاه ترجمه و ن ر کتاب.

یوساف  بان  الدین ابوملمد الیااس  ناامی گنجوی  جمال

. باا تسالیح و   خسارو و دایرین  (. 4910زکای ) بن 

 .حوادی حسن وحید دستگردی. تهران: ایران سخن

. باه  تاریخ تمدن ایران ساسانی(. 4919نفیسی  سشید )

 دار. تهران: اساطیر.اهتمام عشدالکریم جربزه

هاا در  تااریخ ایرانیاان و عارب   تا(. که  تئودور )بینلد
. ترجمااۀ عشاااس زریاااب. تهااران: زمااان ساسااانیان

 انجمن آثار ملی.

. ترجمۀ ال یشهررق(  4914نوبختی  حسن بن موسی )

 .ملمدجواد م کور. تهران: علمی و ررهنگی


