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  مازندران

  سرود     مازندراني      آورد  بر       به بربط چوبايست برساخت رود

  باد    آباد  بومش   بر و  هميشه  باد  ياد   ما  مازندران شهر    كه

  سنبلست  و   الله  اندرون بكوه    كه در بوستانش هميشه گلست 

  هارهميشه ب   نه گرم و نه سرد و    پرنگار زمين   و خشگوار   هوا 

  اندرون       براغ    آهو   گرازنده    اندرون   باغ  به  بلبل   نوازنده

  و بوي  جاي رنگستهمه ساله هر   جويهميشه نياسايد از جست و

  ز بويش روان گردد  شاد   همي             روان   بجويش  گويي  گالبست

  زمين  بيني  الله  پر از   هميشه    و فرودين  آذر و  بهمن  و  دي 

  بكار    شكاري   باز    جاي  بهر             جويبار  لب  خندان  ساله  همه

  خواسته   واز  ديبا  و    دينار   ز    آراسته   كشور    همه    سراسر

  كمر    زرين   نامداران     همان    زر   تاج   با     پرستنده    بتان

  شاد نيستجان خود بكام از دل و  نيست  آباد  بوم  كاندران  كسي

  )فردوسي(                                                                   

  



  ديباچه

در سايه وضع طبيعي و جغرافيايي خويش و به نيروي پايداري  1قسمت كوهستاني سرزمين طبرستان

اومـت  قسيل مرگبـار لشـكر اسـالم م    و دليري مردانش توانست تا دو قرن بعد از حمله عرب به ايران در جلو

رشته كوه هاي كالن صعب العبور البرز كه ميـان فـالت    .نمايد و از تسليم قطعي به دست تازيان مصون ماند

مركزي ايران و دشت ساحلي بحر خزر حايل شده است از يك طرف، و محدود بودن به دريا از طـرف ديگـر،   

ت و از همين جهت كسـاني كـه در ابتـداي هجـوم     سورده ااين ناحيه را به صورت قلعه جنگي محكمي در آ

عرب نمي خواستند گردن به تبعيت آنان دهند در آنجا در امن و امان بودند و به اعتماد موقع محكم طبيعي 

اين واليت آخرين قسمتي از كشور پهناور ساسانيان بود كه . خود از تهديد خلفا به هيچ وجه پروا نمي كردند

بيش از يك قرن بعد از آن كـه عـرب سـاير بـالد     . اد و در مقابل لشكر عرب سر فرود آوردبه پستي تن در د

ايران را فتح كرده بودند حكام محلي كه اسپهبدان تبرستان ناميده مي شوند در ناحيـه كوهسـتاني خـويش    

مستقل بودند و تا نيمه قرن دوم هجري سكه هاي ايشان هنـوز بـا خـط و عالمـت پهلـوي زده مـي شـد و        

  .مردمانش همه به دين نياكان خويش يعني كيش زرتشتي باقي بودند

از همه بيشـتر در برابـر عـرب    ) قارن(در ميان پهلوانان و فرمانروايان ايراني اين سرزمين خاندان كارن 

تربيت ايراني و دليري طبيعي آنان به ايشان اجازه نمـي داد كـه مقهـور مشـتي مـارخواران      . مقاومت كردند

. د، شوند و پس از آن هم كه با عرب رابطه پيدا كردند از آموختن زبان و عادات ايشان ابا داشـتند اهريمن نژا

 2.اتحاد مردم اين سرزمين در دفع نفوذ عرب، از كشتار عام تازيان در زمان ونداد هرمزد خوب معلوم مي شود

رمزد با هارون بـه وسـيله متـرجم    در دوره اي كه همه ايرانيان براي تملق زبان عربي را مي آموختند ونداد ه

خلفا از شهرياران  3.حفظ ادب و پاس احترام خويش جواب دادگفتگو كرد و درشت گويي هاي او را با دستور 

ايراني مازندران هميشه حساب مي بردند و در نامه هايي كه به ايشان مي نوشتند شرايط احتـرام را ملحـوظ   

  .مي داشتند

                                                           

قـوم تپـور در   . اسـت » سـرزمين قـوم تپـور   «ي كلمـه  طبرستان صورت عربي شده تپورستان است كه اسم اين ناحيه بوده، و معن. 1

قبـل از مـيالد، فرهـاد     176تا در حدود سنه . در اراضي جلگه اي آن سكني داشتند) Amard(سرزمين كوهستاني اين ناحيه و قوم أمرد 

تـا عهـد   . اسـم ايشـان ناميـده شـد     اول پادشاه اشكاني قوم أمرد را به ناحيه خوار كوچانيد، و تپورها تمام ناحيه را فرو گرفتند و واليت به

سرزمين «كه در شاهنامه آمده است و به معني » مازندران«لفظ . سالجقه نامي جز طبرستان براي اين واليت در هيچ كتابي مذكور نيست

معنـي   اطالق مي شـده اسـت، و اسـتعمال آن بـه    » شايد مصر(است از اوستا گرفته شده است، و بر زميني در جهت مغرب » ديوان مازني

  .در اشعار معري مازندران به معني طبرستان به كار رفته است. طبرستان بايد بعد از شيوع يافتن شاهنامه معمول شده باشد

  .ديده شود 9صفحه . 2

  .ديده شود 13صفحه . 3
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وي به اقرار دوست و دشمن بزرگ ترين . ين نمونه اين قهرمانان ايراني بودمازيار نوه ونداد هرمزد آخر

در ميان شاهان ايـن ناحيـه ازو مقتـدرتر و    . ستاني بحر خزر رسيده استهبه شاهي نواحي كو كسي است كه

اين مرد نامي همين كه به شاهي طبرستان رسيد بـه اطمينـان   . باهوش تر و فعال تري به وجود نيامده است

محكم طبرستان اكتفا نكرده بيشتر دوره شاهي خويش را به سـاختن قـالع جنگـي و سـنگر بنـدي و      موقع 

جنگي مشـغول   تكشيدن ديوار در برابر يأجوج و مأجوج تازي صرف كرد و پيوسته به لشكر آرايي و تجهيزا

مپراتـور روم  با دشمنان دستگاه خالفت مانند افشين و بابك همدست شده بود و به طور غيـر مسـتقيم ا  . بود

  .شرقي را نيز با خود يار داشت

دن قوت عرب بود و سركشان ايراني براي بازگرداندن استقالل ايـران  ن متحدين زمين زمنظور همه اي

  .زنده كردن كيش و عادات ايراني نقشه مي كشيدند

ه كـرد و  مازيار در مقصود خود به حدي پيشرفت كرد كه مايه بيم خليفه شد و چندين بار با او مكاتب

باالخره در زمان معتصم دشمني آشكار كرد و خليفه ناگزير شد با او كـارزار  . فرستاده به نزد او گسيل داشت

ولـي عربهـا كـه مـي     . مازيار كه تمام پيش بيني ها را كرده بود خود را نباخت و جداً به دفاع پرداخـت . كند

از زمان . راه تقلب و جاسوسي بر او دست يافتند دانستند از جنگ با او نتيجه اي نمي برند به عادت خويش از

ونداد هرمزد تا زمان مازيار دو سه پشت عوض شده و در نتيجه آميزش با عرب خون مردم طبرسـتان فاسـد   

  .شده بود و كثافت هاي سامي جاي خود را در ميان ايشان باز كرده بود

  علي الغدرأنواع تذم و أجناس  تمازج بالعرب االعاجم والنقي

قلب و خيانت و دزدي و رشوه خواري و پستي هاي ديگـر از طرفـي بـه ايرانيـان سـرايت كـرده و از       ت

حاصل اين كه ميدان براي اعمال نفوذ كاركنـان  . جانبي ديگر به مردمان نيمه ايراني و نيمه عرب رسيده بود

توانستند بـه وسـيله   حكومت عربي و فساد كاري كساني كه درد اسالم داشتند باز شده بود و لشكريان عرب 

برخي از سران سپاه مازيار بر او دست يابند و اسالم را بيش از پيش قوت دهند، چنان كه خواجه نظام الملك 

معتصم را سه فتح بر آمد «: كه جنبه ايراني او مقهور حس عرب پرستيش بود در ذيل حكايت بابك مي گويد

بك، سوم فتح مازيار گبر به طبرستان، كه اگر از اين سه يكي فتح روم، دوم فتح با: كه هر سه قوت اسالم بود

  ».فتح يكي بر نيامدي اسالم زبون بودي

  .نتيجه شكست مازيار اين شد كه آزادي ايران از تسلط عرب به مدت مديدي عقب افتاد

تاريخ و سرگذشت مردان نامي ايران مانند ابومسلم خراساني و برمكيـان و بابـك و افشـين و مازيـار و     

ره كه هر يك جداگانه داستان دلچسب و فصل مهمي از تاريخ ايران است از رشادت و استقامت و زيركي و غي
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كارداني ايرانيان تا دو قرن پس از استيالي عرب حكايت مي كند و نشان مي دهد كـه هنـوز ايرانيـان بـراي     

خود را بـه كلـي فرامـوش    و فر و شكوه دوره ساساني و برتري نژادي و فكري . استقالل خويش مي كوشيدند

اينك مـا  . نوشتن اين داستان ها و روشن كردن اين فصول از تاريخ زنده ايران از اهم واجباتست. نكرده بودند

كتب خوانده و يافته ايم به يكديگر پيوند داده در اين كتاب به معـرض   آن چه را كه در باب احوال مازيار در

  :كتاب به دو قسمت است اين. مطالعه خوانندگان عمومي مي گذاريم

تاريخ طبرستان ابن اسـفنديار،  : مĤخذ ما از اين قرار است. يكي مقدمه تاريخي، ديگر يك درام تاريخي

ترجمه تاريخ ابن اسفنديار به انگليسي، تاريخ طبري عربـي، منتخبـات تـاريخي و جغرافيـايي برنهـارد دارن،      

هير الدين، فتوح البلدان بالذري، كتاب اسامي ايراني تأليف مازندران و استراباد رابينو، تاريخ طبرستان سيد ظ

البلدان ياقوت، اراضي خالفت شرقي از لستر انج، سياسـتنامه خواجـه    ميوستي، مروج الذهب مسعودي، معج

  .نظام الملك، نظم الجوهر ابن بطريق، انسيكلوپيدياي اسالم، انسيكلوپيديا بريتانيكا، و چند كتاب ديگر

  مجتبي مينوي، صادق هدايت   1312طهران آذر ماه                                        

  

  

در موقع چاپ دوم اين كتاب تجديد نظري در مقدمه تـاريخي آن بـه عمـل آمـد و بعضـي از اغـالط       

يرا زفاحش آن رفع شد و توضيحات مختصري در برخي موارد افزوده شد، ولي تغيير اساسي در آن داده نشد، 

  .ين صورت كه هست موافق ميل آن دوست انشا شده بود كه امروزه در ميان ما نيستكه به ا

اميدوارم كه وقتي ديگر اين تاريخ زندگاني مازيار را به صورتي مكمل و مصـحح از نـو تحريـر كـنم و     

  .جداگانه منتشر سازم

  مجتبي مينوي  1333طهران، اول شهريور ماه 

   



  تاريخ زندگاني مازيار

  رشته نسب و خاندان -1

ي كه مازيار از آن بود به مناسـبت ايـن كـه    ااز سلسله هاي مختلف حكام و شاهان طبرستان سلسله 

معروفنـد، و   قارن وندو به سبب انتسابشان به خاندان كارن بـه   سوخرائياننسبشان به سوخرا مي رسد به 

  .ممتاز بوده است) ملك الجبال =( هگرشاهر يك از اسپهبدان اين سلسله به لقب 

  :شته نسب مازيار ازين قرار استر

مازيار پسر قارن است، قارن پسر وندادهرمزد است، وندادهرمزد پسر فرخان، و فرخـان از نـواده هـاي    

  .بود 1سوخرا پسر انداذ پسر كارن پسر سوخراي بزرگ

و مورخيني كه اين فاصله را به  فاصله ميان فرخان و جدش سوخرا معلوم نيست چند پشت بوده است

هيچ رسانده و فرخان را پسر مستقيم سوخرا گفته و نقصي را كه از حذف چند پشت در تـاريخ حاصـل مـي    

  .شده به وسيله نسبت دادن مدت شاهي طوالني به بعضي از ايشان بر طرف كرده اند راه خطا پيموده اند

  .وندادسپان، وندادهرمزد: فرخان دو پسر داشت

  .ونداد اوميد، خليل: ادسپان دو پسر داشتوند

  :سه پسر يافت 2وندادهرمزد از خواهر يك نفر كوهيار نام

  .ايزد، ونداداوميد مسمغان، قارن ونداد

  .ونداد اوميد مسمغان را پسري بود شهريار نام

  .مازيار، شهريار، كوهيار، عبداهللا، فضل، حسن: قارن شش پسر يافت

سلسله قارن وند -2  

  اسپهبد گيالن و طبرستان، از زمان ساسانيان

                                                           

وند پيونـد داده انـد اشـتباه    مورخيني كه نسب او را مازيار بن قارن ابن ابوالملوك شهريار بن شروين ذكر كرده و او را به سلسله با. 1

  .كرده اند

  .عموي مازيار مي خواند) البته به خطا(اين كوهيار را كه دايي پدر مازيار مي شود ابن االثير . 2



 8 مازيار 

ابتداي شاهي اين سلسله در طبرستان از زمان انوشيروان خسرو اول پسـر قبـاد بـود كـه قـارن پسـر       

ميالدي و بعد رتبه اسپهبدي طبرستان داد و حكومت اين ناحيه را به ارث به خانواده  565سوخرا را از سال 

  .دانيداو مخصوص گر

سر كرده خاندان كارن بود كـه يكـي از   ) طبري سلسله نسب او را مي دهد(خود سوخرا پسر ويشاپور 

. هفت خاندان اشرافي پارس در عهد ساسانيان بود، مركز اصلي خاندان كارن كوره اردشير خره در فارس بـود 

هنگامي كـه  : يت سيستان را داشتسوخرا مردي بود دانشمند و پهلوان و دالور و در زمان فيروز پدر قباد وال

حركت كرد سوخرا را به جانشيني خـود بـر شـهر    ) هياطله(فيروز به قصد جنگ با اخشنوار پادشاه هپتاليان 

همـين كـه وي   . گماشـت ) كه دو شهر از هفت شهر مدائن و محله خاص شاهي بودند(تيسفون و به اردشير 

ي را ضبط نموده است و فيـروز در حـين فـرار هـالك     شنوار فيروز را شكست داده و ديوان شاهشنيد كه اخ

ران خاص خويش و سپاهي از سواره و پياده آهنگ اخشنوار كرد و در ا، خود با جمعي از اسو)م 483(گرديده 

اولين مقابله اي كه ميان ايشان روي داد چنان ضرب شستي به آنان نشـان داد و زهـر چشـمي گرفـت كـه      

و ندارد، حاضر شد ديوان شاهي و اموالي كه تصرف كرده بود و اسـرائي كـه   اخشنوار دانست تاب مقاومت با ا

گرفته بود همه را باز پس دهد و سوخرا بدون آن كه جنگي كند به همين قدر قناعت كـرده بـه پـارس بـاز     

پس از آن كه وسپوهران و بزرگان و موبدان بالش پسر فيروز را به تخت شـاهي نشـاندند و جاماسـپ    . گشت

، برادر ديگرشان قباد به همراهي خاقان ترك لشـكر بـه طـرف    )ميالدي 484(ا مشاور او قرار دادند برادرش ر

و سوخرا شـاهي قبـاد را   ) ميالدي 488(مدائن كشيد و هنوز از ري نگشته بود كه بالش به جهان ديگر رفت 

لكن پـس  . تثبيت كرد قباد نيز پس از جلوس رتبه اسپهبدي سوخرا را. اعالم نموده او را به پايتخت خواست

از چندي حسودان سوخرا را نزد قباد متهم نمودند و سوخرا كه از اين دسيسه آگاه شد با نه پسر خويش بـه  

اما پسرانش خويشتن را به بدخشان در نـواحي  . در راه سوخرا به خيانت كشته شد. طرف طبرستان فرار كرد

در جنگي كه بعـدها  . ياني براي خويش ترتيب دادندعلياي رود جيحون رسانيده آن جا ماندگار شدند و لشكر

انوشيروان با تركان مي كرد ايشان او را ياري كردند و خسرو به پاداش اين خدمت هر يـك را  ) م 565سال (

قارن كه از همه كوچكتر و جوانتر بـود قسـمتي از جبـال    . در ناحيه اي كه خود او پسنديد حكومت ارثي داد

و آمل و لفور و پريم را انتخاب كرد و اين ناحيه بعدها به نام خـود   1كوه هاد اوميدشامل نواحي وند طبرستان

  2.خوانده شد و خود او اسپهبد طبرستان لقب يافت) قارن(او كوه كارن 

                                                           

  .ونداد اوميد كوه اسمي كه البته بعد از زمان اين قارن به اين كوه داده شد. 1

رفتن بر آن سـخت دشـوار اسـت، و هـر كـوهي از آن را رئـيس        كوه هاي فادوسفان و قارن جباليست محكم و«: اصطخري گويد .2

كوه قارن شامل عده قريه هايي است . ديگريست و بيشتر آن را درختان بلند و جنگل و رودخانه فرو گرفته و بسيار حاصلخيز و پر نعمتست

آل قارن و جاي حصـن و ذخـاير و اقامتگـاه    پريم در يك منزل فاصله از شهر ساري واقع شده و قرارگاه . و جز شهمار و فريم شهري ندارد

  .».شاهان ايشان است و ملوك جبال شاهي اين نواحي را از زمان اكاسره به ارث دارند
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از زندگي و روزگار شاهي او خبري نداريم جز اين قدر كه ابن . به جاي او نشست 1پس از مرگش انداذ

وت و جرأت نظير رستم شمرده مي شد و يك شب در دنبال يـك گـوزن چهـل    اسفنديار مي گويد وي در ق

مدت شاهي . فرسنگ راه پيمود و در آخر سواره از رودخانه اي عبور كرده عاقبت شكار را يافت و او را بكشت

تـاريخ پادشـاهي جانشـينان او مـدتي     . سال نوشـته، ولـي بـران اعتمـادي نيسـت      52او را سيد ظهير الدين 

معلوم نيست با (همين قدر مي دانيم كه وي را پسري بود سوخرا نام و يكي از نواده هاي سوخرا مجهولست، 

  .فرخان سابق الذكر پدر ونداد هرمزد بود) چند پشت فاصله

  ونداد هرمزد -3

نجاه سـال  سبان دوم و شروين اول و شهريار رستمداري بود، مدت شاهي او پوونداد هرمزد معاصر پاذ

پس از آن كه سنباذ نيشابوري از اتباع ابومسلم خراساني در ميـان  ) ميالدي 755(هجري  137در سال . بود

و طبرستان به دست يك نفر لوبان؟ نام طبري كشته شد منصور خليفه اسپهبذي طبرستان ) دامغان(كومش 

  .را به ونداد هرمزد پسر فرخان واگذاشت

ن اوميدوار كوه از ظلم و تعدي كارگزاران خليفه شكايت به خـدمت  هجري ساكني 160در حدود سال 

ونداد هرمزد آوردند و وعده دادند كه اگر او با ايشان به خالف برخيزد با وي همراهي كنند، باشد كـه بـدين   

وي پس . ه اند باز رسدو هم او به قدرتي كه نياكانش داشتطريق هم ايشان از ستم و آزار عربان رهايي يابند 

مقيم ميان دو (و نظر مسمغان والش ) مقيم شهريار كوه در پريم(از آن كه رأي اسپهبد شروين ملك الجبال 

را در اين باب خواست و ايشان را موافق يافت، و به حمايت و دستياري ايشان اطمينان و پشـت گرمـي   ) رود

روز همه مردم طبرستان بـر عربـان   حاصل كرد روزي معين را قرار داد و به تمام نواحي ابالغ نمود و در اين 

مسلمان شده بود به باد كشتار گرفتند و ساكنان را هر كه  وبشوريدند و تمامت آنان را و كارگزاران خليفه را 

نان متفق بودند كه حتي زناني هم كه به عقد عربان در آمده بودند شوهران خويش را طبرستان در اين امر چ

به دست مردان به كشتن دادند به طوري كه ديگر در تمام طبرستان عرب و ريش كشان از خانه بيرون آورده 

  2.مسلمان يافت نمي شد

                                                           

  .ناشي شده است] ال حرف تعريف عربي+ انداذ [اشكال مختلف االنداه و النداي و الندار از تعبير يافتن لفظ االنداد  .1

هجري بود كه اسپهبد ملك خورشيد دوم از سلسله دابويه امر  141دفعه اول در سال . رستان بوداين دومين قتل عام عربها در طب .2

به كشتار همه مسلمانان مقيم مملكت خويش داد و در نتيجه لشكريان عرب به امر خليفه پي در پي به طبرستان ريختند و متجاوز از يك 

خويش را حتمي ديد و زهر از نگين انگشتري برمكيد و در گذشت و اين سال جنگ ايشان ادامه داشت و اسپهبد ملك همين كه شكست 

  )142و  141رجوع شود به طبري حوادث سال (شورش فرو نشست 
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چون ايـن اخبـار را شـنيدند بـه      خالد برمكي و همراهانش كه به امر خليفه مهدي به ري آمده بودند

شـيطان  «فـه و بـه   بغداد قاصد فرستاده خليفه را آگاه كردند و او سالم فرغاني را، كه از سرداران معتمد خلي

و پـس از آن كـه صـدق    . مشهور بود و برابر هزار سوار به شمار مي آمد، براي تحقيق احوال فرسـتاد » فرغانه

و در  1اخبار معلوم گرديد سالم داوطلب آوردن سر ونداد هرمزد شد و با لشكري جرار روي به طبرستان آورد

و آمد و ضربتي كه سالم با گرز بيست مني خويش بـر  ونداد هرمزد به مقابله ا. جلگه اشرم خيمه و خرگاه زد

شـب دسـت از كـارزار كشـيدند و روز بعـد ونـداد هرمـزد و        . او فرود آورد جز شكستن سـپر او اثـري نكـرد   

سپاهيانش در هرمزد آباد اقامت كردند و چون هنگام جنگ در رسيد در جواب دعوت ونداد هرمـزد، پسـر او   

كوهيار سابق (خواهان آوردن سر سالم شد و هر چه پدرش و داييش » الكخداوند ك«ونداد اوميد معروف به 

پدرش ناچـار او را بـه   . ؤثر نيفتادخواستند او را كه در جنگ تجربه اي نداشت از اين اقدام باز دارند م) الذكر

كـه  ) آباداز اهل بابلور كه قريه اي بود در ناحيه فرح (همراهي داييش و گاوباني موسوم به اردشيرك بابلورج 

در . همه راه ها و جنگل ها را مي شناخت با گروهي از دليران لشكر از راه هاي مخفي به جانب سالم فرستاد

 164(و فرغانه در جنگ تن به تن به دسـت ونـداد اوميـد كشـته شـد      يسه فرسنگي آمل به او برخوردند و د

ر نفر به سركردگي اميري فراشه نام به اين خبر كه به بغداد رسيد خليفه لشكر ديگري مركب از هزا). هجري

حكومت دنياوند و كومش براي كمك به فتح طبرستان روانه كرد و به خالد برمكي و سركردگان همراه او كه 

  .در ري بودند امري نوشت كه هرگونه كمكي الزم باشد به او بنمايند

ت لشكر خويش را در كوال ونداد هرمزد كه پس از آن فتح مي دانست عرب دست از او بر نخواهد داش

كه هـيچ گونـه مقاومـت در مقابـل      نزديك آن در دو سر راه در بند ساخته بود و مردم را امر كرد. فرود آورد

عرب بروز ندهند و بگذارند كه ايشان آسوده و با خاطر جمع داخل طبرستان شوند، آن گاه چهارصـد شـيپور   

درون دو دربند نهان كرد و چهار هزار تـن مـرد و زن    ر جنگل هاي دو طرف راهدزن و چهارصد طبل زن را 

در كف در دو صف در دو جانب راهي كـه ميـان دو دربنـد از وسـط جنگـل مـي        2هر يك تبري و دهره اي

گذشت در كمين نشانيد و نيت خود را اين طور بيان كرد كه من از دربندي كه در سر راه تازيان است خارج 

ه لشكر عرب مرا ديدند از برابر ايشان فرار مـي كـنم و آنـان در پـي مـن      كمي جلو مي روم و همين ك ،شده

آن كـه بـه    زو همين كه همه به درون آمدند و در ميان دو صف قرار گرفتنـد پـيش ا   داخل دربند مي شوند

                                                           

عمر بـن العـال را از حكومـت     162در سال . فرستادن اين شخص به طور فوق العاده بوده و عامل طبرستان هميشه بجا بوده است. 1

عمر بن العال را به جاي سعيد منصوب نمودند  163به جاي او سعيد بن دعلح را گماشتند و دوباره در سال  طبرستان و رويان عزا، كردند و

  ).طبري در حوادث اين سال ها ديده شود(را عمل طبرستان و رويان دادند ) يا جرشي(يحيي حرشي  164و در سال 

برهان (س است و بيشتر براي انداختن درخت به كار مي رود دهره آلتي است دسته دار كه دسته اش از آهن و سرش مانند سر دا .2

  ).قاطع
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دربند دوم برسند من يك نوبت طبل خواهم نواخت، فوراً آن هشتصد نفر شيپورها و طبل هـا را بـه صـدا در    

  .آن چهار هزار تن با دهره و تبر درخت ها را بريدن گيرند كه بر لشكر عرب فرود آيد آوردند و

غريو و غوغا و غرش تندر آسايي كه به يك بار و بناگاه . اين تدبير كامالً مطابق اين دستور انجام گرفت

انـداخت كـه    از هشتصد كوس و كرنا و چند هزار دهره و تبر از اطراف برخاست چنان وحشتي در دل تازيان

جملگـي متحيـر و   . هيچ صاعقه و زلزله و بالي آسماني مانند آن بيم و هراس را در كسي ايجـاد نمـي كـرد   

چه خبر است ناگهان چهار هزار تنه درخـت بـر روي ايشـان فـرود      سراسيمه شدند و پيش از آن كه بفهمند

به يك لحظه دو هزار مرد از صدمه چهار صد مرد از خويشان و معتمدان اسپهبد شمشيرها در نهادند و . آمد

درختان و زخم شمشير به خاك افتادند و مابقي به زنهار در آمدند و فراشـه دسـتگير شـد، او را بـه حضـور      

  1.اسپهبد بردند و به فرمان وي سرش را از تن جدا كردند

معـين   بعد از آن مهدي خليفه روح بن حاتم را و پس از او خالد پسر برمك را به حكومـت طبرسـتان  

خـويش را   خالد با ونداد هرمزد به دوستي و مدارا رفتار مي كرد و او را اجازه داد كه اراضي كوهسـتاني . كرد

به حكومت آن جا  ءبعد از آن كه خالد از حكومت طبرستان معزول گشت عمر بن العال. در دست داشته باشد

نها فتح با او بود به طوري كه ونداد هرمزد وي با ونداد هرمزد بناي جنگ را گذاشت و در غالب آ. گماشته شد

ازاي اين كـه   ديگر نمي توانست در آبادي ها ظاهر گردد، تا آن كه يكي از پيروان او به دست عمر افتاد و در

همين كه ايشـان را بـه   . جانش بخشيده شود به او وعده داد كه ايشان را به جايگاه ونداد هرمزد رهبري كند

انه اين كه برود و خبري بياورد رفت و ونداد هرمـزد را خبـر داد و او كمـين گـاهي     درون جنگل كشيد به به

  ).165سال (براي آنان آماده كرده همه را به جز خود عمر و معدودي از همرانش كه گريختند نابود كرد 

شكست عمر باعث شد كه خليفه بر او خشمگين گشته تميم بن سنان را بـه جـايش فرسـتاد و او بـا     

سي الهادي را با لشكري بي شـمار و سـاز و   وخليفه پسر خويش م 166لهذا در سال . هرمزد صلح كردونداد 

سالح بسيار كه مانند آن شنيده نشده بود به گرگان حركـت داد تـا بـا ونـداد هرمـزد و شـروين دو صـاحب        

سـركردگي لشـكر   پسر مزيد شيباني امير معروف را به  دموسي خود در ري مانده يزي 2.طبرستان كارزار كند

  3).هجري 167(خويش به جنگ آن دو اسپهبد روانه كرد و او كار را برايشان تنگ گرفت 

                                                           

  .به عنوان حاكم گرگان و دماوند و كومش نام مي برد 167اين قول ابن اسفنديار است ولي طبري فراشه را تا سال . 1

  ).طبري(يحيي حرشي بود  166عامل طبرستان و رويان در سال  .2

  ).طبري(به جاي يحيي حرشي به حكومت طبرستان منصوب شد مجدداً عمر بن العال  167در سال  .3



 12 مازيار 

سعيد و يزيد جنگ . را با چهل هزار نفر به طبرستان گسيل داشت 1خليفه سعيد حرشي 168در سال 

و تمامي واليت  ا ونداد هرمزد در پيوستند و او را شكست دادند و بسياري از پيروانش را كشتندبهاي سخت 

عاقبت در جنگي ونداد هرمزد با يزيد روبرو شد و پس از آن كه زخمي سخت برداشت با . را متصرف گرديدند

لكن عاقبت به وعده امان و عفو تسليم موسي الهادي گرديد و . تني چند از خاصان خويش به جنگل گريخت

تعلـق بـه ونـداد هرمـزد را بـه گماشـتگان او       يزيد را امر كرد كه كوهسـتان م  موسي نيز. پيش او به ري آمد

  .بسپارد

و بيعت مردم بـه خالفـت خـود او    ) 169محرم سال (هنوز هادي در گرگان بود كه خبر مرگ مهدي 

در بغـداد خبـر رسـيد كـه      2.مسموع گرديد، پس روي به بغداد آورد و ونداد هرمزد را نيـز بـا خـويش ببـرد    

بـر  ) كه به اصرار خليفه هادي مسـلمان شـده بـود   (بهرام پسر فيروز وندادسپان برادر ونداد هرمزد سر از تن 

خليفه به سزاي اين كه يكي از چاكران مسلمان او كشته شده است مي خواست ونداد هرمزد را . گرفته است

بكشد ولي وي با خليفه پيمان كرد كه اگر او را به طبرستان باز پس فرستد برادر خـويش و يـا سـر او را بـه     

ونداد هرمزد پس از . مر راضي گشتز با او يار شدند و خليفه بدين احاضران مجلس ني.. فه برساندحضور خلي

آن كه به طبرستان رسيد در ظاهر به تعاقب برادر خويش پرداخت ولي در نهان به او پيغام فرستاد و دسـتور  

گذشـت و هـرون   هـادي در كار را طول داد تا خليفـه  داد كه از نزديك شدن با وي پرهيز كند و چندان اين 

  ).هجري 170سال (الرشيد خليفه گشت 

فضل پسـر يحيـي    176مت طبرستان فرستاد تا در سال كوچندين نفر را به توالي به ح هرون الرشيد

جبـال و طبرسـتان و رويـان و دماونـد و كـومش و      ) يعنـي شهرسـتان هـاي   (برمكي را به واليت كوره هاي 

فضل عمل طبرستان را بـه مثنـي   . اه هزار نفر لشكري با او رهسپار كردگماشت و پنج ارمنستان و آذربايجان

پسر حجاج بن قتيبه بن مسلم واگذاشت و او يك سال و چهار ماه در طبرسـتان مانـد و ديوارهـاي سـاري و     

طبرستان و رويان را از اعمال فضل خارج كردنـد و عبـداهللا بـن خـازم را      180در سال . را او تعمير كرد آمل

وندادسپان مردم  185مهرويه رازي را به واليت طبرستان نصب كردند و در سال  184در سال . دادندواليت 

رشيد به جاي او عبداهللا پسر سعيد حرشي را فرستاد و همين . عامل خليفه را كشتند را برانگيخت كه مهرويه

ا به خدمت خليفـه رسـانيد   خود او به ري رسيد عبداهللا چهارصد تن از پهلوانان طبرستان ر 189كه در سال 

هرون الرشيد عبداهللا بن مالك را واليت طبرستان و رويـان و دماونـد و    .مه به دست او مسلمان گشتندهكه 

شروين . ه ايشان را نزد خود خواندري و كومش و همدان داد و نامه اماني براي شروين و ونداد هرمزد فرستاد

                                                           

در نسبت اين مرد و در نسبت يحيي حرشي در بعضي كتب جرشي ضبط شده است كه منصوب به قبيله جريش از قبايـل حميـر    .1

  .باشد، ولي در طبري همه جا حرشي به حاء مهمله آمده است

  ).طبري(بن عميره اسدي بود در اين سال حاكم طبرستان و رويان صالح بن شيح  .2
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ان را براي خويشتن و شروين قبول كـرد و دعـوت خليفـه را    به مرض شده نرفت ولي ونداد هرمزد ام متعذر

  .پذيرفته نزد او حضور يافت و از طرف خود و شروين به اطاعت و پرداخت خراج پيمان كرد

در باب اولين مالقات او با رشيد اين حكايت را ابن اسفنديار روايت كرده است كه چون چشم خليفـه  

من كه عربـي نمـي دانـم و    : ونداد هرمزد گفت. مالمت و تهديد نمود بر او افتاد با وي به عتاب خطاب كرد و

سخنان خليفه را نمي فهمم اما اين طور استنباط مي كنم كه آن چه خليفه مي گويد چندان ماليم و از وي 

اميرالمؤمنين آن وقت كه من در سرزمين خويش بودم اين گونه سخن نمي گفت، پس امروز . مهرباني نيست

ار بلكه به ميل و اراده خويش به فرمانبرداري به خدمت او رسيده ام سزاوار قدر او نيست كه بـا  كه بدون اجب

همين كه مضمون گفته او را براي هرون ترجمه كردنـد  . مهمان فرمانبر خويش به قهر و درشتي خطاب كند

و همـين كـه    مسندي برايش آوردند كـه در حضـورش بنشـيند،    هرون اقرار كرد كه حق با اوست و امر كرد

برود مسند را در دنبال او برايش فرستاد، يك روز ديگر در حيني كه با هرون نشسـته بـود عمـوي     برخاست

همـان دم يزيـد   . هر كه در مجلس بود به احترام برخاست ولي ونداد هرمزد از جاي نجنبيد. خليفه وارد شد

همه حاضران تعجب . تكريم به جاي آوردونداد هرمزد بي تأمل از جاي برخاست و شرايط . بن مزيد وارد شد

عم من از گوشت و خون و نژاد خود من : هرون گفت. كردند و بر بي خبري او از آداب و رسوم تبسم نمودند

است و اين مرد يكي از بندگان من، آن بي اعتنايي چه بود و اين احترام بيجا چيست؟ ونداد هرمـزد جـواب   

اما اين يكي . دارد كه من براي كسي كه نمي شناسم به احترام برخيزممن عم ترا نشناختم و سبب ن: داد كه

آن وقت كه وي را به سرزمين مـن  . و من احترام او را به سبب صفات او واجب ديدم ؛مرديست شجاع و اليق

اردو زده بود و هر روز صبح كه براي جنگ آماده مي شد لشكر خـود را   نفرستاده بودند يك سال در برابر م

و مرا سواري بود كه در جرأت و مقام با او برابر بود، در روز جنگ . ع تازه اي مرتب و صف آرايي مي كردبه نو

وي را به نبرد اين مرد نامزد كردم، در كمتر از مدتي كه براي آموختن شمشير الزم است سر پهلوان خود را 

شمشيري به مـن نواخـت كـه ماننـد آن     ان نبعد من خود با او روبرو شدم و او چروز . ديدم كه بر خاك افتاد

خليفه از بيان او . در برابر چنين شخصي هر چند كه دشمن من باشد البته بر مي خيزم. ضربت نچشيده بودم

  .بسيار خشنود شد و از آن پس مقام يزيد را باال برد

ونـداد  . شـانيدند مأمون پسر خليفه در اين زمان طفلي بود، او را نزد ونداد هرمزد بردند و بر زانوي او ن

مين هاي خود را كه هزار هزار و ششصد درهم عايدي ساليانه داشت به مأمون بخشـيد و  زهرمزد مقداري از 

خليفه هزار درهم نقد و يك جام مرصـع و يـك   . همين امالك است كه بعدها به اراضي مأموني اشتهار يافت

ن سعيد حرشي را از حكومت طبرستان معزول و انگشتري به ونداد هرمزد هديه كرد و به تقاضاي او عبداهللا ب
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. ترتيـب دهـد   1عبداهللا بن مالك خزاعي را مأمور كرد كه تمامي آن نواحي را طي كرده در آن جا مسلحه هـا 

داد و او را باز گردانيـد، و قـارن   » الن خراسانبجيل ج«پس ونداد هرمزد را رتبه سپهبدي طبرستان و لقب 

خليفه در راه سفر به خراسان  193در سال . ن را به گروگان با خود به بغداد بردپسر او را و شهريار پسر شروي

  .قارن و شهريار را از ري پيش پدرانشان فرستاد و خود به طوس كه رسيد در گذشت

در جنگي كه پس از مرگ او ميان دو پسرش عبداهللا مأمون و محمد امين بـر سـر خالفـت برخاسـت     

جانب مادر ايراني بود گرفتند و داد خـويش را از عربـان حـامي امـين سـتدند و       ا كه ازرايرانيان دور مأمون 

كه سركرده لشكر مأمون بود پـس از   2حسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان ايراني نژادذواليمينين طاهر ابن 

  ).هجري 198(فتح بغداد امين را كشت و مأمون را به خالفت رسانيد 

  قارن -4

از دو پسر شروين شهريار كـه  . خالفت مأمون اسپهبد شروين ونداد هرمزد هر دو فوت كردند در زمان

ابن اسـفنديار مـي   . پدر ملوك باوند بود به پادشاهي نشست و از پسران ونداد هرمزد، قارن جانشين او گشت

رستاد و نبشت رسول و تشريف ف) شهريارو قارن(كه چون اين خبر به مأمون خليفه رسيد پيش ايشان  3گويد

ايشان هر روز رسول را به بهانه . دارم، بايد كه شما دو اسپهبد بياييد) دولت بيزانتوم(كه من عزيمت غزو روم 

و فسانه باز گرفته داشتند تا خليفه لشكر به روم برد و رسول را با بسيار نعمت كه داده بودند باز گردانيدند و 

بر اثر رسول قارن بسيج راه كـرد و  . آمد اما قارن به خدمت پيوندد گفتند اسپهبد شهريار به هيچ حال نتواند

قضـا را آن روز مصـاف   . اسپهبد شهريار مدد داد تا به روم رسيد و به لشكرگاه خليفه به گوشه اي خيمـه زد 

 4داده بودند و مبارزان به ميدان نبرد مي كردند در حال اسب خويش را برگستوان برافكنـد و سـپري كيلـي   

 ر زر گرفته به دوش كشيد و با مردان خويش روي به حرب نهاد و به طرفي از اطراف روميـان حملـه  جمله د

                                                           

مسلحه جايي است كه لشكريان سالح دار به عنوان ميان دويست نفر و دو هزار نفر در آن براي نگاهباني راه هـا و محـل هـا مـي     . 1

حه قرار يك مسل و از اول حدود ميان خراسان تا اول حدود ديلم سي و. دانست» مركز پادگان«گمارند و آن را مي توان معادل ساخلوگاه و 

  .داده  بودند

  ).347بيه و االشراف مسعودي ص نالت(طاهر بن حسين مدعي بود كه نسب او به رستم دستان مي رسد . 2

تازه به بغداد  204چه مأمون در سال . اين حكايت را احتياطاً نقل كرديم ولي با قراين تاريخي مطابق نمي آيد و مجعول مي نمايد .3

  .بود 215قارن درگذشته بود و اولين جنگ با روميان كه مأمون شخصاً در آن حاضر شد جنگ سال  201و در سال . ورود نمود

  :فردوسي گويد. يعني سپر در نمد گرفته چه كيل به معني نمد است. 4

  گذشت و بديگر سو افكند خوار          بزد خشت بر سه سپر كيل دار 

  ).»كيل دار به معني سپريست كه از موي بريا نمد پوشيده باشند سپر«: در حاشيه گويد – 212ص ) بروخيم(چاپ فولرس (
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روي به جانبي ديگر آوردند و  از بطارقه روم گرفته از آن طرف مظفر 1طريقيبردند و گروهي را بر شكسته و ب

ته بود و در هر لحظـه  حشم آن جانب را نيز بر هم زدند و مأمون در قلب لشكر خويش چشم بر ايشان گماش

نزديكـان او همـه   . سؤال مي كرد كه آن قوم از كدام خيل اند و آن زرين سپر در ميان ما نبـود از كجـا آمـد   

چـون انبـوه قـارن بـا كثـرت و      . كردنـد نگفتند ما را معلوم نيست، ليكن از فرستادن كمك برايشان كوتاهي 

پس من يك مشت بتازند و خويشتن بر قلب ملك يز كرد و اشارت فرمود كه در تشوكت شد عنان مركب را 

مأمون از قلب خويش بدو پيوست سپاه روم به هزيمت . روم زد و علم از جاي برداشت و به ژوپين علم بدريد

همچنان با قزاگند و خود پوشيده پياده بـه خـدمت   . شدند و مأمون فرمود تا سوار زرين سپر را پيش آوردند

خليفه او را بشناخت و جنيبـه داد و بـر فرمـود نشـاندن و     . افكند خود از سر مأمون رسيد و ركاب ببوسيد و

بسياري بستود و چون فرود آمدند تشريف فرستاد و مدتي در خدمت خويش داشت و به نوبت ها به تعريض 

. و تضرع تمنا كردند كه مسلمان شود تا مولي اميرالمؤمنين بنويسم و طبرستان بـه تـو سـپارم قبـول نكـرد     

اسپهبد شهريار بن شروين بر او متغير شد از مواضع او بسيار با . ت به عهد و استظهار به واليت فرستادندعاقب

  .ديوان خويش گرفت و به حكم آن كه اسپهبد را قوت و قدرت ازو زيادتر بود جز انقياد چاره نديد

، فضـل، عبـداهللا،   ، كوهيـار، شـهريار  2مازيـار : قارن هالك شد و ازو شش پسر ماند 201در حدود سال 

  .حسن

  مازيار -5

اسـپهبد  . از جمله فرزندان قارن بزرگ منش تر و دليرتر و اهل تر مازيار بود، و جانشين قـارن گشـت  

و او را مي رنجانيد تا بدان انجاميد كه با يكديگر مصاف دادند،  شهريار بن شروين طمع در واليت ايشان كرد

پيش ونـداد اميـد پسـر ونـداد      ناو به زينهار و اما 3.و واليت او خويش به تصرف گرفتشهريار او را بشكست 

شهريار نامه اي به ونداد اميد نبشت كه مازيار را بگيرد و بند برنهـد و  . سپان كه پسر عموي پدرش بود رفت

و به شهريار خبر او از حكم شهريار نتوانست گذشت مازيار را بگرفت و بندهاي محكم بر نهاد . نزد وي فرستد

ايشان درين كار بودند . داد كه معتمدان خود را بفرستد تا بديشان سپارم مبادا كسان من او را از دست دهند

                                                           

التيني است، و آن در امپراتوري روم شرقي از قسطنتين به بعد لقبي بوده اسـت كـه امپراتـور بـه      Patriciusبطريق معرب لفظ . 1

اين لقب معموالً به حكـام  . ف داخل كنداشخاصي مي داده است كه آنها را مي خواسته است ممتاز و مشخص نموده در طبقه اعيان و اشرا

هم به كار مي برند كه يك رتبه و مقام ديني است و مربوط  Patriarchواليات داده مي شده است و در عربي بطريق را به جاي بطريرك 

  .به اين مورد نيست

  .ماه ايزد يار، يعني كسي كه از ماه ايزد به او ياري مي رسد –مايزديار  –مازيار . 2

هجري عبداهللا بن خردادبه كه والي طبرستان بود شهريار بن شروين را از جبال طبرستان فرود آورد  210طبري گويد كه در سال  .3

  .و مازيار بن قارن را نزد مأمون فرستاد
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كه مازيار به زنان موكالن حيلت كرد و بندها برداشت و بگريخت و به بيشها متواري شد تا خويشتن به عراق 

پدرش قارن و جـدش ونـداد هرمـزد را مـي شـناخت و بـه       و او . افكند و به عبداهللا بن سعيد حرشي پيوست

در صـورتي كـه ايـن    (ا با خـود بـه بغـداد بـرد     ردر حق او مبرت و مكرمت فرمود و او . طبرستان رسيده بود

  ).يا بعد از آن اتفاق افتاده باشد 204حكايت راست باشد بايد در سال 

و پدرش را ترجمه كرده و به يحيـي بـن    مأمون را منجمي بود بزيست نام پسر فيروز كه خليفه نام او

سالم كـرد و خواسـت   . روزي مازيار طالع مولود خويش در آستين نهاد و پيش او شد 1.منصور بدل كرده بود

روا نداشت تا يكـي از آل حرشـي كـه بـا مازيـار بـود گفـت او        بزيست التفاتي نفرمود واصغا. عرض كندبر او 

منجم چون ذكـر پـدر او شـنيد برخاسـت و عـذر      . ن بن ونداد هرمزدشاهزاده طبرستان است، مازيار پسر قار

نظر مسعود و داليل اقبال و قـوت  . العه مشغول گشتطخواست و نسخه طالع مولود بگرفت و ببوسيد و به م

ت اگر من ترا تربيتي و خدمتي كـنم حـق آن   فاميد خير در وي بست و جاي خالي كرد و او را گ. طالع بديد

رداني و منت پذيري؟ مازيار برين گذشت تا وقت فرصتي منجم به خلـوت حـال مازيـار و    شناسي و ضايع نگ

فرمـود او را حاضـر   : حكايت طالع مولود و آن كه از او خيري به دولت خليفه رسد بـر مـأمون عـرض داشـت    

الم قبـول  مازيـار اسـ  . فرمان داد مسلماني بر او عرض دادند. آوردند خليفه پدر او قارن را ديده و شناخته بود

  .كرد و مأمون او را محمد مولي اميرالمؤمنين نام نهاد و كنيت ابولحسن

به دستور بزيست كه مدعي بود طالع مازيار براي حكومت طبرستان موافق است مأمون  208در سال 

نامزد واليت طبرستان و رويان و دماوند كـرد بـه ايـن     2او را به همراهي موسي بن حفص پسر عمر بن العالء

چون با يكديگر به طبرستان رسـيدند خاليـق زيـر    . ور كه مازيار والي كوهستان باشد و موسي والي هامونط

  .پرچم مازيار جمع آمدند

در اين هنگام شهريار پسر شروين در گذشته بود و پسر بزرگش شاپور به شاهي نشسته بود و از تهـور  

مأمون به مازيار امـر  . يش مأمون شكايت ها نوشتندو تهتك و بي ساماني بيشتر اتباع ازو متنفر شده بودند پ

به استيصال و مالش شاپور داد و مازيار به مدتي نزديك سپاهي آراسته عرض داد و به طلب شاپور بـه پـريم   

شـاپور چـون   . پس به موسي خبر داد كه ظفر يافتم. شد و با او مصاف داده وي را اسير كرد و به زنجير بست

به موسي قاصد فرستاد كه مرا به دست خويش گير تا صد هزار درهم  واهد كشت پنهاندانست مازيار او را خ

موسي جواب داد كه طريق خالص تو آنست كه گويي مسـلمان گشـتم و مـولي اميرالمـؤمنين     . خدمت كنم

                                                           

ابـوعلي  منصور ناميده شد همان است كه در كتاب الفهرست و تـاريخ الحكمـا    بن بزيست فيروزان كه بعد از مسلمان شدن يحيي .1

رجوع شود به حواشي اين جانب بـر نوروزنامـه   . يحيي بن ابي منصور آبان گشسب خوانده شده و در ساختن زيح مأموني شريك بوده است

  .Suterو نيز به تاريخ رياضيين و منجمين عرب تأليف سوتر  87ص 

ود او درين موقع پيش مازيـار رفتـه بـا او عهـد     خليفه پيش از آن بر موسي بن حفص خشم گرفته و او را از واليتي معزول كرده ب .2

  .موافقت و اتحاد بست و مازيار از مأمون درخواست كرد كه وي را عفو نموده همراه او به طبرستان فرستد
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چون اين پيام داد انديشه كرد كه ازين حال مازيار وقوف يابد همين كه او را ديد سؤال كـرد كـه اگـر    . شدم

مازيار خـاموش بـود و   . هي گفتااپور اسالم پذيرد و صد هزار درهم به خدمت خليفه پيشكش كند چه خوش

آن شب مازيار فرمود سر شاپور را بر گرفتند و بامـداد پـيش   . جواب اين سخن نداد و از همديگر جدا گشتند

وسي كس ديگر را فرسـتد  موسي بر او متغير شد و او از آن انديشه كرد كه خليفه به عوض م. موسي فرستاد

  ).هجري 210(غفار پيش موسي آمد و خدمت ها آورد و عهد تازه كردند تبه عذر و اس

پس از كشته شدن شاپور مازيار مالك مستقل تمام جبال گرديد و چهار سال بعـد كـه موسـي وفـات     

سال (كسان شد يافت و پسرش محمد به جاي او نشست مازيار ازو حسابي نگرفت و به كوه و دشت حكم او ي

214.(  

همين كه مازيار به حكم اين كه مالك و متصرف طبرستان بود از قانون برادر شاپور و سـاير مرزبانـان   

مأمون . مون شكايت نوشتندأايشان بر او كينه ور گشتند و از ظلم و تغلب او به م. آن ناحيه مطالبه خراج كرد

به غزو ديالم مشغولم و لشكر بر گرفت  كه من اين ساعت جواب نوشت. فرمان فرستاد كه مازيار به بغداد رود

بستند تا هر يك از ايشان از ناحيه او فرار كنـد و   2نوا ف و ارباب آن نواحييو از جمله معار 1و به چالوس شد

  .دو ماه از او خبر نرسد آن شخص گروي را بكشند

يش پيش او فرستاد تـا او را بـه   مأمون بزيست منجم را كه مربي مازيار بود با خادمي خاص از آن خو

وانست گرفت به درگاه خويش جمـع  هر كه به طبرستان ژوپيني بر ت. امر آگاه شد مازيار از اين. حضرت برند

د و يحيي روزبهان و ابراهيم پسر ابله راتاري به استقبال ايشان فرسـتاد و فرمـود كـه بـه راه سـواته كـوه       كر

فرستادگان . بيراه و شكستها آن جا كه بر اسپ نتوان نشست در آورندو كالبذرجه و كندي آب به ) سوادكوه(

به نزد مازيار رسيدند و چندان عدد خاليق و انبوه  3خليفه پس از چند روز كه به محنت بسيار به هرمزد آباد

اجناس و اصناف آدمي به درگاه او بديدند از صعوبت طرق و مسـالك و بسـياري عـدد حشـم و لشـكريان او      

عاقبت عذر و بهانـه پـيش   . مازيار مدت ها ايشان را به ناز و نعمت و لطف و حرمت مي داشت داندنشگفت م

آورد كه من به غزو مشغولم، بر اثر شما ساز خدمت كرده به حضرت رسم و قاضي آمل و قاضي رويـان را بـا   

يد ايشـان عـرض   چون به بغداد رسيدند خليفه از آنان حال طاعت و سـيرت مازيـار پرسـ   . ايشان گسيل كرد

                                                           

 الن اسـپهبد ببه جيل ج) يا محمد معتصم(از عبداهللا مأمون «: عنوان نامه هايي كه از خليفه به مازيار نوشته مي شد اين طور بود .1

و در نامه هايي كه وي به خليفه مأمون يا معتصم مي نوشت چنين خطاب . »اسپهبدان بذشوار جرشاه محمد پسر قارن مولي اميرالمؤمنين

طبـري و  (» مـولي اميرالمـؤمنين  «و اميـر نوشـت   » الن سپهبد خراسان مازيار محمد پسر قارن موالي اميرالمؤمنينباز جيل ج«: مي كرد

رجوع شود به . دانسته است »پيشوار خرشيد«ضبط شده و يوستي آن را » بشوار خرشاد«در طري » بذشوار جرشاه«به جاي لفظ ). يعقوبي

  .»الن خراسان مي نامدبشاه طبرستان و گيالن و بذشوار گر را جيل ج«ابن خردادبه كه مي گويد 

  .گي مي مانندنوا يعني اشخاصي از افراد و منسوبان يك قوم كه به گروگان نزد شاهي يا بزر. 2

هرمزد آباد در د سه فرسخي طالقانيه، و به فاصله يك فرسخي ليوره، در كوهستان واقـع بـوده، و هشـت فرسـخ از آمـل و هشـت        .3

  .فرسخ از ساري فاصله داشته است
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چون از حضـور خليفـه بيـرون    . داشتند كه وي بر جاده مطاوعت مستقيم است و رفتارش با خاليق نيكوست

آمدند و قاضي رويان به منزل خويش رفت قاضي آمل به بارگاه توقف كرد تا قاضي يحيي ابن اكـثم از پـيش   

ضور عامه مردم خبر مازيار پرسيد و بـه  خليفه بيرون آمد و نزديك او شد و گفت اميرالمؤمنين برمال و در ح

نخواستم  و نيز. حكم آن كه مقربان حضرت منهيان دوستان اويند آن چه راستي بود نتوانستيم عرض داشت

اينك به خدمت تـو  . و روا نداشتم كه از درگاه بگذرم بي آن كه آن چه حقيقت طريقت مازيار است باز نمايم

زرتشـتي بـر ميـان بسـته و بـا مسـلمانان جـور و         1و همـان كشـتي   مي رسانم كه او خلع طاعت كرده است

يحيي بن اكثم قاضي را بـه خلـوت   . استخفاف مي كند و هرگز بار ديگر به ميل خويش به بغداد نخواهد آمد

تاده سـ مأمون بر عزيمت سفر روم ساختگي هـا كـرده بـود و بـه راه اي    . پيش خليفه برد تا حال عرض داشت

قاضـي  . گفت مي بايد ساخت تا وقت مراجعت من كه اين مهم بر من عظيم تر استقاضي را ) هجري 215(

خليفه گفت . گفت بعد از اين كه بر مازيار معلوم شد كه من با خليفه خلوت كرده ام با من مدارا نخواهد كرد

فه گفت خلي. قاضي اجازت خواست كه اگر توانند وسيله دفع مازيار را فراهم كند. جز صبر وجهي ديگر نيست

قاضي به آمل بازگشت و مسلمانان رويان كه از آزار مازيار به امان آمده بودند با همديگر موافقت كـرده  . شايد

همه عمال او را كشتند و نزد خليل بن ونداد سپان، كه پسر عموي پدر مازيار بود و در كوهپايه آمل بزرگي و 

ن ساخته در ناحيه آمل نيز هر جا عاملي از طرف مازيار نفوذ و قدرتي داشت، كسان فرستاده و او را يار و معي

اين خبر به ساري به مازيار رسيد حشم جمع كرده به همراهي برادر خويش كوهيار به آمل لشكر . بود كشتند

يـز در تحـت   ناهل شهر دروازه ها بستند و روستاييان اطراف را به شهر آوردند و محمد بن موسـي را  . كشيد

مازيـار در  . فه به قاضي آمل اذن جنگيدن به مازيار را داده است با خويشتن يـار سـاختند  اين عنوان كه خلي

حال قاصدي پيش خليفه روانه كرد و چنين خبر داد كه مـردم آمـل و رويـان و ثغـر چـالوس خلـع طاعـت        

شعار سپيد و . اميرالمؤمنين كردند و محمد بن موسي را فريفته و ياور گرفته اند و علويي را به خالفت نشاند

گردانيده اند و من بنده گروهي از لشكريان خويش را به قهر كردن ايشـان گماشـته ام و بـر اثـر خبـر فـتح       

  .خواهم فرستاد

محاصره شـهر هشـت مـاه طـول كشـيد و همـه       . را دو حصار بود و يك خندق در آن تاريخ شهر آمل

شهر كوشش مي كـرد تـا عاقبـت     روستاهاي اطراف شهر خراب شد و كوهيار شب و روز در جنگ و گشودن

شهر آمل ا فتح كرد گويند در آن مدت هر روز مازيار نامه پـيش خليفـه مـي فرسـتاد و وقـايع خـروج اهـل        

طبرستان را در آنها شرح مي داد ولي از محمد بن موسي هيچ نوشته اي به خليفه نمي رسيد و سببش ايـن  

خصي مي فرستاد كه از خدمتگاران سابق پـدرش  بود كه محمد از آمل نوشته هاي خويش را به ري پيش ش

بود تا او از آنجا به بغداد روانه كند و مازيار مردي كافي را به ري فرستاده بود كه آن نامه ها را گرفته پيش او 

                                                           

  .رجوع شود به فرهنگ نوروزنامه در تحت لفظ زنار –نوشته » زنار«در اصل تاريخ ابن اسفنديار اين جا  .1
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بدين تدبير كه او كرده بود به مأمون فقط اخباري كه مازيار مي داد مي رسيد بنـابراين بـر   . تاشروانه مي د

ي خشمگين شد و همين كه فتحنامه آمل به دست مأمون رسيد محمد بن سعيد نامي را بـه  محمد بن موس

طبرستان گسيل داشت كه حال خروج مردم و خلع طاعت خليفه را تحقيق كرده معلوم دارد كه ايـن علـوي   

  .كيست

 مازيار پس از تصرف شهر آمل خليل پسر وندادسپان و ابو احمد قاضي را كـه خـالف انگيختـه بودنـد    

بكشت و همين كه فرستاده مأمون به طبرستان رسيده از ماجرا واقف گشت به مأمون نوشت كه آنچه مازيار 

راجع به خروج علوي نوشته بود دروغ بود و جز اين نيست كه ميان او و محمد پسر موسي به تحريك قاضي 

ازه من  با مازيار جنگ كردند محمد نيز نامه اي به خليفه نوشت كه اهل واليت به اج. مخالفت پيدا شده بود

 خليفه چون نوشـته هـا را  . اقدام به اين كار كردم» خليفه اذن داده است«و من نيز به اعتماد قول قاضي كه 

 1خواند بر محمد بن موسي خشم گرفت و مثال داد كه دشت و كوه طبرستان را يكسـره بـه مازيـار سـپارند    

  ).218سال (

فرمان داد كه همـه معروفـان و اعيـان مسـلمان حـوزه آمـل در        چون منشور حكومت به مازيار رسيد

كوشكي معين جمع شوند و همه را از آن جا در پيش افكند و خود در دنبال ايشان مي رفت تا به رود بسـت  

رسيدند و هر يك را جداگانه به خانه اي موقوف كرد و بر يكايك ايشان موكالن از اتباع غير مسلمان گماشت 

تا هم درين سال خبر رسيد كه مأمون به نواحي روم به . خوراك و مايحتاج به ايشان مي رسانيدو روز به روز 

مازيار در حال جمعي از پيروان زردشتي خود را فرستاد تا آن جماعت زنـداني را از  . زمين بذندون در گذشت

وف بر ايشان تنگ گردانيد وق. سه حلقه 2رود بست به هرمزد آباد بردند و هر يك را دوباره بند نهاد هر بندي

و نگذاشت كه نمك دهند و به گرمابه برند تا چنان شد كه محمد بن موسي و برادر او كـه جـزء محبوسـين    

. بودند مالك هيچ چيز نبودند جز حصير پاره اي كه به زير خود مي افكندند و خشتي كه زير سر مي نهادنـد 

  .نده مانده بودند بر اين نسق به سر مي بردندبيشتر بزرگان مسلمان در حبس هالك شدند و آن چه ز

پس از آن كه مازيار مخالفين خود را مغلوب و منكوب كرده شاه مستقل تمام طبرستان گرديد شروع 

حصارهاي ساري و آمل را فرمود تعمير كردند و رخنه ها را بستند و در . به محكم كردن شهرها و راه ها نمود

همه ممالك كسي را نگذاشت كه به معيشت و عمارت ضياع خويش مشغول كوهستان ها قلعه ساختند و در 

شوند و همه را به ساختن قلعه ها و قصرها و زدن خندق ها و حمل و نقل مصالح بنايي و كار گل وادار كرد و 

داد كه از موضعي عبور ممكن باشـد   در جملگي طبرستان هر جايي كه گذر راهي نشان دادند يا احتمال مي

در بندي ساخت و لشكريان به نگهباني گماشت و از جمله اين استحكامات نظامي كه به امـر او بـراي   آن جا 

                                                           

  .واليت محمد بن موسي بعد از پدرش چهار سال بود مدت. 1

  .مراد از بند در عبارت قدما قفل است كه بر كند و زنجير و دست و پاي محبوس مي زدند. 2
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طبرستان ساخته شد ديواري بود كه از سر حد گيالن تا جاجرم خراسان كشيده شده بـود و در آن درهـايي   

عبـور مـي خواسـت     بود و هر دربندي پاسباني داشت و از هر يك ازين دربندها هر كس بي فرمان و جواز او

  1.بكند فوراً دستگير و به دار آويخته مي شد

عبداهللا پسر طـاهر والـي   . پس از مرگ مأمون برادر او محمد ملقب به المعتصم باهللا به خالفت نشست

كه شنيد مازيار به مسلمانان چه معامله مي كند پيش او رسول فرسـتاد و بـه جهـت محمـد پسـر       2خراسان

از ايشان خراج «كرد مازيار سخن او نشنيد و رسول او را با خشونت جواب گفت كه  موسي و برادر او شفاعت

عبداهللا طاهر از حال او به اسحق بن ابراهيم بن مصعب كه به . رسول نوميد بازگشت. »دو ساله طلب مي كنم

  .درگاه خليفه بود نوشت و بر معتصم عرض افتاد

  سركشي مازيار -6

هجـري بـين مازيـار و     224طع كرده سبب و مقدمات جنگ هاي سـال  اينجا رشته تاريخ را اندكي ق

  :لشكر عرب را بيان مي كنيم

سابقاً گفتيم كه مازيار مسلمان شده بود و خليفه نامش را به محمد بـدل كـرده بـود حتـي بعضـي از      

ايـن  ولي آن چه يقين اسـت  . مسجدي نيز بنا كرد) محل قديم بار فروش(مورخين نوشته اند كه در مامطير 

كه اسالم آوردن و مسجد ساختن او ظاهري بوده است و در دل همچنان بـه مـذهب قـديم كـه آن را ديـن      

همـين كـه بابـك خرمـي در     . بـاقي بـود  ) مـي خواندنـد   3در مقابل اسالم كه دين سـياه (سپيد مي ناميدند 

  4.عده ياري مي دادآذربايجان ظهور كرد مازيار با وي مكاتبه را مفتوح ساخت و او را ترغيب مي كرد و و

                                                           

مـاز را در  . نام بوده و هر چه درون ديوار و پشت مازها بود مازندران ناميـده شـد  » ماز«مورخين بعد نوشته اند كه اين دربندها را . 1

اسم مازندران براي طبرستان چنـان كـه گفتـه    . ضبط كرده اند» اف و ترك ديواركش«و نيز به معني » چين و شكنج«ها به معني فرهنگ 

لكن با اين گونه وجه تسميه هاي عاميانه كه محققين ايران بدون علـم بـه قواعـد    . شد جديد و شايد از موضوعات قرن پنجم هجري است

و هنوز هم بقاياي ايشان به فكر محدود و دانش اندك خـود از روي كلمـاتي كـه در زمـان خـود      (خته اند اشتقاق لغات و فقه اللغه مي سا

حتـي اسـم   . اعتمادي نمي شود كـرد ) ايشان معمول و متعارف است همه اسم هاي قديم و كلمات خودي و بيگانه را حل و بيان مي كنند

  .در اين صورت البد وي بايد قبل از ساختن آن ديوار اسم ديگري داشته بوده باشد! مازيار را سيد ظهير الدين از همين ماز  مأخوذ مي داند

ذكر شده و والت خراسـان كـه از ايـن دوده بودنـد بـه آل طـاهر        26اين عبداهللا پسر همان طاهر ذواليمينين است كه در صفحه  .2

  .معروفند

رانياني كه به مخالفت با اسالم برخاستند سپيد را شعار خويش قـرار  ظاهراً به سبب اين كه شعار عباسيان جامه سياه بود، غالب اي. 3

  .نيز معروفند) مبيضه(فرقه ديني سپيد جامگان . دادند

و ايشان فرقه اي از بابكيه خرمدينيـه شـمرده شـده    . در كتاب الفرق بين الفرق و انساب سمعاني نام فرقه مازياريه برده شده است .4

تا اواسط قرن پنجم هجري هنوز از فرقه مازياريه جماعتي بوده اند و براي همسايگان مسلمان خود در قبال مزد اند، و چنين بر مي آيد كه 

  .كار و كشت و ورز مي كرده اند
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از طرف ديگر خليفه به مازيار دستور داده بود كه خراج طبرستان را نزد عبداهللا بن طاهر به خراسـان  

بفرستد تا او با خراج خراسان به دارالخالفه ارسال دارد و ظاهراً عبداهللا بن طاهر از اين كه مازيـار را اسـپهبد   

  .و مازيار نيز نسبت به او كينه ورزي مي كرده است خراسان مي خواندند خشمگين و شاكي بوده است،

حاكم مستقل طبرسـتان گرديـد خاصـه بعـد از آن كـه پيغـام عبـداهللا را راجـع بـه           همين كه مازيار

ا آل طاهر علني كرد و از فرستادن خراج به نزد او سـر  بمحبوسين به سختي جواب نفي داد مخالفت خود را 

نامه نوشت و مازيار هميشه جواب مي داد كه خراج خود را پيش او نخواهم معتصم به او درين باب چند . بازد

و همين كه اموال خراج از طرف مازيـار بـه همـدان مـي     . فرستاد بلكه مستقيماً به خدمت خليفه مي رسانم

رسيد به امر معتصم يك نفر از طرف او تحويل مي گرفت و به گماشتگان عبداهللا در آن جا تسليم مـي كـرد   

و همه ساله كار او بدين قرار بود و چندان با آل طاهر ستيزه كـرد تـا   . براي عبداهللا به خراسان بفرستد كه او

  .كار ميان ايشان سخت شد

از جانب ديگر افشين خيذر پسر كاووس ملك اشروسنه كه از سرداران معتصم و مقيم دارالخالفه بـود  

ضمناً سخناني هم . رود بتواند لواي استقالل بر افرازدخواهان واليت خراسان بود و اميد داشت كه اگر آن جا 

از معتصم مي شنيد كه از آن چنان استنباط مي كرد كه خليفه مي خواهـد آل طـاهر را از واليـت خراسـان     

  .معزول سازد، و اين مطلب باعث تقويت طمع او گرديد

مرگ جستند به بالد  هجري جمعي از خرميان كه در جنگ با لشكر خليفه در همدان از 219در سال 

خود بابك خرمي نيز همـين كـه سـخت در محاصـره      1.بردند روم گريخته پناه به تئوفيل پادشاه قسطنطنيه

لشكريان عرب قرار گرفت نامه اي به تئوفيل نوشته از او تقاضاي همراهي كرد و او نيز وعـده يـاري داده بـه    

ر طبرسـتان و بابـك در آذربايجـان و تئوفيـل در روم     بنابراين مازيار د. تهيه لشكر و تجهيزات كافي پرداخت

شرقي و افشين در دربار خالفت تمامي به ضرر مقام خالفت كار مي كردند و حتـي اتحـاد گونـه اي نيـز بـا      

تئوفيل به حمايت بابك لشكر به طرف بالد اسالم كشيد و جمعي از مسلمانان  223در سال . يكديگر داشتند

معتصم اول همت به قلع و قمع بابـك گماشـته   . ن در آن ميان بود به اسارت بردزو گروهي كه بيش از هزار 

                                                           

پدرش ميخائيل پسـر جـورجيس كـه شـوهر     . از شاهان بيزانتيوم بود Phrigianدومين پادشاه از سلسله  Théophilusتئوفيل  .1

دوبـاره منصـوب    200معزول شـده در سـال    195به شاهي رسيد و در سال  193بود در سال ) استبراق پسر مقفور( خواهر امپراتور سابق

پنـاه دادن  . او مرد و پسرش جانشـين او گرديـد  ) هجري درست مي آيد 213به قول طبري، ولي با مĤخذ اروپايي ( 209گرديد و در سال 

معتصم لشـكر خـويش را بـه دو    . برخاستنش باعث يك سلسله جنگ با خليفه معتصم شد تئوفيل به ايرانيان فراري و بعد به حمايت بابك

 Amoriumدسته اي از آنها خود تئوفيل را كه فرمانده قشون خود بود شكست دادند و دسته ديگر به طـرف عموريـه   . دسته تقسيم كرد

به سبب خيانت به دست معتصم افتاد سي هزار نفر ساكنين  مركز اصلي اين سلسله حمله بردند و عموريه بعد از پنجاه و پنج روز محاصره

آن كشته شدند و شهر با خاك برابر گرديد چنان كه محل آن نيز تا اين اواخز معلوم نبود بطريق شهر عموريه ياطس نام داشت به دسـت  

ن شكست پشت راست نكرد و در بدبختي و لشكر معتصم اسير شد او را به سامره برده و به زندان كردند و در حبس مرد، خود تئوفيل از آ

  .ميالدي جان سپرد 842نوميدي در سال 
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افشين با اين كه خود در نهان بابك مكاتبه داشت براي تقرب نـزد معتصـم   . افشين را مأمور پيكار با وي كرد

از  به خدعه وي را اسير كرده به سامره برد كه او را به طرزي وحشيانه و زشـت كشـته جثـه اش را در يكـي    

گوشه هاي دور افتاده سامرا بر عقبه اي كه جلو داروغه شهر بود به چوب بلندي به دار كشيدند و آن موضـع  

چنان كه در حاشيه صفحه قبل اشاره . شناخته مي شد» كنيسه بابك«تا چند قرن بعد هنوز به اسم بابك به 

لشكركشي نيز دليـري هـا كـرد، و    به جنگ روميان رفت و سردار او افشين در اين  223شد معتصم در سال 

افشين كـه بـدين   . و در ماه ذوالقعده به جانب عراق مراجعت كردند) ماه شعبان(قيصر روم را مغلوب ساخت 

وسيله در خدمت معتصم منزلتي حاصل كرده و به جايي رسيده بود كه كسي از او برتر نبود به اميد آن كـه  

ل طاهر از خراسان و نصب او به جاي ايشان گـردد نامـه اي بـه    شايد مخالفت مازيار با آل طاهر باعث عزل آ

مازيار نوشته در آن خود را از دوستان مازيار خواند و نوشت كه واليت خراسان را معتصم به مـن وعـده داده   

ايـن مطلـب باعـث شـد كـه مازيـار از       . طبرستان را به تو واگذار خواهم كـرد  1است و در اين صورت دهقاني

عبداهللا بن طاهر چندين نامه در اين بـاب بـه   . به عبداله بن طاهر به يكبارگي خودداري كردفرستادن خراج 

مازيـار نيـز مخالفـت و    . معتصم نوشت به طوري كه معتصم از مازيار سخت بترسيد و بر او خشمگين گرديد

ايشان نيز . نندسركشي را آشكار كرد و خويشتن را شاه مستقل خواند و مردم را مجبور كرد كه به او بيعت ك

با وي پيمان اطاعت بستند و مازيار از ايشان گروگان ها گرفته در برج اسپهبد حبس كرد و كشاورزان را امـر  

هر چه از ايـن اخبـار بـه سـامرا مـي      . كرد كه بر صاحبان مسلمان خود بشورند و اموال ايشان را غارت كنند

  .تر مي شدرسيد شادي افشين و اميدواري او به واليت خراسان بيش

مازيار تمام مسلمانان را از كار بركنار كرد و به جاي ايشان زرتشـتيان و خـرم دينـان را بـه عمـل هـا       

. گماشت و بر مسلمانان حاكم گردانيد و ايشان را فرمود كه مسجدها را خـراب و آثـار اسـالم را محـو كننـد     

نامه اي به شـكايت   محمد تقاضا كردند م هرون بنالقاسمسلمانان آمل گرد يكديگر جمع شده به اتفاق از ابو

ما مسلمانان عمري در سايه دولـت خلفـا بـه    « 2:و عرض حال ايشان به معصتم نوشت كه خالصه آن اينست

آيـا  . فراغ مي گذرانديم و اينك روزگاران برگشته و آبخور عيشمان به دست سركش كـافري مكـدر گرديـده   

ر مجوسي شويم كه نعمت خليفه را كفـران كـرده و سـر از    اميرالمؤمنين مي پسندد كه ما غارت زده يك نف

ده است، از ستم او چه بسا جوانان كه مادرانشان به عزايشان نشسته اند و چه بسا پيران كه از زاطاعت او باز 

آيا بايد چنين كسي نجـات يابـد و شـربت مـرگ     . مرگ فرزندان خويش ديوانه شده و سر به بيابان نهاده اند

  »نچشد؟

                                                           

در عهد ساساني حكومت طبرستان را در خاندان تـو ارثـي   ) يعني واليان واليات(مرادش ظاهراً اين بوده است كه به رسم دهقانان  .1

  .خواهم كرد

  .در آخر آن افزوده در تاريخ طبرستان ابن اسفنديار مندرج است اصل مفصل نامه به زبان عربي به ضميمه دو قصيده شكواييه كه. 2
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به انشاي محمد بن عبدالملك زيات به امر معتصم در جواب اين شكايت نامه به  الخالفه نامه اياز دار

  1:مردم طبرستان رسيد كه بعضي عبارات آن اينست

ولـي مـي   . نامه شما رسيد و بر اميرالمؤمنين بسيار گران و ناگوار آمد كه شما نشانه تير بال شده ايد«

. چيز بر يك حال نمي ماند و بسا بالهاست كه به زودي برطرف مي شود دانيد كه روزگار گردنده است و هيچ

اما آن چه از مسلماني خود و اطاعت خليفه ذكر كرده ايد بدانيد كه اين باعث رضاي خدا و خشنودي خليفه 

دا اما آن چه از اندوه جوانان و اسيران پيران و كشتار يتيمان نوشته ايد مايه حزن خليفه گرديد و از خ. است

خواست كه به شما درين مصيبت ها صبر و اجر بدهد و هر آينه آنها كه درين دنيا نشانه تير ستم مي شـوند  

به نعمت شهادت مي رسند و در روض هاي بهشت مي چرند و از حوض هاي فردوس مي خورند و بدانيد كه 

ت و اميرالمـؤمنين تـاكنون ازيـن    مازيار و ياران گناهكار او از دست انتقام اميرالمؤمنين رهايي نخواهند داشـ 

امور آگاهي نداشت و شما بسيار بجا كرديد كه به او خبر داديد و نكو كرديد كه شرط ايجاز نگاه داشتيد زيرا 

منين از خدا درخواست كه او را بـر ايـن سـتمكاران مسـتولي     ؤو اميرالم. اختصار در كالم بهترين چيزهاست

بن طاهر را مأمور كرد كـه بـا    منين عبداهللاؤو اميرالم. غالب ساخت سازد همچنان كه وي را بر سركشان روم

  ».ن شما كارزار درپيوندد و اگر محتاج مددي از درگاه خالفت شد به او خواهد رسانيددشم

افشين نيـز نامـه   . پس معتصم به عبداهللا بن طاهر نوشت كه به طبرستان شده مازيار را دستگير سازد

عبداهللا تحريك كرد و به او اميـدواري داد كـه در حضـور معتصـم از وي      ا به جنگاي به مازيار نوشت و او ر

مازيار نيز جـواب نامـه او را بـه    . طرفداري خواهد كرد و به هر چه مصلحت كار مازيار باشد قيام خواهد نمود

د كـرد تـا   بنابراين افشين ديگر شك نداشت كه مازيار در برابر عبداهللا چندان ايسـتادگي خواهـ  . موافقت داد

  .معتصم مجبور شود افشين و غير او را به جنگ مازيار گسيل سازد

مسـلمانان   اكنون كه معتصم دو نفر مخالف قوي خـود يعنـي بابـك و تئوفيـل را از ميـان بـرده بـود       

طبرستان چنين اميد داشتند و شيوع مي دادند كه معتصم به طرف كرمانشاهان حركت خواهد كرد و افشين 

همين كه مازيار اراجيف مـردم را شـنيد كـار را بـر مسـلمانان      . ا مازيار به ري خواهد فرستادرا براي جنگ ب

سخت تر كرد و براي جمع كردن مال و محدود كردن پيروان دين سياه در حـوزه قـدرت و شـاهي خـويش     

ر مـدت  صاحبان امالك را مجبور كرد كه خراج امالك خويش را با اضافه كردن ده سه به عهده گرفت نقداً د

بعـد از آن نامـه   . خودش اخراج خواهد شـد كمي بپردازند و هر كه از اين تعهد سرپيچي كند ملكش ضبط و 

  :به اين مضمون 2اي به شاذان پسر فضل كه متصدي ديوان خراج او بود نگاشت

                                                           

  .متن اين نامه نيز كه بسيار دراز است در تاريخ طبرستان ابن اسفنديار ضبط است. 1

  .2حاشيه  28به ص شود منشي مازيار علي پسر ربن نصراني طبري بود، رجوع . 2
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سان چند بار ما را آگاهي دادند و بر ما محقق گرديد كه نادانان خرا. به نام ايزد بخشاينده بخشايشگر«

و تپورستان درباره ما هرزه درائي و ژاژخايي مي كنند و اخباري برخالف ما مـي سـازند و از روي بـدخواهي    

براي دولت ما و بدگويي از طرز اداره ما سر خويش را بدان اخبار گرم مي دارند و به دشـمنان مـا نامـه مـي     

ا را كفران مي كنند و امـن و آسـايش و   ما را دارند و نعمت ه كارنويسند و آرزوي برخاستن فتنه و برگشتن 

رفاه و گشايش را كه خدا براي ايشان خواسته است فرو مي گذارند به طوري كه شنيده ايم هيچ سرداري يـا  

مفتشي وارد وي نمي شود يا رسولي خواه كوچك و خواه بزرگ پيش ما نمي آيد كه مردم درباره او چنين و 

د و سخناني كه خداوند گواه بطالن آنست نسرايند و خداوند هـر بـار   چنان نگويند و به جانب او گردن نكشن

و هيچ گاه قضيه پيش ايشان را از كـار بعـد بـاز نمـي دارد و     . اميد ايشان را در آن باب به نوميدي بدل نكند

دن و چشم مي پوشيم و براي باقي مان همه اين ها را ما مي بينيم. هيچ گونه ترس و پروايي از اين كار ندارند

اما اين كه ما گزنـد  . عموم ايشان و حفظ آرامش و صلح اين اعمال ناگوار آنان را بر خويشتن هموار مي كنيم

و آزادي به ايشان نمي رسانيم و از مالش دادن آنـان خـودداري الزم مـي شـماريم نتيجـه اي جـز لجـاج و        

به تأخير اندازيم  مداراي با ايشان اگر شروع به گرفتن خراج را براي رعايت حال و. نمي دهد گردنكشي ايشان

مي گويند معزول شده است و هرگاه زودتر از هنگام معهود اقدام كنيم مي گويند ناچـار حادثـه اي رخ داده   

و . و دست ازين خودسري بر نمي دارند خواه ما با ايشان با ماليمت رفتار كنيم و خواه سخني روا داريم. است

و فرموديم كـه بـه   . ست، و به او توكل مي كنيم و روي به سوي او مي نماييمما را خداوند پشت و پناه بس ا

بندار آمل و رويان نامه ها بنويسند كه ماليات حوزه خويش را پيش خود جمـع آورنـد و بـه ايشـان تـا آخـر       

تعلق تو نيز اين را بدان و در وصول كردن اموال كوشش نما و هر چه بر ساكنان ناحيه تو . تيرماه زمان داديم

مي گيرد تمام و كمال دريافت كن و پيش از آن كه تير ماه به آخر رسد بايد ديناري بـر عهـده مـردم بـاقي     

بر حذر باش و جان خود را . اگر مخالف اين امر ما رفتار كردي سزاي تو در نظر ما جز دار نخواهد بود. نباشد

اس بنويس و از هرگونه اقدام و كوششي كه در نگاه دار و در كار خويش دامن به كمر زن و همواره نامه به عب

اجراي فرمان ما از تو بروز مي كند مرا آگاه كن و زنهار تا بهانه از كسي نپذيري كه ما اميدواريم اين مشغول 

چه درين ايـام چنـين شـيوع داده انـد كـه      . كردن مردم به پرداخت خراج ايشان را از جعل اراجيف باز دارد

ت كرمانشاه حركت مي كنـد و افشـين را بـه ري خواهـد     سمبه ) وند او را بزرگ دارادكه خدا(اميرالمؤمنين 

چنين كند مايه شادي منسـت و مـرا بـه نزديكـي او     ) كه خداي او را ياري دهاد(و همانا اگر خليفه . فرستاد

و . ي سـازد دلگرمي مي دهد و ما را به نكويي ها و مراحمي كه عادت كرده ايم از او ببينيم بيشتر اميدوار مـ 

بـراي  ) كه خدا او را مؤيـد گردانـاد  (و البته خليفه . اين آمدن او دشمنان او و دشمنان ما را سركوب مي كند

كارگزاران و خاصان او مـي گوينـد امـور مملكـت خـويش را مهمـل نخواهـد         خاطر اراجيفي كه عوام درباره

كـه خـدايش   (چـه او  . خواهد نشسـت گذاشت و از تصرف در تمامي اطراف و حدود قلمرو قدرت خويش باز ن

. نامزد نمي كند مگر براي جنگ با مخالفي هيچ لشكري گسيل نمي دارد و هيچ سر كرده اي را) بزرگ داراد
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پس اين نامه ما را بر همه كساني كه در ناحيه تو بايد خراج بپردازند بخوان و امر كن تـا آنـان كـه حاضـرند     

و هـر  . نند، پس همه ايشان را به پرداخت خراج خودشان مجبور كنمضمون آن را به ديگران كه غايبند برسا

اصـرار ورزد   كس درصدد كم كردن مبلغ ماليات خود برآيد اين نامه را به او بنما تا بداند كه اگـر در سـتيزه  

و آنها كه مـي خواهنـد در اداي ماليـات و    . خدا بر او همان عذابي را خواهد فرستاد كه بر امثال او فرود آورد

غير آن از اهل گرگان و ري و توابعش پيروي كنند بايد بدانند كه اگر خلفا پيشين به اهـل گرگـان و ري در   

خراج تخفيف دادند به سبب حاجتي بود كه در پيكار بـا سـاكنين كوهسـتان و ديلميـان گمـراه بـه ايشـان        

ت ندارد و ياري خداونـد او را  به اين كار حاج) كه خدايش گرامي گرداناد(و ليكن اين اميرالمؤمنين . داشتند

  ».بسنده است و مردم كوهستان و ديلميان همه لشكريان و بندگان اويند

چون اين نامه مازيار به شاذان پسر فضل رسيد شروع به جبايت اموال كرد و همه خراج را در دو مـاه  

يـك ثلـث جمـع    مدت وصول كرد و حال آن كه سابق بر آن خراج هر سال به سه قسط در هر چهار مـاهي  

  .آوري مي شد

  سال دويست و بيست و چهار -7

يكي كوه وندادهرمزد در وسط، ديگري كوه : منقسم بود بخش قسمت جبال قارن قبل از مازيار بر سه

. د كوهدر طرف مغرب وندادهرمزاو شروين بن سرخاب بن ب برادرش وندادسپان در طرف مشرق آن، سوم كوه

چنان كه پيش گفتيم مازيار تمام اين نواحي را باالستقالل مالك شده بود، ليكن چون از پنج بـرادرش فقـط   

قت اين كار اخود را به او محتاج مي ديد و از جانبي لي و مازيار از طرفي 1كوهيار بود كه قدرت و قوتي داشت

كـه شـاه مطلـق     218ابتداي كار يعني در سـال  يزه و خالف كند ناچار در سرا در او سراغ داشت كه با وي ت

دشت و كوه طبرستان گرديد قسمتي از كوهستان را به او واگذاشت و در حقيقت حوزه پادشاه را با او تقسيم 

همين كه كار او قوت گرفت كسان پيش كوهيار فرسـتاده او را  . اقامتگاه خود مازيار شهر هرمزدآباد بود. كرد

. زم درگاه خويش ساخت و از طرف خود شخصي دري نام را والي كوهستان كـرد به خدمت خود خواند و مال

كوهيار از اين رهگذر و نيز به سبب استخفاف و تحقيري كه در چند مورد ديگر از برادر خويش ديده بود بـر  

همين كه مازيار براي جنگ با عبداهللا پسر طاهر محتاج مـردان شـد كوهيـار را نـزد خـويش      . او كينه داشت

آن گاه گفت تـو ايـن كوهسـتان خـود را     . انده او را بر كار افشين و مكاتباتي كه با وي داشت آگاه ساختخو

پس نامه اي به دري نوشته وي را احضار . بهتر از ديگران مي شناسي، به آن جا رو و آن جا را نگاهداري كن

سر طاهر به ناحيه اي موسـوم بـه   كرد و گروهي از لشكريان خويش را به سركردگي او به جلو لشكر عبداهللا پ

                                                           

. فضل طفل بود و جربزه كاري نداشت. عبداهللا نيز مطيع برادر بود. ر مي بردشهريار مرده بود و پسرش قارن در خدمت مازيار به س. 1

  .حسن در سامره در درگاه خليفه مي زيست و با اعمال مازيار موافق نبود
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و به اين فكر كه كوهيار را در كوهستان نشانده است از آن جانب ايمن شد و گمان نمي برد كه . مرو فرستاد

از طرف كوهستان به او حمله اي بشود چه آن جا پر بود از دره ها و تنگناها و جنگل ها، و راهي براي آمدن 

راهـي كـه مـورد بـيم مازيـار بـود همـان بـود كـه دري و يـاران او و           . لشكر و پيوستن كار زار وجود نداشت

بـه  ) دامغـان (راهي كه از طرف كومش  براي پاسباني. جنگجويان و لشكريان را به نگاهداري آن گماشته بود

طبرستان مي رفت يعني راه سوادكوه برادر زاده خود شهريار پسر قارن را كه از سركردگان او بود مأمور كرده 

. ادر خويش عبداهللا پسر قارن و گروهي از سركردگان معتمد و خويشان خود را با وي همـراه كـرده بـود   و بر

از (وي شنيد كه علـي پسـر يـزداد عطـار     . نام با كنيه ابوصالح 1خليفه مازيار در ساري مردي بود سرخاستان

از ناحيـه مازيـار فـرار كـرده     ) جمله مسلماناني كه پسر خود را به گرو به دست گماشتگان مازيار داده بودنـد 

تمام بزرگان و معروفان مسلمانان شهر ساري را گرد آورده ايشان را مالمت كرد و گفت شاه چگونه مي . است

مگر اين علي پسر يزداد از آنـاني  . تواند به شما اطمينان كند و به چه وسيله ممكنست طرف اعتماد او شويد

اينك سـوگند خـود را شكسـته و گريختـه اسـت و      . و نوا سپرده نبود كه سوگند خورده و بيعت كرده بودند

شما به سوگند خويش پايدار نيستيد و از خلـف عهـد و شكسـتن پيمـان پـروا      . گروگان خويش را واگذاشته

سرخاستان گفت ايـن  . يكي از ايشان گفت شخص گروي را مي كشيم تا ديگر كسي جرأت فرار نكند. نداريد

وي نامه اي نگاشت به مأمور حفظ نواها و امر كرد كه حسـن پسـر علـي پسـر     . يكار را مي كنيد؟ گفتند آر

همين كه حسن را به ساري آوردند مردم از سـخني كـه در   . يزداد را كه گروگان پدرش بود پيش او بفرستد

باب وي به ابوصالح گفته بودند پشيمان گشتند و كسي را كه اشاره به كشتن حسن كرده بـود مالمـت مـي    

سرخاستان كه نوا را حاضر كرده بود بزرگان شهر را دوباره جمع كرده به ايشـان گفـت شـما ضـامن     . نمودند

عبدالكريم دبير پسر عبدالرحمن گفت خدايت حفظ كناد تـو  . اينك گروگان، او را بكشيد ،مطلبي شده بوديد

. مدت مراجعـت كنـد  براي هر كس كه از اين شهر خارج شود دو ماه ضرب االجل قرار دادي كه شايد در آن 

اگر پدرش بازگشت فبها، وگرنه با ! حاال هم كه اين نوا در دست تست خواهش داريم دو ماه به او مهلت بدهي

سرخاستان در خشم شد و امير پاسبانان رستم بارويه را خوند و فرمان داد كه حسن را . او هر چه خواهي كن

و ركعت نماز بگزارد ولي چون چشمش را به داري كه حسن از رستم به التماس اذن گرفت كه د. به دار كشد

رستم فرمودي وي را از سر  برايش به پا كرده بودند دوخته بود از ترس مي لرزيد و نماز را زياد طول مي داد

پـس سرخاسـتان   . نماز كشيده به باالي دار برند و گلوي او را به چوبه دار بستند تا خفه شد و همان باال مرد

ساري را امر كرد كه از شهر خارج شدند و سالح داران و مأمورين خندق ها آنـان را در ميـان    مسلمانان شهر

گرفتند و به اين طريق ايشان را به طرف آمل كوچ داد، و ايشان را گفت مي خواهم شما را بر اهل آمل گـواه  

و اگـر در اطاعـت مـا بـاقي      گيرم و ايشان را بر شما، آن گاه اموال و امالك شما را به خودتان باز مي گردانم

همـين  . مانديد و سركشي نكرديد از خودمان دو برابر آن چه از شما گرفته ايم بر مايملك شما خواهيم افزود

                                                           

  شهر خواستان؟. 1
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كه به آمل رسيدند همه ايشان را در قصـر جليـل پسـر وندادسـپان كـه پـس از كشـته شـدن او در تصـرف          

جدا از ديگران ايشان را نگاه داشت و لوزجان نامي  گماشتگان مازيار آمده بود گرد آورد و در يك جانب قصر

آن گاه صورت ثبت اسامي تمام مسلمانان آمل را بدون اين كه نام احدي . را سركرده موكلين ايشان قرار داد

ن واز قلم بيفتد تهيه كرد و ايشان را از روي ثبت و سياهه سان ديد و چون اطمينان يافت كـه جملگـي بـد   

د امر كرد سالحداران ايشان را احاطه نمودند و همه را رديف كردند و بر هر يك از آنـان  استثنا حاضر شده ان

از محبوسين در رفـتن سسـتي كنـد بـي درنـگ       دو نفر را موكل كرده بود و ايشان را گفته بود كه هر كدام

بسـته تـا    پس تمام اين عده مسلمانان آمل و ساري را كه بيست هزار نفر مي شـدند كـت  . گردن او را بزنند

  .كوهي بيرون هرمزدآباد برده كند آهن بر پاهاشان نهاد و در خانه اي محبوس كرد

و خواه عـرب نيـز    مازيار به دري نامه نوشت كه نظير اين را نسبت به مسلمانان ناحيه مرو خواه ايراني

  .معمول دارد و دري هم به فرمان او عمل كرد

رسانيد او را مخالفي نماند و كارش سر راست شد امـر بـه    همين كه مازيار اقتدار خويش را تا اين حد

خراب كردن سورها و برج و باروهاي آمل و ساري داد و سرخاستان را مأمور كرد كه مواظبت كند اين فرمان 

خست واداشت ديوارهاي آمل را با دهل و تنبور ويران كردند و از آن جا بسياري رفتـه  ن وي. كامالً انجام يابد

  1.را نيز با زمين برابر گردانيدديوار آن 

بعد از مازيار برادرش خويش كوهيار را به شهر تميشه از شهرهاي طبرستان كه در سر حد گرگان بود 

بعضي از ايشان گريختنـد و  . فرستاد كه ديوار آن جا را نيز خراب كرد و خون مسلمانان شهر را مباح گردانيد

و از آن جـا بـه    استان مأمور تميشه شد و كوهيار به نـزد بـرادرش  اندكي بعد سرخ. برخي به دام بال آويختند

يـا  را كه از بيرون شهر تميشه تـا در  سرخستان ديواري. كوهستاني كه به دست وي سپرده شده بود برگشت

كشيده بودند و تا سه ميل در دريا امتداد داشت تعمير كرد، و اين ديوار را پادشاهان ساساني ميان تميشـه و  

پـس سرخاسـتان لشـكر     2.در روزگاري كه ايشان به طبرستان هجوم آورده بودند كشـيده بودنـد   زمين ترك

خويش را در تميشه فرود آورد و چند برج براي پاسباني ديوار مذكور بنا كرد و دري محكم براي آن ساخت و 

مـردم  . جا گماشتخندقي عريض و عميق بيرون ديوار به وجود آورد و سالح داران معتمد را به نگاهباني آن 

  .گرگان متوحش شده بر خود بيمناك گرديدند و پاره اي از مسلمانان آن جا به نيشابور گريختند

                                                           

تند سبز، سـر  حكايت، آورده اند كه چون اصفهبد مازيار بن قارن سورهاي آمل خراب مي كرد بر سر دروازه گرگان مستوفه اي ياف .1

= گشـته  (= متولي آن خرابي بفرمود تا بشكنند، لوحي بيرون افتاد كوچك از مس زرد، برو سطرها به خط گسـتج  . او به قلعي محكم كرده

ن نبشته، كسي را كه بر ترجمه آن واقف بود بياوردند، بخواند، هر چه استفسار طلبيدند نگفت، تا به تهديد و وعيد انجاميد، گفت بري) عيرم

همچنان آمد، سال تمام نشده بود كه مازيـار را گرفتـه باسـرمن    » .نيكان كنند وذان كنند و هر كه اين كنذ سال واسر بي برذ«لوح نبشته 

  ).ابن اسفنديار. (رأي بردند و هالك كردند

  .ديده شود 304كتاب البلدان ابن الفقيه ص . 2
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پيش گفتيم كه معتصم به عبداهللا بن طاهر بن حسين بن مصعب كه عامل او در خراسان و حاكم بـر  

عبداهللا عمـوي خـويش   . يار كردر به كارزار مازامآن ايالت و ري و كومش و گرگان بود نامه اي نوشته وي را 

حسن پسر حسين پسر مصعب را با قسمت عمده لشكر از راه گرگان فرستاده فرمان داد كه در كنـار خنـدق   

حسن همچنان كرد و پنهاني خنـدقي كـه   . تميشه لشكر فرود آورد و گرگان را از حمله احتمالي حفظ نمايد

عبداهللا اندكي پس از آن حيـان پسـر جبلـه را نيـز بـا      . سرخاستان ايجاد كرده بود ميان دو لشكر فاصله ماند

ن در مقابـل قـارن پسـر شـهريار     يچهار هزار سپاهي از طرف كومش فرستاد و او در سر حد كوهستان شـرو 

صم خو نيز بنا به خواهش عبداهللا براي مدد او از دارالخالفه سه دسته لشكر روانه كرد اول تمع. لشكرگاه كرد

اسحق پسر ابـراهيم بـود بـه همراهـي      ركردگي محمد پسر ابراهيم پسر مصعب كه برادرگروهي انبوه را به س

حسن برادر مازيار و همه طبرستانياني كه در دارالخالفه بودند فرستاد كـه از راه شـلنبه و رودبـار بـه طـرف      

ه قوصره رويان داخل شدند و معتصم دبيري از موالي خود موسوم به يعقوب پسر ابراهيم پوشنگي و معروف ب

دسته ديگري بـه سـرداري منصـور    . را همراه اين لشكر كرده بود تا اخبار جنگ را به خدمت معتصم بنويسد

پسر حسن پسر هار كه عامل دماوند بود به ري فرستاد تا از آن جانـب داخـل طبرسـتان شـوند و دسـته اي      

  .كردبه الر و دماوند روانه  1وساج غالم ايراني مقرب خويشبديگر به رياست ا

مازيار همين كه دانست اين همه لشكر اطراف طبرستان را فرو رگفته اند و در برابر هر يك از سرداران 

او به هر راهي كه ازان دخول به سرزمين وي ميسر بود دسته اي از سپاهيان مأمور شـده انـد ابـراهيم پسـر     

و با ايشـان نايـب    2كه دبير او بود مهران را كه رئيس شرطه او بود و ابومحمدعلي پسر ربن طبري نصراني را

امير حرس خويش اين هر سه را پيش آن زندانيان مسلمان كه از ساري و آمل آورده بودند فرسـتاد كـه بـه    

لشكر از هر طرف به من روي آورده است، و من شنيده بودم كه حجاج بن يوسف ثقفي از اين : ايشان بگويند

سند برده بودند بر والي سند خشمگين شد و به جنـگ مـردم آن    مسلمان را اسير كرده و به مملكت كه زن

لشكر كشيد و بيت المال هـا در آن جنـگ صـرف كـرد تـا آن زن را رهـايي داد و بـه شـهر خـودش           ،خاك

به خاطر شما، كسان پيش من بفرستد ) يعني معتصم(برگردانيد من هم شما را حبس كردم تا شايد اين مرد 

عتنايي به بيست هزار محبوس مسلمان نكرد و پرسشي درباره ايشان ننمود، و من ولي او كسي را نفرستاد و ا

خراج دو ساله را به من بپردازيد تا . در حالي كه شما پشت سرم هستيد به جنگ با خليفه اقدام نخواهم كرد

ام از شما نسبت شما را آزاد كنم و آنها را كه جوان و توانا باشند با خود به جنگ برم و يقين بدانيد كه هر كد

                                                           

بود، و او بود كه بابك را در آذربايجان دستگير كرد، و بعـدها سلسـله امـراي     اين ابوالساج ديوداذ پسر دبودست از خويشان افشين .1

كتاب آقاي دكتر غالمحسين صديقي به فرانسه در باب جنـبش هـاي دينـي ايرانيـان در قـرون      (ساجي آذربايجان از اوالد او به وجود آمد 

  ).و شهر ياران گمنام مرحوم سيد احمد كسروي ديده شود 235اوالي اسالم ص 

و علي بن ربن را خليفه بعد از مازيار به ديوان انشاء خويش بنشاند معاني نبشته ها را مي نبشت كمتر از آن آمد كه به عهد مازيار  .2

براي او مي نبشت ازو پرسيد چرا چنين است گفت آن معاني او به لغت خويش مي نبشي من به تازي كردمي، بدانستند فكرت مازيار قوي 

  .ريخ طبرستان ابن اسفندياراز تا. تر بود
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به من وفادري كند اموال و امالكش را به او بر مي گردانم اما هر كس كه عذر و بي وفـايي ورزد خـونش بـه    

گردن خودش خواهد بود و از شما آنها را كه پير و ناتوان باشند بـه كارهـاي كـم زحمـت ماننـد پاسـباني و       

سر هرمزد و مي گفتند كه او بيست سـال بـود   در ميان محبوسين زاهدي بود موسي نام پ. درباني مي گمارم

نايب امير . من ضامن پرداخت خراج دو ساله همگي خواهم شد: مد و گفتآ آب نخورده بود، وي به سخن در

حرس رو به احمد پسر صقير كرده گفت تو چرا سخني نمي گويي؟ تو كه از ديگران پيش اسپهبد گرامي تر 

و بر بالش او تكيه مي زدي و اين چيزيست كه شاه به هيچ  يمي شدبودي و ديده بودمت كه با وي هم غذا 

احمد گفت كه موسي قدرت وصول . تو از موسي اولي تري كه ضامن اين كار شوي. كس جز تو اذن نداده بود

ه خود و ديگران را به اين حال مي ككردن يك درهم نيز ندارد، و اين سخن را از روي ناداني و به سبب اين 

و اگر امير شما احتمال مي داد كه از ما يك درهم به دست . گويد تا از اين حبس و بند نجات يابندبيند مي 

 ما را وقتي به زندان و بند گرفتار كرد كه هر چه مال و ذخيـره داشـتيم از مـا   . توان آورد حبسمان نمي كرد

امـالك  : علي پسر ربن گفت. داداگر در مقابل اين وجه نقد از ما ملك بخواهد حاضريم و خواهيم . گرفته بود

ابراهيم پسر مهران به او گفت آخر چرا از گفتن اين كـالم لـب نبسـتي؟ و احمـد     . مال شاه است نه مال شما

. پسر صقير گفت خاموشي من براي آن بود تا سخني كه اين مـرد بـر زبـان آورد گفتـه شـود و تـو بشـنوي       

حبس برآوردنـد و بـه خـدمت مازيـار برگشـته وي را از       فرستادگان به ضمانت موسي زاهد قانع شده او را از

جمعي از ساعيان و پيرامون موسي زاهد را گرفته گفتند فـالن قـدرت بـرده هـزار     . ماوقع مستحضر ساختند

درهم دارد و بهمان بيست هزار درهم تواند داد، و همچنين كمتر و بيشتر، و به اين طريق مردم شروع كردند 

چون چند روزي از اين مقدمه گذشت مازيار فرستادگان را نزد موسي . ران و غير ايشانبه آزار دادن خراج گزا

و مازيار مي دانسـت كـه   . فرستاد و تقاضاي مالي كه وي ضمانت كرده بود نمود ليكن اثري از مال پيدا نبود

ان مؤديان ماليات محبوسين مالي ندارند كه بپردازند ولي نتيجه اي كه از اين اقدام برانداختن دشمني بود مي

  .و كساني كه نبايستي خراج بدهند از قبيل تاجران و پيشه وران

سرخاستان جمعي از پسران سركردگان ايراني و غير ايراني از اهل آمل را كه جـوان چابـك و شـجاع    

بودند منتخب كرده بود و با خود داشت، پس دويست و شصت تن از ايشان را كه مورد بـيم بودنـد در خانـه    

ش به بهانه مشورت گرد آورده كسان پيش بزرگان برگزيده گسيل كرد و به ايشـان پيغـام داد كـه ايـن     خوي

پسران سركردگان هواخواه تازيان و سياه پوشانند و من از مكر و حيله ايشان ايمن نيستم و كساني از ايشـان  

آنها را بكشـيد تـا ايمـن و     كه مورد سوءظن هستند و از ايشان بيمناك هستم يك جا گرد آورده ام بياييد و

پـس امـر كـرد كـه آن دويسـت و      . آسوده شويد و در لشكر شما كسي كه دلش با شما يكي نباشد بجا نماند

شصت تن را بستند و شب هنگام به دست برزگران سپردند كه ايشان را به كنار قناتي برده همه را كشتند و 

پشـيمان گشـتند و    لشان به جا آمد از كرده خـويش همين كه عق. در چاه هاي قنات افكنده مراجعت كردند
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مازيار هم همين كه دانست مسلمانان زنداني مالي ندارند كه بپردازند پيش همين . ترس ايشان را فرو گرفت

برزيگران برگزيده فرستاده به ايشان گفت كه من منزل ها و حرم صاحبان امالك را بر شما مباح كردم مگـر  

ه تعلق به شاه دارد، برويد و نخست خود ايشان را در زندان ها بكشيد سپس منازل و دختران زيباي آنان را ك

ه او چليكن كشاورزان از مبادرت به اين كار ترسيدند و آن . حرمشان را كه به شما بخشيده ام متصرف شويد

كفشگر و خياط كوهيار به مازيار گفت كه اين بيست هزار نفر مسلمان كه در زندان تو اند همه . گفت نكردند

ي بند ايشان كرده اي، و حاال كه بايد از پناهگاه و كسـان و  او جواله و پيشه ورانند كه تو بيهوده خويش را پ

خويشان خود دور شوي با اينان چه خواهي كرد؟ مازيار فرمان داد كه جملگي را آزاد كردند جز محمد پسـر  

اهيم پسر مهران و علي پسـر ربـن نصـراني و شـاذان     موسي و برادرش را كه در حبس نگاه داشت، آن گاه ابر

او از اهل دشت طبرستان بود احضار كرده گفـت اهـل و عيـال و     1پسر فضل را با يحيي پسر روزبه كه گهبد

منازل و امالك شما در جلگه است و عرب به زودي آن جا را فرو خواهند گرفت و من بايد به جنگ و گريـز  

به منازل خويش بازگرديد و براي خود امان بگيريد، . سبب بدبختي شما شوم مشغول باشم و بيم آن دارم كه

  .آن گاه ايشان را مال و نعمت داده بازگردانيد و آنان هم از عربان زنهار طلبيده به مال و جان ايمن شدند

  خيانت -8

ها با پاسبانان لشكر ود شبب بت و محافظت سور و باروي تميشه گماشتهظبه موا كساني كه سرخاستان

حسن پسر حسين كه در طرف ديگر خندق بودند گفتگو مي كردند تا عاقبت با يكديگر انس گرفتند و قـرار  

گذاشتند كه پاسبانان سرخاستان برج و بارو را به ايشان تسليم كنند، بنابراين پاسـبانان لشـكر حسـن از آن    

حسن يا سرخاستان آگاه باشـند شـبانه وارد لشـكرگاه     طرف رخنه در اردوي سرخاستان كردند و بي آن كه

سرخاستان گرديدند، ساير لشكريان حسن ديدند كه جمعي از يـاران ايشـان در كـار گذشـتن از روي ديـوار      

به سبب اين امر خروش و نفير و غريوي از مردم برخاست كه به گوش حسين . هستند به آنان پيروي كردند

ون ماجرا بديد به جلوگيري ايشان پرداخت و بر ايشان بانگ مي زد كـه مـي   رسيد، برخاسته بيرون آمد و چ

رسيد، ليكن كسي به جوش و خروش او وقعي نمي گذاشت  2ترسم بر شما نيز همان برسد كه بر قوم داوندان

و عده اي كه در زير فرمان قيس پسر رنجويه بودند پيش رفتند و علم را در لشكرگاه سرخاسـتان بـر بـاالي    

نصب كردند، حسن كه ديد نمي تواند لشكريان خويش را از حمله و پيش رفتن باز دارد سر بـه آسـمان    بارو

برداشت و گفت بار الها مردم فرمان مرا نشنيدند و امر ترا اطاعت كردند پس تو خود ايشان را حفـظ و يـاري   

                                                           

معرب آن جهبذ است به كسر جيم و باء، و آن نام نصب مأموريست كه كارش تحويل گرفتن نفوذ و صرافي آنها بـود و بـراي ايـن    . 1

  .برده شد) 17ص (نام يحيي روزبهان سابقاً . بودشغل كسي را انتخاب مي كردند كه در شناختن پول صحيح و قلب بسيار ماهر 

  .قوم را نتوانستم تطبيق كنم و چنين واقعه اي كه اينجا اشاره شد نيافتم اين .2
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سرخاسـتان در حمـام بـود،    خبر به سرخاستان بردند كه عرب ديوارها را شكسته به ناگاه داخل شـدند،  . كن

وغا را شنيد و از مطلب مطلع گرديد ازو جز گريز كـاري برنيامـد و همچنـان لنگـي بـر      غهمين كه آشوب و 

لشـكر عـرب خـود را بـه دري     . خويش پيچيده بيرون شد و بر اسبي زين كرده برنشست و فرار اختيار كـرد 

قيـه يـاران خـويش بـاز كردنـد و لشـكريان       رسانيد كه بر حصار بـود و آن را شكسـته راه را بـراي دخـول ب    

بود به تصرف درآوردند، و  لشكرگاهپيش رفته و هر چه در  سرخاستان را دنبال كرده فرار دادند و بدون مانع

گفت كه من در جزء كساني بـودم  ) سيستاني(زراه پسر يوسف سگزي . جمعي از ايشان به جستجو پرداختند

گامي كه به هر گوشه و كنار راه مي برديم و داخل مي شديم در طـرف  كه به تفتيش پرداخته بودند و در هن

چپ راه به مكاني برخوردم درون رفتم و بي آن كه كسي را ببينم نيزه را به اطراف حركـت مـي دادم و مـي    

گفتم واي بر تو، كيستي؟ ناگاه بانگي برخاست كه زنهار خواست، بـر صـاحب آواز حملـه بـردم و وي را كـه      

بوصـالح سرخاسـتان سـردار لشـكر     اومند بود گرفته دست بستم، بعد معلوم شد كه شهريار برادر پيرمردي تن

است، وي را به دست رئيس خويش يعقوب پسر منصور دادم و تاريكي شب مانع از ادامه جستجو شد و همه 

سرخاسـتان  شهريار را پيش حسن پسر حسين بردند او را گردن زد، اما خود ابوصـالح  . به لشكرگاه برگشتيم

فرار كرد تا پنج فرسنگ از لشكرگاه خويش دور شد و چون عليل و ناتوان بود تشنگي و ماندگي او را از رفتن 

بازداشت و در جنگلي در طرف راست راه در دامن كوهي پياده شد چارپاي خود را بست و بر زمين به پشـت  

د را در آن نزديكي ديد او را خواند و گفت دراز كشيد يكي از لشكريان خويش موسوم به جعفر پسر ونداد امي

قدري آب به من برسان كه از تشنگي مانده شده ام، جعفر جواب داد ظرفـي نـدارم كـه بـا آن آب برگيـرم،      

جعفر به سـوي   .سرخاستان گفت سرپوش تيردان مرا كه بر زين اسب بسته است بردار و با آن به من آب ده

يشان گفت اين شيطان ما را تباه كرد، چرا او را وسيله تقرب به دستگاه گروهي از لشكريان خودشان رفته به ا

خالفت نسازيم و بدين خدمت كه انجام مي دهيم براي خود از عربان امان نگيريم؟ ايشان گفتند ما چگونه بر 

ر جعفر سرخاستان را به ايشان نشان داده گفت دمي با من كمك كنيد من او را دستگي: او دست توانيم يافت

خواهم كرد، آن گاه چوب بزرگي به دست گرفته همچنان كه سرخاستان بر پشت خوابيـده بـود خـود را بـر     

سرخاستان به ايشان گفت صد . روي او افكند و ديگران نيز همراهي كرده دست هاي او را بدان چوب بستند

گفتند بده، گفت ترازو . هند دادهزار درهم از من بگيريد و مرا واگذاريد و بدانيد كه عربان به شما چيزي نخوا

مرا به منزل خودم ببريد عهد مي  مبياوريد، گفت اينجا ترازو كجا بود گفت من نيز اينجا زر و سيم از كجا دار

ايشان نپذيرفتند و او پيش حسن پسر حسين . كنم و پيمان مي بندم كه اين صد هزار درهم را به شما بدهم

نگي دستگير كـردن او  وكه به استقبال ايشان آمدن تسليم نمودند و چگبردند و به جمعي از لشكريان حسن 

دن زدنـد و سرخاسـتان را   رگايشان جعفر و يارانش همه را . ندو اميدي را كه از اين كار داشتند حكايت كرد

حسن سركردگان عرب طبرستان مانند محمد پسر مغيره پسر شـعبه ازدي و عبـداهللا پسـر    . نزد حسن بردند

ي ضبي و فتح پسر قراط و غير ايشان را خواند و از ايشان پرسـيد كـه ايـن سرخاسـتان اسـت؟      محمد قطقع
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پس به محمد پسر مغيره گفت برخيز و او را به عوض پسر و برادرت بكـش، محمـد برخاسـت و    . گفتند آري

ـ       ه ضربت شمشيري بر او نواخت و ديگران نيز وي را در ميان شمشـير گرفتـه كشـتند، حسـن سـر او را روان

  .خدمت عبداهللا بن طاهر كرد و خود در لشكرگاه خويش ماند

يعنـي  (حيان پسر جبله آزاد كرده عبداهللا پسر طاهر كه از طرف كومش آمده بود با قارن پسر شهريار 

مكاتبه نموده و او را مايل به اطاعت كرده بود و با او قرار گذاشته بود كه اگر وي حاضر شود ) برادر زاده مازيار

طبرستان و شهر ساري تا سر حد گرگان را تسليم كند حيان نيز ضامن مي شود كه او را بر كوهستاني جبال 

. پس موضوع قرارداد را به عبداهللا طاهر نوشـته كسـب اجـازه كـرد    . كه به دست اجداد او بوده است شاه كند

نشود تا قارن داليـل وفـا    داخل كوهستان عبداهللا خواهش او را پذيرفت ولي به او دستور داد كه توقف كند و

. حيان نيز اين مطلب را بـه قـارن نوشـت   . كردن به وعده خود مشاهده نمايد مبادا كه خدعه اي در كار باشد

همين كه طعام خورده شد و هر كسي اسـلحه  . قارن عبداهللا برادر مازيار و ساير سرداران را به مهماني خواند

با شمشيرهاي آخته درون آمدن و گرد ايشان را فرو گرفته كتف خود را يكسو نهاد گروهي از لشكريان قارن 

قارن ايشان را پيش حيان پسر جبله فرستاد و حيان چون چنان ديد خاطر جمع شد و بـا  . هايشان را بستند

ايـن خبـر بـه مازيـار كـه رسـيد       . گروه خود سوار شده داخل جبال شروين كه به دست قارن بـود گرديدنـد  

همـين كـه خبـر بـه مـردم سـاري رسـيد كـه         . ت مغلوبيت خويش را به چشـم ديـد  اندوهگين گشت و امار

سرخاستان مقتول و لشكر او پراگنده شده و حيان داخل جبال شروين شده اند ايشان نيز بر عامل مازيـار در  

شهر ساري بشوريدند و اين شخص كه نامش مهريستاني پسر شهريز بـود از دسـت ايشـان گريختـه خـود را      

مردم در زندان شهر را باز كرده هر كه را در آن بود بيرون آوردند و بعد از ايـن قضـيه حيـان بـه     . نجات داد

  .ساري رسيده داخل شهر گرديد

به سبب كينه اي كه از رفتـار مازيـار بـا     كوهيار برادر مازيار كه از آمدن حيان به شهر ساري آگاه شد

زاد كرده بر استري زين كرده نشـانيد و پـيش   را از حبس آ خود در دل داشت محمد پسر موسي پسر حفص

حيان فرستاد كه ازو برايش امان بگيرد و خواهش كند كه كوهستان پدر و جدش را بـه او واگـذار نمايـد بـه     

شرط اين كه كوهيار نيز مازيار را تسليم حيان كند، و بر اين مطلب به ضمانت خودش و احمد پسر صقير بـا  

سر موسي پيش حيان رسيد و مطلب را با او در ميان نهاد حيان از او پرسيد چون محمد پ. حيان پيمان بندد

گفت وي پير اين ديار است و خلفا و امير عبداهللا پسر طاهر همـه او را مـي   . كه اين احمد پسر صقير كيست

حيان كس فرستاده احمد را احضار كرد و همين كه آمد او را امر كرد كه با محمد پسر موسـي بـه   . شناسند

مسلحه خرم آباد برود احمد را پسري بود اسحق نام كه از ترس مازيار فرار كرده بود و روزها را در جنگل هـا  

مي گذرانيد و شب را به قطعه زميني موسوم به ساواشريان مي رفت و اين ملك بر كنار جاده اي بـود كـه از   

عـي از كسـان مازيـار از آن جـا     ملـك بـود جم   مي آمد، اسحق شبي در اين) محل قصر مازيار(قدح اسپهبد 
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مي بردند، اسحق بر اسپي قوي هيكل و بي زين و بـرگ جسـته سـوار     با خود 1گذشتند و گله اي از ستوران

همين كه احمد در اين روز خواست به خـرم آبـاد   . شد و به شهر ساري رفت و آن اسپ را به پدر خويش داد

و روي به لوزجان سابق الذكر كه از سركردگان قارن بود  حيان آن را ديد و پسنديد. رود بر آن اسپ سوار شد

نموده گفت اين پير را بر اسپي نجيب سوار ديدم كه كمتر مانند آن ديده ام لوزجان گفـت ايـن اسـپ از آن    

حيان كس پيش احمد فرستاد و خواهش كرد كه اسپ را پـيش او بفرسـتد كـه ببيننـد و     . مازيار بوده است

دقت نگريست دريافت كه بر دو دستش راه ها و خط هايي است آن را نخواست و به  همين كه حيان آن را به

لوزجان داد و فرستاده احمد را گفت به او بگو كه اسـپ از آن مازيـار اسـت و هـر چـه مازيـار راسـت از آن        

لوزجـان  . احمد از شنيدن اين سخن بر لوزجان خشمگين گشت به او پيغـام دشـنام داد  . اميرالمؤمنين است

عذر خواست و گفت مرا در اين امر گناهي نيست و اسپ را با دو اسپ تاتاري يك برذون و يكي شهري براي 

آن رفتار غضبناك گرديـد و گفـت    بباحمد آن دو اسپ هديه شده را رد كرد و بر حيان به س. احمد فرستاد

پس نامه . عامله مي كنداين جواله پيش پيري چون من مي فرستد و مرا مي خواهد و آن گاه با من چنين م

اي به كوهيار نوشت كه واي بر تو چرا در كار خود خطا مي كني و با وجود شخصي مثل حسن پسر حسـين  

عموي امير عبداله پسر طاهر در زنهار اين جواله كه بنده اي بيش نيست داخل مي شوي و برادر خود را بـه  

سر حسين از كار تو آگاه شود بر تو كينه ور مي او تسليم مي كني و قدر خويش را مي كاهي، و چون حسن پ

كوهيـار پاسـخ نوشـت كـه در اول كـار      . شود كه خود او را رها كرده و تسليم بنده اي از بندگان او شـده اي 

مـن   اشتباه كرده و با او پيمان بسته ام كه پس فردا نزد او روم و اگر خالف كنم بيم آن دارم كـه بـه جنـگ   

بر هم زند و اگر با او كارزار كنم و از لشكريان او بكشم و خون ميان مـا روان شـود    برخيزد و خان و مان مرا

احمد بـه  . دشمني سخت خواهد شد و اين كاري كه به خواهش و تمنا ترتيب داده بودم از ميان خواهد رفت

بـه سـبب    او نوشت كه چون روز وعده برسد يكي از خويشاوندان خود را نزد او گسيل دار و به او بنويس كه

عارضه كسالتي از حركت معذوري و سه روز مشغول معالجه خواهي بود و از آن پس اگر بهبودي يافتي چـه  

بهتر ورنه در تخت روان نشسته پيش او خواهي رفت، و ما حيان را وا مي داريم كه عذر ترا بپذيرد و در ايـن  

                                                           

در . مازيار عادت داشت كه هر ساله جماعتي را كه به اسپ خريد مهارت و بصارت داشتند مال ها داده به اسب خريدن مي فرستاد. 1

  .ستباب اسپ شناسي خود او حكايت در تاريخ ابن اسفنديار آمده كه خالصه آنها اين

آن جماعت را فرمود كه اول بـه  . وقتي براي او وصف كردند در طحيرستان فالن كس را اسپي است به صد هزار درهم مي فروشد )1

طحيرستان آن اسپ بخرند و در ديدن اعضا و تناسب خلقت او احتياط تمام كنند و مال بدهند بدان قرار كه كمنـد در او افگننـد اگـر دو    

يز ميان هر دو دست مي زند و دنبال در خويشتن گيرد بيع درست باشد و اگر چون كمند به گردن او افتد گردن گوش راست كند و نظر ت

چون تجربت كردند معيوب بود همچنـان  . بر كمند مي نهد و پهلو پر مي كند و هر دو گوش فرو مي افكند به عيب رد كنند و البته نخرند

  .كه او گفته بود

او بر اسپي نشست و مي گردانيد مازيار از او پرسيد كه در اين اسپ هيچ عيبـي مـي دانـي گفـت در همـه      روزي يكي از مهتران ) 2

اين اسپ هيچ مغز نيسـت و بفرمـود تـا اسـپ را بكشـتند و اشـتالنگ       ) مچ پا(جهان مثل اين اسپ نباشد مازيار گفت در هر دو اشتالنگ 

  .بشكستند هيچ درو مغز نبود
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و محمد پسر موسـي نامـه ديگـري بـه     مدت خود به تدبير كار مشغول خواهيم بود آن گاه احمد پسر صقير 

حسن پسر حسين كه در لشكرگاه خويش در تميشه منتظر دستور عبداهللا پسر طاهر و پاسخ نامه خود راجع 

به فتح تميشه و كشتن سرخاستان بود نوشتند كه سوار شده نزد ما بيا تا مازيار و كوهستان طبرستان را بـه  

ه كار از دست تو خواهد رفت و نامه را به دست شاذان پسـر فضـل   تو تسليم كنيم و زنهار تا درنگ نكني ورن

همين كه نامه به حسن رسد در دم فرمان حركت داده خود نيز . دادند و او را گفتند كه در رفتن شتاب كند

حيـان بـا    سوار شد و راه سه روزه را در يك شب پيموده به ساري وارد شد و صـبح روز بعـد كـه روز وعـده    

حيان همين كه بانگ كوس حسن را شنيد سوار شده به يك فرسنگ پيشـباز  . خرم آباد رسيد كوهيار بود به

رفت، حسن به او گفت اينجا چه مي كني و در صورتي كه جبال شروين را فتح كرده اي چرا آن را رها كرده 

رشـته اي پنبـه   و اينجا آمده اي؟ مگر بيم آن نداري كه مردم از رفتن تو آگاه شوند و بر تو شوريده هر چـه  

كنند؟ زود به كوهستان برگرد و در همه نواحي و اطراف مسلحه ها تعبيه كن و چنان مواظب مردم باش كه 

حيان گفت من خود عازم بازگشتن بودم و مي خواهم بار و بنه خويش را بـار  . اگر آهنگ غدري كنند نتوانند

ن بار و بنه و مـردان تـرا در دنبالـت روانـه     كرده آن گاه مردان را فرمان حركت دهم، حسن گفت تو برو و م

حيان فـوراً  . امشب را در شهر ساري بسر بر تا ايشان برسند و فردا صبح زود از آن جا روانه شود. خواهم كرد

به راه افتاد و به سوي ساري رفت، آن گاه نامه اي از عبداهللا پسر طاهر به او رسيد كه در لبوره لشـكر فـرود   

وه هاي ونداد هرمزد و از همه جاهاي آن كوهستان محكم تر بود و بيشتر امـوال مازيـار در   آورد و لبوره از ك

آن جا نهاده شده بود، و عبداهللا به حيان نوشته بود كه قارن را از آن چه از آن كوهستان و اموال مي خواهـد  

ـ پ. مانع نشود ود و هـر چـه نيـز ار امـوال     س قارن هر چه از اندوخته ها و ذخاير مازيار در لبوره و اسباندره ب

بود همه را به تصرف آورده، و اين همه اموال از دست حيان براي خاطر يك اسپ  1سرخاستان در قدح سلتان

بيرون شد، خودش هم به زودي مرد و عبداهللا بجاي او عموي ديگر خويش محمد پسر حسين پسر مصعب را 

  .ن ميل داشته باشد كه تصرف كند با اختيار او بگذاردمأمور سوادكوه كرد و به او نيز دستور داد هر چه قار

اما حسن پسر حسين به خرم آباد كه وارد شد محمد پسر موسي و احمد پسر صقير پيش او رفتنـد و  

نهاني با يكديگر سخن گفتند، و او ايشان را پاداش نيك داد و نامه اي به كوهيار نوشت و او را به خـرم آبـاد   

داشت و همه آرزوهاي او را برآورد و روزي را و محلي را با او وعده گاه قرار داده او  خواند و چون آمد بزرگش

كوهيار آنجا بود كه نامه اي از برادر ديگرش حسن پسر قـارن كـه در   . وانه كرد كه به نزد مازيار بازگشتررا 

يم به وي وعـده داده  و در آن از جانب محمد پسر ابراه ابراهيم پسر مصعب بود به او رسيد لشكر محمد پسر

بود كه اميرالمؤمنين همه خواهش هاي او را خواهد پذيرفت به شرط آن كه كوهيار مازيار را بـه وي تسـليم   

كوهيار در جواب او نيز همان وعده ها كه به ديگران داده بود به گردن گرفت و همه اين كارها را بـراي  . كند
                                                           

همان قدح اسـپهبد را در  . در اين مورد، لفظ قدح به معني برج و قلعه است و نيز گذشت 32صفحه در ه در عبارت قدح اسپهبد ك .1

  .ناميده است »برج االسبهبذ«تاريخ طبري در مورد ديگري 
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ردن باز دارد، به طور كلي طمـع كوهيـار ايـن بـود كـه      آن مي كرد كه اين دسته هاي مختلف را از جنگ ك

معاهدين نيز هر يك . تمامي جبال طبرستان كه به دست پدر و اجداد او بوده است به طور دائم از آن او شود

جدا جدا ضمانت مي كردند كه آن اراضي را به دست او واگذارند و هرگز متعرض او نشوند و هـيچ گـاه بـا او    

حسن پسر حسين سندي به امضاي عبداهللا پسر طاهر . عهدنامه اي به اين مضمون نوشتنجنگند، و هر يك ت

همين كه حسن پسر حسين به وعـده  . را نمود لبفرستاد و محمد پسر ابراهيم از طرف خليفه تقبل اين مط

ه كوهيار مطمئن گرديد گروهي از لشكريان خويش را براي مشغول كردن دري به جنگ روانه مرو كرد، و بقي

ضمناً نامه پيماني را كـه از كوهيـار    ،را به سركردگي يكي از سرداران خويش سپرده منتظر روز وعده نشست

گرفته بود پيش عبداهللا پسر طاهر فرستاد و عبداهللا هم آن را به مردي داد كـه بـه سـامرا بـرده بـه معتصـم       

  .برساند

بود كه مرو نام داشت آنجـا شـنيد كـه    دري بود و او در محلي ه گفتيم كه عمده لشكر مازيار سپرده ب

سـب  نبرادر خويش برزگش. لشكر خليفه به سرداري محمد پسر ابراهيم از راه دنباوند به طرف رويان مي آيند

را به همراهي محمد و جعفر دو پسر رستم كالري و جمعي از مردان مرزها و اهل رويان بـه آن سـو گسـيل    

بن قارن به دو پسر رستم يعنـي همـان محمـد و جعفـر كـه از      حسن . داشت كه از آيندگان جلوگيري كنند

چـون ايـن سـپاه كـه دري     . ساي لشكر دري بودند قبالً نامه نوشته و ايشان را با خويشتن يـار كـرده بـود   ؤر

فرستاده بود با لشكر محمد پسر ابراهيم روبرو شدند دو پسر رستم و مردم دومرز و اهل رويان بر برزگشنسب 

 ند و او را دستگير كردند و به همراهي لشكر محمد پسر ابراهيم برگشتند و هادي راه آنـان برادر دري شوريد

دري در قصر خويش با خانواده خود مي زيست كه از خيانت كـردن محمـد و جعفـر و    . به طرف دري شدند

پيروي كردن اهالي رويان و دومرز و دستگير شدن برادرش برزگشنسپ آگاه شـد سـخت غمگـين گشـت و     

دري كس پيش مردم ديلم فرستاده از ر براي خود و بستگانشان افتادند انش بر جان خويش و گرفتن زنهايار

ايشان را ترغيب و تشويق بـه خـدمت خـويش    . قريب چهار هزار نفر از آنان نزد او آمدند. ايشان ياري طلبيد

رو را صالح ندانست سـوار  و چون ماندن در م. كرد و مال و نعمت و ساز و برگ جنگ هر چه كم داشتند داد

و جنگ با محمد پسر  را نيز بر استران بار كرد و به عنوان اينكه به رها كردن برادر خويش وال خويشمشده ا

ابراهيم مي رود حركت كرد ولي باطناً به قصد آن بود كه به سرزمين ديلم داخل شده به پشت گرمي ايشان 

مين كه دري از مرو رفت زندانبانان محبس ها را رها كـرده راه  ه. دگي كندابر محمد پسر ابراهيم ايستادر بر

فرار پيش گرفتند و زندانيان كند و زنجير خويش را شكسته گريختند و هر كس به شهر خويش رفتند و آن 

  .بود 225در روز سيزدهم شعبان سال 

دچار شد و  راهيمابدري در حين فرار در ساحل دريا ميان كوه و دريا و جنگل با لشكريان محمد پسر 

دري . محمد سر راه بر او گرفت و جنگ ميان دو لشـكر سـخت شـد   . آن جنگل متصل به سرزمين ديلم بود
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پهلوان بود به تن خود بر لشكريان محمد حمله مي برد و تا ايشان را اندكي از پـيش راه خـود    مردي دلير و

راند و قصد آن داشت كه خويشـتن را   دور مي كرد بدون آن كه آهنگ گريز داشته باشد به طرف جنگل مي

به جنگل بيندازد دري همچنان با لشكري كه برابرش بود نبرد مي كرد كه يك بار ديـد سـپاهي كـه حسـن     

بيشتر . پسر حسين از خرم آباد فرستاده بود از پشت به او هجوم آوردند و در ميان دو لشكر گرفتار شده است

مردي از كسان محمد پسـر  . كوشيد و براي جان جنگ مي كرد كسانش كشته شدند ولي خود او مردانه مي

. عاقبت اسـيرش كـرده برگشـت   . ابراهيم كه نامش فند پسر حاجبه بود با وي روبرو شد و بر او سخت گرفت

همراهان دري فرار بر قرار اختيار نمودند و لشكريان محمد پسر ابراهيم آنان را دنبال كردند و ايشان را با هر 

محمد پسر ابراهيم امر كرد كه برزگشنسپ . يه و اموال و چارپايان و اسلحه داشتند به دست آوردندچه از اثاث

سپس خود دري را پيش آورده نخست يك دستش را از بازو و بعد يك پايش را از زانـو  . برادر دري را كشتند

ار گرفـت و در تمـام آن   و باز دست ديگر و پاي ديگر را به همان نحو جدا كردند و دري بر نشيمن خويش قر

پس سر او را قطع كرده به خراسان به  1.مدت دم نزد و جزعي نكرد و اصالً آثار ترس و سستي درو ديده نشد

محمد پسر ابراهيم از . نزد عبداهللا پسر طاهر فرستادند و ياران و پيروانش را زنجير كرده به طرف سامرا بردند

  .داده بود به جانب آمل و هرمزدآباد روانه گرديدآنجا به اميد وعده اي كه كوهيار به او 

  پايان كار -9

در همان حيني كه اين وقايع در يك ناحيه طبرستان مي گذشت در خرم آبـاد حسـن پسـر حسـين     

را به راهنمايي كوهيار در دل شب به كوهستان فرستاد كه تمام مواضع كوهسـتان را فـرو     لشكريان خويش

پس كوهيار به نزد مازيار رفته گفت شنيده ام كه حسن مي آيد ترا ببيند و ترا امان مي دهد و مـي  . دگرفتن

روز وعده كه رسيد حسن شنيد كه محمد بـه سـر ابـراهيم    . خواهد با تو گفتگو كند و اينك در فالن جاست

كه سابقاً رئيس شرطه مازيار  ابراهيم مهران. يدآي مبراي گرفتن مازيار از آمل سوار شده به جانب هرمزدآباد 

بوده بود گفته است كه آن روز من هنگام عصر از برابر خرگاه حسن مي گذشتم او را ديدم يكه و تنها سـوار  

. گفـت سـوار شـو   . از اسپ بر زمين جسته بر او سالم كردم. است و جز سه غالم ترك كسي در پي او نيست

مـن  . گفت پيش بيفت و راهنماي مـن شـو  . در اين درهكجاست؟ گفتم  2چون بر اسپ نشستم گفت راه آرم

رفتم تا به دربندي رسيديم كه بر دو ميلي آرم بود آن جا مرا ترس گرفت گفتم خدا امير را خير دهد اينجـا  

ند و بهتر آن مي دانم كه از اينجا برگردي و رمحلي ترسناك است و كمتر از هزار سوار با هم از اينجا نمي گذ

                                                           

ي، اين قسم عذاب و قتل را محمد پسر ابراهيم در دربار خليفه از معتصم آموخته بود كه بابك را به همين طرز شنيع كشـت و در . 1

  .همان پر دلي و جسارت را به خرج داده است كه بابك در آن موقع بروز داده بود

  .ظاهراً مراد همان ارم خاست باشد. 2
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در راه خود . من فرمان كردم ولي عقل از سرم پريده بود. بر من بانگ زد كه پيش برو. نشوي داخل اين دربند

گفتم هرمزدآباد بر اين كوه و در سـر  . كسي را نديدم تا به آرم رسيديم، آن گاه گفت راه هرمزدآباد كدامست

ه مي برم به خدا بر جان تو امير را گرامي داراد، پنا گفتم خدا. گفت آنجا برويم. آن باريك است كه مي بيني

پيش برو، گفتم اي اميـر خـدا تـرا عزيـز     ) يا ابن اللخناء(بر من بانگ زد كه اي مادر به خطا ! و جان خودمان

. كناد تو خود گردن مرا بزني از آن بهتر است كه مازيار مرا بكشد يا عبداهللا پسر طاهر مـرا گناهكـار شـمارد   

همان ساعت مرا خواهد كشـت ناچـار بـه راه افتـاده ولـي ديگـر دل        چنان بر من حمله آورد كه گمان كردم

نداشتم و با خود مي گفتم كه همين دم همه گرفتار مـي شـويم و مـرا در حضـور مازيـار خواهنـد بـرد و او        

پسـين تنگـي بـود كـه چنـين حـالي بـه        . سرزنشم خواهد كرد كه تو دشمن را به خانه من هـدايت كـردي  

پايين آمده آنجا نشست . ت زندان مسلمانان درين جا كجا بود، به او نشان دادمحسن گف. هرمزدآباد رسيديم

و ما خاموش بوديم و لشكريان در دنبال ما يك به يك و تك تك مي رسيدند، سببش اين بود كـه حسـن او   

د پيش خوانده گفت اي ابوطلحه مي خواهم كه به طالقانيه رفته به هر نيرنگي كه هست لشكر ابوعبداهللا محم

اه داري و هر چه بيشـتر بهتـر، و طالقانيـه دو سـه فرسـنگ از      گپسر ابراهيم پسر مصعب را آنجا دو ساعتي ن

پس از آن قيس پسر زنجويه را خواسته به او گفت برو به دربند لبوره و آنجا بايست، . هرمزدآباد فاصله داشت

مغرب را خوانديم و شب در آمـد از دور  همين كه نماز . و اين دربند به مسافت كمتر از يك فرسنگ واقع بود

حسـن  . يش مي آمدند و در جلو ايشان شمع روشن مي آوردندپسواراني چند در روي جاده لبوره ديديم كه 

 ،گفتم همان راهي كه مي بيني سواراني با روشـنايي از آن مـي رسـند   . از من پرسيد كه راه لبوره كدام است

كار به در نمي بردم و نمي دانستم چه مـي كنـيم، شـمع هـا كـه       زولي خود حيران و سرگردان بودم و سر ا

از اسب پياده شدند و مازيار پيش . نزديك شد در روشنايي آن سواران را نگريستم ديدم مازيار است با كوهيار

اوس  وحسن جواب سالم او را نداد و به طاهر پسر ابراهيم . آمده بر حسن سالم كرد و او را به اميري نام برد

آن وقت مازيار دانست كه برادرش نيز او را فريب داده و به او خيانت . لخي بانگ زد كه او را بگيريد و ببنديدب

  .كرده است و چون بدون عهد و پيمان به دست دشمن گرفتار شده است ديگر بر جانش اميدي نيست

محمد پسر ابـراهيم  چنان كه سابق گفتيم كوهيار مي خواست با حسن حيله كند و مازيار را به دست 

بسپارد، حسن پيشدستي كرد و همين كه كوهيار ديد او به ميانه كوهستان رسيده است از طرفي ترسيد كار 

به جنگ بكشد و از طرف ديگر نامه اي از احمد پسر صقير به او رسيد كـه در آن وي را بـر دودلـي مالمـت     

طاهر حيله كني و او را با خـود دشـمن سـازي     كرده و گفته بود من مصلحت نمي بينم كه تو با عبداهللا پسر

. چه حسن به او نامه اي درباره تو نوشته و عهدي را كه با او بسته اي و تعهدي كه كرده اي خبر داده اسـت 

  1.كوهيار نيز نصيحت او را گوش كرد و مازيار را آورده و تسليم حسن نمود

                                                           

  �:در باب طرز گرفتار شدن مازيار سه روايت ديگر هست از اين قرار. 1
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از خدا «چند نفري پيش كوهيار رفت و گفت و گويند برادر اوميدوار بن خواست جيالن در اين شب با 

بترس، آخر تو جانشين سران و جوانمردان مايي، بگذار گرد اين عربان را بگيرم و ايشان را فرو بندم كه ايـن  

بـه  . لشكر همه گرسنه و سرگردانند و هيچ راه فرار ندارند، تا دنيا دنياست آبرو و شرفشان آلوده خواهد مانـد 

وهيار با پيشنهاد او موافقـت نكـرد و گفـت چنـين     ك، »دل مبند كه ايشان را وفا نيستوعده هاي اين عربان 

پس مي بينيد كه كوهيار عرب را بر ما مسلط كرد و مازيار و خاندان او «: و همين شخص گفته است. مكنيد

ستيزه  را به حسن تسليم نمود براي اين كه منصب شاهي طبرستان به او منحصر شود و كسي نباشد كه با او

  »و دشمني نمايد؟

به خرم آباد روانه كرد و ايشـان را فرمـان    سپيده دم حسن مازيار را با طاهر پسر ابراهيم و اوس بلخي

بـه  ) طالقانيـه؟ (داد كه او را از شهر ساري بگذرانند و خود حسن سوار شده از راه دره بابك به جانـب كانيـه   

باد مي رفت كـه  آدر راه به او برخورد كه به طرف هرمزد .پيشباز محمد پسر ابراهيم پسر مصعب حركت كرد

گفت مازيار . حسن گفت اي اباعبداهللا آهنگ كجا داري؟ گفت مي روم مازيار را دستگير كنم. مازيار را بگيرد

محمد متحير ماند و ندانست اين مطلب را بـر  . در ساري است چه به نزد من آمده بود و من آنجا فرستادمش

چون ديـد كـه كـار گذشـته     . او از مكاتبه كوهيار با حسن و پيشدستي حسن خبر نداشت چه حمل كند چه

است چيزي نگفت و همه سرداران و سپاهيان به هرمزدآباد بازگشتند و مال و دارايي مازيار را غارت كردند و 

ل و بستگان و آن گاه به لشكرگاه حسن در خرم آباد رفتند و كسان فرستاده اهل و عيا. آتش در قصر او زدند

همه را گرفته در خانه او حبس  1پيوستگان مازيار را كه با او يار بودند و از آن جمله برادرش فضل پسر قارن

آن گاه حسن به شهر ساري حركت كرد و آنجا اقامت گزيد . كردند و سالحداران به حفاظت ايشان گماشتند

                                                                                                                                                                                     

ين مي نشينم و تو مايزديـار را آنجـا   حسن نامه اي به كوهيار نوشته به او خبر داد كه من در فالن موضع در كم: بالذري گويد) �1

بياور و كوهيار با مايزديار از آمدن حسن و زنهار دادن به او سخن گفت و جاي ديگري غير از كمين گـاه حسـن را بـه عنـوان وعـده گـاه       

يار كس فرستاد مايزديار براي ديدن حسن حركت كرد و چون به محلي كه حسن در آن كمين كرده بود نزديك شدند كوه. مالقات نام برد

و حسن را از آمدن او خبر داد و وي با ياران خويش بيرون آمدن بر مايزديار و همراهانش كـه در جنگـل از لشـكريان خـويش دور بودنـد      

 كوهيار كمربندش را گرفته نگاه داشت و ياران گرد او را گرفته بـدون جنـگ و  . مايزديار آهنگ گريز نمود. حمله برد و ايشان را دنبال كرد

  .عهد و پيماني دستگيرش ساختند

طبري از قول گوينده اي نقل مي كند كه مازيار شك نداشت كه از طرف كوهستان ايمن است و در هنگـامي كـه بـا عـده كمـي      ) 2

را  سپاهي آسوده و مطمئن در قصر خويش نشسته بود لشكريان سواره و پياده كه كوهيار رهبري كرده بود بر در كوشك او فرود آمدند و او

  .محاصره كرده به حكم اميرالمؤمنين معتصم مجبورش كردند كه بيرون آمده تسليم شود

هم طبري از قول عمرو بن سعيد طبري روايت كرده اسـت كـه مازيـار مشـغول شـكار بـود و در شـكارگاه لشـكر بـه او رسـيده           ) 3

  .حسن پسر حسين مازيار را با خود برددستگيرش كردند و جبراً داخل قصر او شده هر چه آنجا بود به تصرف آوردند و 

فضل پسر قارن برادر مايزديار پسر قارن مدت ها بعد يعني در زمان المستعين باهللا احمد بن محمد ابن ابي اسحق المعتصم عامل . 1

شـهر را  در اين عهد مردم بر او شورش كردند، فضل امر كرد كه سنگ هاي فـرش  . شهر حمص بود، و تمامي شهر حمص سنگ فرش بود

مردم بيشتر افروخته شدند و عصيان آشكارا نموده آن سنگفرش را بجاي خود بازگردانيدند و با فضل كارزار در پيوسته بر او مستولي . كندد

 250گشتند و مال او را غارت كرده و خود را نيز گرفته كشتند و به دار كشيدند و اهل و عيال او را اسـير كردنـد و ايـن در حـدود سـال      

  ).134فتوح البلدان بالذري ص (ي بود هجر
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رفته از محمد پسر موسي پسر حفص زنجيري را كه و مازيار را نزديك خيمه او حبس كرده بودند فرمان داد 

پس محمد پسر ابراهيم در شهر . مازيار بر او نهاده بود گرفته آوردند و مازيار را به همان زنجير مقيد ساختند

نامه اي در اين باب به عبـداهللا  . ساري پيش حسن آمد تا در باب اموال مازيار و كسان او با حسن گفتگو كند

عبداهللا در جواب به حسن پسر حسين نوشت كـه مازيـار و بـرادر و    . ه منتظر فرمان او شدندپسر طاهر نوشت

د رحسن امر كـ . كسان او را به محمد پسر ابراهيم بسپارد و خود تمامي اموال و متعلقات او را در تصرف آورد

است، و ايشان ده نفر از  وي گفت اموالم نزد فالن و فالن. مازيار را آوردند و از او در باب اموالش پرسش كرد

از او تعهد گرفت كه آن اموال را كـه مازيـار    حسن كوهيار را احضار نموده. بزرگان و امناي اهل ساري بودند

بر اين تعهد كوهيار گـواهي نوشـتند    و چند نفري. ذكر كرده بود از امانت داران او تحويل گرفته تسليم دارد

. نزد مازيار رفته سخنان او را بشنوند و شاهد گفتار او نيـز شـوند   آن گاه حسن همان شهود را دستور داد كه

يكي از ايشان نقل كرده است كه چون پيش مازيار مي رفتيم ترسيدم احمد پسر صقير سـخناني بگويـد كـه    

مازيار را دل آزرده سازد، به او گفتم دلم مي خواهد كه تو خودداري كني و سخناني كه بارها پيش ما درباره 

مازيار گفت گـواه  . ته اي در برابر او بر زبان نياوري، احمد پذيرفت و پيش مازيار كه رفتيم خاموش مانداو گف

باشيد كه تمام آن چه از اموال خويش با خود همراه داشتم نود و شش هزار دينار زر نقد بـود و هفـده دانـه    

ارچه هاي گوناگون و يـك تـاج و   محتوي جامه ها و پ 1زمرد و شانزده پاره ياقوت سرخ و هشت بار سفطهاي

پس حقه بزرگي پر از جواهر پيش ما گذاشـت و  . يك شمشير با غالف زر جواهر نشان و يك دشنه همچنين

گفت اين آخرين چيزيست كه با من مانده است و همه اموالي كه ذكر كردم به محمد پسر صباح كه خزينـه  

ما از نزد مازيـار بيـرون   . ادر خويش كوهيار تسليم كرده امدار عبداهللا و خبرنگار او در اين لشكر است و به بر

گفت اينها چيزهاييسـت  . آمده پيش حسن پسر حسين رفتيم، حسن گفت سخنان او را شنيديد، گفتم آري

علي پسر ربـن  . كه من براي خود برداشته ام و خواستم او بداند كه اين اموال در نظر من قدر و قيمتي ندارد

ر حكايت كرده است كه در آن حقه گوهرهايي بـود كـه مازيـار ونـداد هرمـزد و شـروين و       نصراني دبير مازيا

مازيار همه اين اموال را به وسيله محمد بـن صـباح بـه    . شهريار به قيمت هژده هزار هزار درهم خريده بودند

ين اميد بود خدمت حسن پسر حسين فرستاده بود براي آن كه وانمود كند كه به امان او در آمده است و به ا

حسن از اين كار سر بـاز  . كه حسن جان خود و زن و فرزندانش را ببخشد و كوهستان پدرش را به او واگذارد

  .زد و آن اموال را نپذيرفت

سرداران چنان مصلحت دانستند كه مازيار را در تحت مواظبت طاهر و علي پسران ابراهيم حربـي بـه   

ايشان سه منـزل رفتـه بودنـد كـه نامـه اي از      . دارند، و چنين كردند نزد عبداهللا پسر طاهر به خراسان روانه

                                                           

و  ر و پارچـه و لبـاس  سفط به فتح سين و فتح فاء عبارت از صندوق ها و جعبه ايي بود كه از بوريا مي بافتند و براي حمل جـواه . 1

  .كتاب به كار مي بردند
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عبداهللا رسيد كه دستور داده بود مازيار را با يعقوب پسر منصور پيش او فرستند، حسن فرماني فرسـتاد كـه   

  .ايشان از سه منزلي برگشتند و مازيار را به حفاظت يعقوب پسر منصور گسيل داشت

داد بـه   ريان خويش را با چند استر پيش كوهيار فرستاد به او پيغامحسن پسر حسين گروهي از لشك

كوهيار گفت بـه لشـكر   . همراهي اين عده برو و اموالي را كه به عهده گرفته اي بر اين استران بار كن و بياور

و  حاجت ندارم، استران را برداشته با مردان و غالمان خويش به طرف كوهستان رفت و دفينه ها را بار كـرده 

، هنوز به راه نيفتاده بودند كـه بنـدگان ديلمـي مازيـار كـه هـزار دو       1اموال را بيرون آورده بر استران نهادند

دويست تن بودند بر سر او ريخته گفتند به رئيس ما خيانت كردي و او را به دست عرب دادي و اكنون آمده 

همان شب كشتندش، امـوال و اسـتران    اي كه اموال او را ببري، پس گرفتندش و به زنجير آهن بستندش و

خبر به حسن رسيده لشكري به دستگيري ايشان فرستاد، از جانب ديگر قارن نيز عده اي را . نيز به يغما رفت

مأمور گرفتن آنان كرد، فرستادگان قارن جمعي از ديلميان را اسير كردند، از آن جمله پسر عـم مازيـار بـود    

قارن وي را روانه خراسان كرد ولي . ه سر كرده بندگان و محرك ايشان بودشهريار پسر ونداد اميد مسمغان ك

اما ديلميان مذكور از راه جنگل و دامنـه كـوه   . پيش از آن كه به نزد عبداهللا پسر طاهر برسد در كومش مرد

از روي به سر زمين ديلم آوردند، محمد پسر ابراهيم پسر مصعب از كار ايشان آگاه و از جانب خـود گروهـي   

مردم طبرستان و غير ايشان را فرستاد كه راه بر آنان گرفتند و جملگي را اسير كردند و علـي پسـر ابـراهيم    

  .آنها را به ساري برد

چون مازيار را به حضور عبداهللا پسر طاهر رسانيدند عبداهللا او را آگاه كرد كه از مكاتبـه او بـا افشـين    

ايي را كه از افشين به او رسيده است به وي سپارد از اميرالمؤمنين مطلع است و به او وعده داد كه اگر نامه ه

  .خواهد خواست كه از گناهان او در گذرد، مازيار نيز به اين مطلب اقرار كرد و نامه ها را جسته به عبداهللا داد

د از حكايت ذيل كه ابن اسفنديار آورده است بر مي آيد كه چون مازيار از خراسان به سمت عراق بردن

  :خود عبداهللا مقدار زيادي از راه با او همراهي كرده است

                                                           

له است دفاين قلعه طاق كه ياقوت در معجـم  اموال مازيار منحصر به اينها نبود و بسياري از دفاين او كشف ناكرده ماند، از آن جم .1

  .البلدان به آن اشاره مي كند

طاق قلعه ايست در طبرستان و راه آن نقبي است در جايي از كوه كه رفتن بر آن بس دشوار است و فقط شخص پياده و به زحمت «

اند و نردباني از طناب بـراي بـاال رفـتن و پـايين      بسيار ممكنست به آن برود، و نقب آن را در قديم دو نفر مستحفظ مسلح نگاه مي داشته

عرب همين كه بر اين نـواحي دسـت يافتنـد    . عقيده مردم بر اين بود كه اين قلعه در قديم خزانه شاهان ايران بوده است. آمدن داشته اند

ي آن جا ماند و وسايل باال رفـتن از آن  چون مازيار والي طبرستان شد آهنگ اين مكان كرد و مدت. آهنگ باال رفتن از آن كردند نتوانستند

و  آماده كرد و يكي از مردان خويش را باال فرستاد و او ريسمان ها آويخته جمعي و از آن جمله خود مازيار را باال كشيد و در آن جا غارهـا 

شت و آن محـل در دسـت او بـود تـا     مازيار گروهي از معتمدان خويش را موكل آنجا كرد و برگ. ل و اسلحه يافتنداحفره هايي مملو از امو

  .»اسير شد و موكالن پايين آمدند يا مردند و راه بر آن دژ بريده شد و هنوز منقطع است
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عبداهللا او را در صندوقي بست كه به جز موضع چشم هيچ گشاده نبود و بر استري نهاده روي به عراق 

آورد، روزي در راه عراق مكاري استر را مازيار گفت مرا خربزه آرزو مي كند، هـيچ تـواني مـرا خربـزه آوري؟     

. عبداهللا طاهر شدند و اين سخن گفتند، بر او بخشايش آورد و گفـت شـاه و شـاهزاده اسـت     موكالن او پيش

بفرمود تا صندوق بگشادند و او را بند به مجلس آوردند و به خروارها خربزه پيش او نهـاد و مـي بريـد و بـه     

شـوم تـا    دست خويش بدو مي داد، و گفت هيچ غم نخورد كه اميرالمؤمنين سلطان رحيم است و من شفيع

مه تو در گذارد و با واليت فرستد، به زبان او بيامد كه انشاءاهللا عذر تو خواسته شود، عبـداهللا طـاهر را از   جري

اين سخن عجب آمد و گفت هرگز خليفه جز كشتن او نخواهد، او به كدام وسيلت عذر مـن توانـد خواسـت؟    

مغنيان ظريف نشاندن، مجلس آراسـته بـه انـواع     اشارت داد تا خوان نهادند او را نان و شراب فرمود آوردن و

تكلف ساخت، و مازيار را ساعت بعد ساعت اميدهاي قوي داد و شـراب هـاي گـران بـرو پيمودنـد تـا مسـت        

خود مي كرد، به وقتي كه عقل مازيار را دزديد از او پرسيد امروز بـر   زاليعقل شد، و عبداهللا دفع دور شراب ا

. ل زيـادت شـود  اهيم، اگر مرا به كيفيت آن مستحضر گرداني نشـاط و قـوت د  لفظ شما رفت كه عذر ترا خو

گفت آخر چگونه؟ اگر سبب داني تا مـن تـرا از ايـن صـندوق و     . ي ديگر معلوم تو شودمازيار گفت چند روز

تعذيب بي فايده برهانم و بعد مواكله و مشاربه به رعايت حقوق قيام نمايم، گفت با من سوگند بـايي خـورد،   

من و افشين خيذر بن كاووس و بابك از ديرباز عهد و بيعت كرده  همازيار گفت بداند ك. داهللا سوگند خوردعب

و جهانداري با خاندان كسرويان نقل كنيم، پريروز  كو قرار داده بر آن كه دولت از عرب باز ستانيم و مل ،ايم

: عبداهللا طاهر گفت. ن خوشدل شدمبه فالن موضع قاصد افشين به من رسيد و مرا خبري در گوش گفت، م

به تملق و تواضع الحاح كرد تا مازيار گفت سوگندي ديگـر  . ترا اعالم كرد؟ مازيار گفت نگويم چه بود آن كه

مازيار با او در ميان نهاد كه يمن پيام آورد از افشين كه فالن روز و فالن ساعت . بخورد، عبداهللا سوگند خورد

عبداهللا شرابي چنـد بـدو فرمـود تـا     . واثق و جعفر المتوكل را هالك خواهيم كردمعتصم و پسران او هرون ال

مست طافح گشت و او را بر گرفته با موضع او بردند و نبشت به معتصم از ايـن خبـر و آن چـه رفتـه بـود و      

  .كبوتران روانه كرد

رستاد و پيغـام داد كـه   ازيار را با نامه هايي كه ازو گرفته بود پيش اسحق پسر ابراهيم فمپس عبداهللا 

بايد نامه ها و مازيار از دست تو بيرون نروند جز اين كه به دست خود اميرالمؤمنين سپرده شوند، مبادا كه به 

حيله اي از دست بروند؛ اسحق براي تحويل گرفتن مازيار و داخل كردن او به سامرا تا دسـكره پـيش آمـده    

  .بود

خود در دارالخالفه به رياست پاسبانان خاصه نصب شده بود افشين عالوه بر حكومت بالدي كه داشت 

و از جانب او عمالي به حوزه حكومت او مي رفتند و آن جا را اداره مي كردند و عايدات محل را براي او مـي  

كاتب او شاپور نام نهاني به خليفه خبر داده بود كه وي با مازيار مكاتبه دارد و گردنكشي مازيار به . فرستادند
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امـا افشـين   . و معتصم چون مي ديد كه هنوز كار مازيار تمام نشده است او را نگاه مي داشت. حريك اوستت

مي گويند كه مشك هـايي زيـادي در   . ندانست چه كند تاحساس كرده بود كه معتصم بر او متغير شده اس

د مخفيانه با آن مشك قصر خود گرد آورده و عازم شده بود در روزي كه معتصم و سركردگان او مشغول باشن

ها و ساير آالت و وسايلي كه براي عبور از آب الزم است از شهر خارج شود و راه موصل پيش گيرد و در كنار 

بسازد و خود و همراهان و بـار و بـه را بـه وسـيله      1رود زاب مشك ها را باد كرده و به هم بسته از آنها كلك

يده به سمت ارمنستان كه حوزه واليت خود او بود مسافرت كنـد  ب گذرانآكلك ها و چارپايشان را به شنا از 

نه برود، چون روزي ميسر نشد كـه معتصـم و قائـدين لشـكري و مـأمورين      شروسو از آن جا به تركستان و ا

كشوري او سرگرم باشند و ملتفت نشوند خيال خود را تغيير داد و زهر فراواني فراهم آورده مصمم شـد كـه   

نشـد قائـدين    او را به مهماني خوانده ايشان را مسموم سازد، و اگر معتصم خود حاضـر  معتصم و سركردگان

ترك او مانند اشناس و ايتاخ و غيرهم را در روزي كه خليفه مشغوليت داشته باشد دعوت كند و آنان را زهر 

بـه همـان   بخوراند، و همين كه مجلس مهماني به هم خورد و مدعوين رفتند اول شب از شهر خارج شـود و  

روز و ساعت مهماني را نيز پيش بيني نموده و معتصـم  . نه برساندشروستدبيري كه انديشيده بود خود را به ا

همين كه خبر دستگير . را براي آن دعوت كرده بود، و وقت او به تكميل وسايل اجراي اين طرح مي گذشت

شدن مازيار و روانه كردن او به جانب سامرا رسيده بود معتصم افشين را از رياست پاسبانان خاص خود عزل 

معتصم خليفه به نوعي از افشـين  . و افشين مي دانست كه اگر نگريزد ايام زندگاني او معدود است كرده بود،

  :قول طبري اين است. طبري آن را به نحوي نقل مي كند و ابن اسفنديار به وجهي. آگاه شد

ني بود به يك نفـر ديگـر از همكارهـاي    شروسا) بيژن(روزي يكي از سرهنگان افشين كه نامش واجن 

. آن مرد رفت و به افشين گفت بيژن چنين مي گويـد . به جايي برسد د مي گفت گمان نمي كنم اين امرخو

يكـي از خـدم افشـين كـه بـه جانـب بيـژن        . افشين خشمگين شد و الفاظ تهديدي درباره بيژن بر زبان راند

جا به سر برد و وقـت  آنا ن شب رآمتمايل بود او را از اين گفتگو مطلع ساخت بيژن شبانه به دارالخالفه رفته 

به هر حال يك روز پيش از آن كـه مازيـار را وارد سـامرا كننـد     . نماز صبح خليفه را از نيت افشين آگاه كرد

و لؤلؤه كوشكي بود شبيه به مناره و در باالي آن فقط . افشين را فرمود گرفتند و برده در لؤلؤه حبس كردند

ن بنشيند، و سالحداران در زير آن جا به نوبت كشيك مـي دانـد   آآن قدر جا بود كه افشين مي توانست در 

  ).225شوال سال (

ابن اسفنديار در دنبال حكايتي كه پيش گفتيم مي گويد چون نوشته عبداهللا طاهر به خليفه رسيد در 

آن روز افشين مهماني ساخته بود و هرون و جعفر را دعوت كرده بود كه بـه خانـه او شـوند معتصـم گفـت      

                                                           

ب اندازند و بر سطح آن مقدار انبوهي شاخه ها و تركـه هـاي درختـان ريختـه و روي آن     آمشك هاي پر باد به هم بسته را روي . 1

  .اين كلك به دو زير. ا پارو و جريان آب در رودخانه پيش روندفرش و خيمه آماده كرده بنشينند و ب
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ورند، من بيايم، با پنجاه سوار بر نشست و رفت، افشين سراي خويش بياراسته بود به ديبـاج هـاي   جن رنايشا

مرصع و طارم ها زده و صد تن از سياهان تعبيه كرده تا چون معتصم فرو نشيند از جوانب درآيند و شمشير 

فـالن   و د و گفـت فـالن  تقدم يـا سـيدي، توقـف كـر    : رسيد افشين بدو گفت 1به در طزر معتصم. درو بندند

كجايند، معتمدان خويش را بخواند و گفت شما درون شويد و او همچنان بيرون در ايستاده بود، يكـي از آن  

چـون   2»النهـب النهـب  «هندوان را عطسه آمد، خليفه دست يازيد و ريش افشين گرفـت و آواز بـرآورد كـه    

تش در آفرزندان و متعلقان او را حاضر آوردند و معتصم فرمود تا . هندوان شنيدند در هرب و اضطراب آمدند

آن سراي فرمود زد، غالمان ريش افشين از دست خليفـه بـاز گرفتنـد و او را بـه السـل و اغـالل بسـته بـه         

  .دارالخالفه آوردند

گفتيم در ماه شوال بود كه مازيار را اسحق به سامرا رسـانيد، بـراي وارد كـردن ايـن گونـه       چنان كه

به شهر مرسوم آن بود فيلي را كه در دارالخالفه داشتند رنگ مي كردند و زينت مي نمودند و مقصرين بزرگ 

اسير را بر آن نشانده از دروازه داخل مي كردند و شعري تصنيف مانند به عوام و اطفـال مـي آموختنـد كـه     

بابك را سـابقاً  . دندفيل مي آم لشادي كنان و هلهله گويان و دست زنان و پاي كوبان مي خواندند و در دنبا

به همين طريق وارد سامرا كرده بودند، مازيار را نيز معتصم امر كرد به همين نحو به شهر آوردند و محمد بن 

  :عبدالملك زيات شعري را كه در آن هنگام درباره بابك گفته بود با تغييري درباره مازيار ساخت

  خراسان جيالن   لجيل   قد خضب الفيل كعاداته 

  اال لذي شان من الشان   ل التخضب اعضاؤه والفي

اما مازيار از نشستن بر فيل امتناع كرد، معتصم امر داد استري برهنه را بـا همـان گلـيم سـتبر عـرق      

گيري كه بر او كشيده بودند برده و وي را بران نشانده داخل سامرا نمودند، و اسحق به دست خويش نامه ها 

  .ا به حضور رسانيدرا به دست معتصم داد و مازيار ر

د و اعيان و رجـال و قضـات و فقهـا و سـركردگان     اهمان سال معتصم بار عام د 3روز پنجم ذي القعده

همه پيرامون تخت خالفت قرار گرفتند و چون مازيار قبالً در نزد معتصم اقرار كرده بود كه افشـين آن نامـه   

بلكه او وي را بر خروج و عصيان انگيخـت زيـرا   به او نوشت و سركشي و مخالفت او را تصويب مي كرد  ها را

كه هر دو در دين و مذهب متفق و بر كيش زردشتي باقي بودند، اين روز را معين كردند كه آن دو را روبـرو  

همين كه افشين را آوردند مازيار را پيش او برده به افشين گفتند اين شخص را مي شناسي گفت نـه،  . كنند

پس به افشين گفتند اين هم مازيار است . ا مي شناسي گفت آري اين افشين استر به مازيار گفتند اين مرد

                                                           

  .عمارت تابستاني و به قولي زمستاني، بوده است كه در قصرها مي ساخته اند) صورت عربي شده لفظ تچر فارسي(طزر . 1

  .يعني غارت كنيد، غارت كنيد. 2

  .ميالدي، و روز دوشنبه بود 840ماه سپتامبر  6مطابق . 3
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به مازيار گفتند افشين به تـو نامـه   . گفتند هيچ وقت با مازيار مكاتبه كرده اي گفت نه. گفت اكنون شناختم

تـو و   اين دين سفيد را جز من و«كه  1نوشته است گفت آري برادرش خاش به برادر من كوهيار كاغذ نوشت

اما بابك از روي حماقت خود را به كشتن داد و من بسيار كوشيدم كه از مرگش . با يك كسي ياري نمي كرد

به چاهش افكنيد، اگر تو بر خليفه بشوري عربهـا كسـي را كـه بـراي      اونجات دهم ممكن نشد و ابلهي خود 

ن در زير فرمان خويش ادليران و شجاعپيكار و نابود كردن تو بفرستند ندارند جز من، و من سواران بسيار و 

قوم عـرب،  : دارم، وقتي كه با اين كسان به سوي تو بيايم كسي كه با ما جنگ كند نخواهد ماند مگر سه قوم

اما عربان به منزله سگان اند لقمه ناني پيش ايشان بينداز و سرشان را به گرز بكوب؛ اما اين . مغربيان، تركان

ني طول نخواهد كشيد كه آ؛ اما اين فرزندان شيطان يعني تركان 2ش يك سرندمگس ها يعني مغربيان خور

تيرهايشان تمام مي شود پس يك اسب بر روي آنان مي تازي و همه را تباه مي كني؛ آن وقت دين بـر مـي   

اين مرد ادعايي مي كند بر بـرادر خـود و   : افشين گفت» ايرانيان بوده است نگردد به همان حالي كه در زما

رادر من، بر من بحثي نيست، اگر من به او چنين كاغذي نوشته بودم و او را به سوي خويش خوانـده بـودم   ب

زاوار بود بكنم تـا بتـوانم   سانكار نمي كردم براي اين كه اگر من مي خواستم خليفه را ياري كنم اين حيله را 

همچنان كه عبداهللا پسر طاهر از ايـن  مازيار را گرفته پيش خليفه بياورم و خويشتن را محبوب خليفه سازم، 

منجملـه  . ديگر نيز روبرو كردند تا تقصير خـود او نيـز ثابـت شـود     افشين را با چند نفر. فرصت استفاده كرد

موبدي بود زردشتي موسوم به زرادشت پسر آذرخره كه بعدها در زمان متوكل مسلمان شد و ابوجعفر محمد 

: يزهايي كه اين موبد بر افشين دعوي كرد اين بود كه او گفته اسـت از جمله چ. موبد متوكلي معروف گرديد

اما سپاس خدا را كه تـا بـه حـال    . براي خاطر آنان روغن دنبه خوردم و بر شتر سوار شدم و نعلين پوشيدم«

يعني نه ختنه كـرده و نـه نـوره كشـيده ام، افشـين را بـه زنـدانش بـاز         » .نشده است ميك مو از بدن من ك

  3.گردانيدند

اموال بسيار بستاند، اما خليفه رد مازيار به معتصم پيشنهاد كرده بود كه او را زنده گذارند و در مقابل 

كرد و در همان مجلس محاكمه فرمان داد او را چهارصد و پنجاه تازيانه زدنـد و همـين كـه دسـت از او بـاز      

 بر داري كه پهلوي چوبه دار بابك بـود  4جثه او را در كنيسه بابك. داشتند آب خواست، بنوشيد و جان سپرد

هنوز بر دار باقي بود و جثه ياطس رومي بطريق عموريه نيز كـه   223آويختند و استخوان هاي بابك از سال 

                                                           

يار پرسيدند كه خلع طاعت چرا روا داشتي گفت شما مرا واليت طبرستان داديد مردم عصيان كردند به حضرت بـاز نمـودم   از ماز. 1

  .)تاريخ ابن اسفنديار(جواب آمد كه با ايشان حرب كي خليفه فرمود كه آن جواب كدام كس نبشت مازيار گفت افشين 

كه خورش يك سر، و خوراك يك شتر، و خورش يك گرسنه، در عربـي  در فرهنگ اصطالحات طبري چاپ ليدن بيان شده است . 2

  .همه به معني عده قليل و غير قابل اعتناست

  .در گذشت و پيكر او را پس از مرگش آتش زده سوزانيدند 226افشين در حبس ماند تا در شعبان  .3

  .ديده شود 22صفحه  .4
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بود و بر كنار بابك به دارش كشيده بودند همچنان مانده بود و گويند اين هر سـه چوبـه    مرده 224در سال 

  .ك شده بوددار كج و سرهاشان به يكديگر نزدي

مدت پادشاهي مازيار بر كوه و دشت طبرستان هفت سال بود و پس از مـرگ او واليـت ناحيـه را بـه     

  .عبداهللا طاهر و پس از او به طاهر پسر عبداهللا واگذاشتند

* * *  

حكايت، روزي معتصم به مجلس شراب برخاست و در حجره اي شد زماني بود بيـرون آمـد و شـرابي    

ره ديگر شد، و باز بيرون آمد و شرابي بخورد، و سه بار در سه حجره شد، و در جست و در حبخورد، و باز برخا

گرمابه شد و غسل بكرد، و بر مصلي شد و دو ركعت نماز بكرد و به مجلس باز آمد، و گفت قاضـي يحيـي را   

مروز مرا ارزاني گفت نماز شكر نعمتي از نعمت هايي كه خداي عز وجل ا. كه داني اين چه نماز بود، گفت نه

داشت كه اين ساعت سه دختر را دختري ببردم كه هر سه دختر سه دشمن من بودند، يكي دختر ملك روم، 

  1.و يكي دختر بابك و يكي دختر مازيار گبر

 

                                                           

افكار كساني است كه آن را ساخته اند و معرف مردماني كه درباره آنهـا  افسانه است ولي معرف  .177سياستنامه طبع طهران ص . 1

  !گويا خلفا و اوالد خلفا از زندگاني دنيا غير از اين چيزي نمي فهميده اند و نعمتي باالتر ازين نمي شناخته اند. ساخته اند
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  مازيار

  درام تاريخي در سه پرده

  بازيگران

  .منشي مازيار، كاله پوستي، لباس دراز، ستره، دستار. سال 45 – علي بن ربن طبري

  .سال، گيس سفيد، چادر نماز، كليحه، تنبان گشاد 50 – سيمرو

  .سال، متصدي ديوان خراج، لباس بلند پسبان تن، شمشير به كمرش 28 -شادان

  .سال، دختر سرراهي، لباس ابريشمي ساده چسب تن، سته باز، آستين بلند 20 – شهرناز

  .سال، لباس بلند، كمربند، قداره،كاله پوستي، شنل تيره روي دوشش 35شاه تبرستان،  – مازيار

  .سال، قاصد افشين، قبا و موزه و دستار 20 – برزين

  .سال، برادر مازيار، كاله پوستي، لباس بلند، شمشير 30 – كوهيار

  .سال، سر كرده قشون عبداهللا طاهر، چپي اگال، عبا، نعلين 50تا  45 – حسن بن حسين

  .سال، زندانبان، عبا، چپي اگال، نعلين 25 – خور زاد

  .سال، زندانبان، عبا، چپي اگال، نعلين 25 – كيانوش

  .، نعلينعبا، چپي اگال – چند نفر عرب
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  پرده اول

به ديوار شمشير چـپ و راسـت و   . اطاق ساده كوچك، دو در دارد گوشه آن يك تخت گذاشته شده كه رويش پوست سر افتاده

  .و يك صندوقچه در درگاهي اتاق گذاشته شده. باالي آن نصب است. يك تبر زين

  مجلس يكم

كنار او ايستاده كاغذها را يكي يكي نگاه مي كند و در طاقچه مي  سيمرو مشغول زير و رو كردن كاغذها در مجري است، پسر ربن

  .اندازد

بي خود به خودت زحمت نده، هيچ كدام از اين كاغذها نيست، اين دفعه چهارم است كه  – پسر ربن

  .آنها را به هم مي زني

چاهش  اگر چه شما راه و. اما من به چشم خودم ديدم كه كاغذ را توي اين مجري گذاشت – سيمرو

  .را بهتر مي دانيد و همه اين كاغذها از زير دست خودتان مي گذرد

گمان مي كني به من اطمينان دارد؟ هيچ كاغذي را نمي گذارد پهلوي من بمانـد فقـط    – پسر ربن

اما كاغذ به زبان . جواب آنها را به زبان خويش مي نويسد به من مي دهد و من آن را به عربي ترجمه مي كنم

  .شته شده است ترجمه هم نداردخودش نو

ولي من از الي در ديدم، به چشم خود ديدم كه يك لوله كاغذ پوستي آبي رنـگ بـود كـه     – سيمرو

  .دورش را نخ بسته بود

اين مردي كه كاغذ را آورده بود جوان بود يا پير؟ اگر جوان بود مـن او را مـي شناسـم،     – ربن پسر

  .خاش برادر افشين است

  .يرمرد است و گويا اسمش پرويز بودنه، پ – سيمرو

  !پس بايد ديد اين ديگر كيست -متفكرپسر ربن  

  .اگر كسي سر برسد نانمان آجر مي شود -به طرف در مي رود سيمرو

  .نه، مطمئن باش، كسي نيست -بازوي او را مي گيرد پسر ربن

  .تهمين قدر مي دانم اگر اين كاغذ را پيدا بكنم نانم توي روغن اس - سيمرو

  كاغذ را براي كي مي خواهي؟ – پسر ربن

  .براي كوهيار برادر مازيار مي خواهم – سيمرو

خوب چه قـدر بـه تـو پـول مـي      . حاال فهميدم، كوهيار را مي گويي؟ او از خودمان است – پسر ربن

  دهد؟

  .پنجاه درهم – سيمرو
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  !همه اش – پسر ربن

  .براي يك تكه كاغذ پنجاه درهم كم پولي نيست – سيمرو

چون افشين با مازيار ساخته تا بر ضد  ،هان تو نمي داني، خيلي بيش از اينها ارزش دارد – پسر ربن

  .عربها شورش بكند، فهميدي؟ اين كاغذ را عبداهللا طاهر خوب مي خرد

  عبداهللا طاهر؟ – سيمرو

بله، حاكم خراسان كه از طرف خليفه در آن جاست و دشمن مازيار است، كوهيـار بـا او    – پسر ربن

  . ساخته و اين كاغذ را خيلي گران مي فروشد

  مثالً چقدر؟ – سيمرو

  .سيصد درهم – پسر ربن

  !سيصد درهم – سيمرو

  .ممن اين كاغذ را پانصد درهم از تو مي خر – پسر ربن

آيا راست است؟ بر شيرش لعنت، اين دختر گيس بريـده  ... شوخي مي كني!... پانصد درهم – سيمرو

  .سر رسيد نگذاشت درست ببينم

  شهرناز را مي گويي؟ – پسر ربن

  .همان دختره خل را مي گويم – سيمرو

  .نه، اشتباه مي كني خيلي هم عاقل است... خل – پسر ربن

ظرف ز ديدي چطور ديرو. م هوشيار استهه ديوانگي مي زد، خيلي برعكس، خودش را ب – پسر ربن

  .اگر چه بهتر... ناهار را برگردانيد تا مازيار خوراك زهرآلود را نخورد

  چرا بهتر؟ - سيمرو

چون لشكر خليفه پشت دروازه شهر است، كوهيار بدون آن كه مازيار و سردارانش بدانند  – پسر ربن

اگـر مازيـار كشـته شـده بـود ديگـر       . رده است و يك ساعت ديگر اينجا خواهند بودعربها را از بيراهه وارد ك

  .احتياجي به ما نداشتند در صورتي كه هنوز مي توانيم خيلي پول بگيريم

  عربها كه بيايند چه به روز ما خواهد آمد؟ – سيمرو

ن پسر حسين من به تو قول مي دهم كه از حس. براي هر كس بد بشود براي ما خوبست – پسر ربن

ذ قاصـد افشـين را بـه دسـت مـن      به شرط اين كه كمك بكني كاغ سر كرده خليفه برايت هزار درهم بگيرم

  .بدهي

  .من يك راه ديگر جستم  – سيمرو

  كدام راه؟ – پسر ربن
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من . او بايد بداند، چون مازيار به او و شادان خيلي اطمينان دارد... شهرناز اگر مي توانستيم – سيمرو

  .حتماً او مي داند كاغذ كجاست. مي كنم همه اسرار خودش را براي اين دختر نقل مي كندگمان 

  !من هنوز نفهميده ام اين دختر چه نسبتي با مازيار دارد –پسر ربن 

شهرناز دختر مردانشاه زرتشتي است و اين هم كه خل ماننـد  . من ته تويش را در آورده ام – سيمرو

  .پدر و مادرش را جلو او سر بريده اند و از آن وقت عقل از سرش پريده است براي اين است كه عربها

  .انگار صداي پا مي آيد – متفكر پسر ربن

  .كاغذها را سرجايش بگذاريم – سيمرو

مازيار با شادان بـه  . من دلم قرص است، مي دانم كه به جز شهرناز كسي در خانه نيست – پسر ربن

  .باد رفته اندآهرمزد

  .حالل زاده بود اسمش را بردند آمد –د از باالي درز در نگاه مي كند ي روم سيمرو

  مجلس دوم

  .همان اشخاص، شهرناز وارد اتاق مي شود

من به خيالم هيچ كس خانه نيست، داشتم براي پـدرم  ! اوه شما هم اين جا هستيد – با تعجب شهرناز

  .آفرينگان مي كردم

  !آفرينگان – پسر ربن

سر سال پدرم است؛ سه سال پيش در همـين روز بـود كـه پـدرم را     . را دارمآخر حسابش  – شهرناز

  .امشب سالش است ،عربها كشتند

  !پرت مي گويد – پسر ربن

مگر نمي دانيد كه روان مرده همه ساله سر سال خودش با يك دسته مهمان بـاالي   – عصباني شهرناز

انند تا جلو مهمان خودش شرمسار نشـود و دلشـاد   يد و بايد برايش روزگار بگيرند و آفرين بخوآبام خانه مي 

  1.پيش اورمزد برگردد و بداند كه خويشانش او را فراموش نكرده اند

  سش پرت است؟اديدي گفتم حو – به پسر ربن سيمرو

  .اين طور وانمود مي كند – پسر ربن

  اسي؟ببينم اين پيرمردي را كه ديروز پيش مازيار بود مي شن بگو – به شهرناز پسر ربن

  !كدام پيرمرد – شهرناز

  .هماني كه كاغذ برايش آورده بود – پسر ربن

                                                           

  .»آفرينگان«رجوع شود به يادداشت نمره آخر كتاب و همچنين به داستان . 1
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  !من چه مي دانم – شهرناز

  .وش ايستاده بودي، تو بايد بداني كه آن كاغذ را مازيار كجا گذاشتگديروز تو پشت در  – پسر ربن

  ...من هيچ وقت گوش نمي ايستم من آمده بودم كه به مازيار بگويم – شهرناز

  چه بگويي؟ – بنپسر ر

  .مي خواستم بگويم كه به ناهارش دست نزند – شهرناز

  هان، چرا دست نزند؟ –پسر ربن 

  .آخر من ديدم – شهرناز

  چه ديدي؟ – پسر ربن

  .من هم آن را برگرداندم تا مازيار نخورد. كه سيمرو گرد سفيدي توي خوراكش پاشيد – شهرناز

  ه خلي مي زند؟حاال ديدي خودش را ب – به سيمرو پسر ربن

  .همان گردي كه شما داديد، نمي دانم باقيش چطور شد – سيمرو

  .مي داني چيست؟ اين كار به تو مربوط نيست – به شهرناز پسر ربن

  .آخر من مازيار را دوست دارم – شهرناز

  .حاال كه مازيار را دوست داري من هم مي دانم چه بگويم... پس زودتر بگو – پسر ربن

  مي گويي؟ چه – شهرناز

مي گويم كه تو با كوهيـار راه داري، ديـروز كنـار اسـتخر بـا او چـه مـي گفتـي و مـي           – پسر ربن

  خنديدي؟

من تنهـا مازيـار را دوسـت دارم،    . من با او مي خنديدم؟ برعكس من از دست او فرار كردم – شهرناز

  .سوده باش خود مازيار هم باور نمي كندآ

  .يار بوديمن هم شاهدم كه با كوه – سيمرو

  .تو ديگر چه مي گويي؟ مازيار به حرف تو اعتنا نمي كند – با تحقير شهرناز

  .انگار باز صداي پا آمد تو برو گوش به زنگ باش – به سيمرو پسر ربن

  .سيمرو از در بيرون مي رود

چـه مـي   اگر مي خواهي به مازيار نگويم به من بگو ديروز آن پيرمرد با مازيـار   – تهديد آميـز  پسر ربن

  گفت؟

  .تو دروغ مي گويي!... من با كوهيار – شهرناز

  زود باش به من بگو كاغذ را كجا گذاشتند؟ – او را به كنج ديوار مي برد پسر ربن
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  تو كي هستي كه به من فرمان مي دهي؟... اوهو – شهرناز

  .من همه كاره هستم – پسر ربن

  از كي تا حاال؟ – شهرناز

بگو وگرنه به ضرر خودت تمام مي ) خنده(مي داني كسي در خانه نيست . ..از همين االن – پسر ربن

  .شود

  .من چيزي نديدم... هرگز...  - به زور شهرناز

خـواهش مـي كـنم    ... من مي دانم كه آنجا پشت در بودي و حتماً شنيده اي – نرم مي شـود  پسر ربن

  .بگو

كه افشين تا سه ماه ديگر معلوم خواهد  نه، گفت.. چند ماه ديگر معلوم مي شود... او گفت – شهرناز

  .من همين را شنيدم... كرد

  .شادان آمد :به در مي زند و از آن پشت مي گويد سيمرو

  شادان؟ – پسر ربن

  .پسر ربن از در بيرون مي رود

  مجلس سوم

  .شادان حواسش پرت است متفكر وارد مي شود

  اينجا چه مي كني؟ مازيار نيامده؟ – به شهرناز شادان

  .ترا به خدا نگذار به مازيار بگويند – التماس مي كند شهرناز

  چه بگويند؟ كي بگويد؟ – شادان

دروغ اسـت، مـي دانـي كـه دروغ     . پسر ربن و سيمرو مي گويند كه من با كوهيار راه دارم – شهرناز

  .است

  از تو چه پرسيدند؟ – شادان

  .داد كجاست مي پرسند كاغذي كه ديروز آن پيرمرد به مازيار – شهرناز

  .تو هم نشاني دادي – شادان

  .اگر مرا تكه تكه هم مي كردند بروز نمي دادم... هرگز... من – شهرناز

اين . نگفتم كه از اينها پرهيز بكن؟ اينها جهودند و از عربها پول گرفته اند كه ما را بفروشند – شادان

  .دو تا جهودند

  پس چرا اسمش سيمروست؟ – زاشهرن
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كـه او را از سـر كوچـه     ر اسـت مازيا تقصير. اسم ساختي است، اسم اصليش سارا است اين – شادان

  .برداشت و گيس سفيد خانه اش كرد

  از سر كوچه؟ – شهرناز

من مـي دانسـتم كـه    . باراني او را لخت و برهنه از سر راه برداشت و به خانه آورد بيك ش – شادان

  .مازيار جا كرده تا اسرار او را به عربها بفروشد جاسوس عربهاست و به اين شيوه خودش را در منزل

هان من ديدم كه سيمرو نمي دانست كه هر مرده اي سر سال خودش باالي بام مي آيد و  – شهرناز

  !بايد آفرينگان كرد

  .شادان حواسش پرت است قدم مي زند در را باز مي كند گوش مي دهد

  .بايد مازيار باشد – با خودش شادان

  باد نيست؟آگر در هرمزدم – شهرناز

ما محاصره شده ايم دشمن رسيده، عربهـا مـا را محاصـره    . او برگشت، پيش از من برگشت – شادان

  .كرده اند

  .مي خواهم او را ببينم ه مازيار صدمه نرسيده باشد، منراست مي گويي؟ ب – شهرناز

  .ها را نداردحاال نمي شود، هيچ حوصله ندارد، گرفتار است، فرصت اين حرف  – شادان

  .پس من مي روم – شهرناز

  .دان از در ديگر مي خواهد بيرون برود كه مازيار وارد مي شوداشهرناز از در بيرون مي رود ش

  مجلس چهارم

  شادان و مازيار

نكند كه سرخاستان به ما خيانت كرده باشد و . ممكن است كه از ديوار گذشته باشند چطور – مازيار

  .شه وارد كرده باشدعربها را از راه تمي

  .ولي اين برادرت است – شادان

  كوهيار؟ – مازيار

  .بله، خود او لشكر دشمن را از بيراهه شبانه وارد كرده –شادان 

  از همان راهي كه به او سپرده شده بود؟ – مازيار

  .بله، او با عبداهللا طاهر دست به يكي بوده – شادان

  قاومت مي كند؟پس سرخاستان چه شد آيا هنوز م – مازيار
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نه، لشكرش پراكنده شد و خودش به دست محمـد پسـر معيـره كشـته شـد، چنـد نفـر از         – شادان

  .لشكريانش به خيانت او را تسليم عربها كردند

  .از دري هيچ خبري نداري؟ من يك كاغذ برايش نوشته ام – مازيار

  .دست مي كند از جيبش لوله كاغذ را در مي آورد روي تخت مي اندازد

ولـي خـود او   . كشـته شـد   به او هم از پشت سر عربها حمله كردند و برادرش برزگشنسـب  – شادان

  .مشغول زد و خورد با عربهاست

همه اين مسلمان ها و جهودها با هم سـاختند و مـا را بـه    ... تف... تف – پايش را به زمين مي كوبد مازيار

  !خودشان نخواستند. ل نبودندبه درك، اين مردم قاب. اين عربهاي دزد درنده فروختند

با اين استحكاماتي كه ما داشتيم پيدا بود عربها نا اميد بودند كه بتوانند به زور بـازو بـر مـا     – شادان

. همه به ما خيانـت كردنـد حتـي سـيمرو و پسـر ربـن      . چيره بشوند و راه تقلب و خيانت را در پيش گرفتند

  !كساني كه اين همه به آنها اعتماد داشتيد

  !سيمرو هم – ازيارم

  .پيش پاي شما از شهرناز كاغذ قاصد افشين را مي خواستند بگيرند – شادان

آسوده باشيد من كاغذ را شما را جايي گذاشته ام كه دست فلك بـه آن  ... هان، كاغذ افشين – مازيار

  .نمي رسد

  مجلس پنجم

  .دراز و عصا، وارد مي شوددر باز مي شود قاصد افشين با قد خميده، ريش بلند خاكستري لباده 

  مگر هنوز نرفته ايد؟!... برزين – مازيار

  .لشكر عبداهللا طاهر و خليفه همه راه ها را گرفته است. راه فرار باقي نمانده – برزين

ببينيد، شش سال است كه شب و روز در تالشم، جلو دشمن را ديوار كشيدم، لشكر آراستم  – مازيار

ودم تا بتوانم قواي عرب را در هم بشكنم و حاال كسي كه بيشـتر از همـه بـه او    و چشم به راه چنين روزي ب

پشت گرمي داشتم، كسي كه نزديكتر از همه به من بود لشكر دشمن را به خيانت وارد كرد اصـالً نـژاد ايـن    

... ا رفتهمردم از اختالط و آميزش با عربها فاسد شده، فكر، روح، ذوق، و جنبش در اثر كثافت فكر عرب از آنه

حاال ديگر به كدام اميد با اين عربهاي پست مقاومت بكنم؟ براي كي؟ براي ... مثل زالو خون آنها را مكيده اند

  چه مردمي؟

اين مردمي كه مي بينيد يك گله گوسفند هستند كه نه فكر دارند و نه جرئـت تـالش، بـه     – برزين

براي پنج نفر دزد و جاسـوس  . خودشان بيگانه اند قدري در زير فشار فكر عرب مسموم شده اند كه از هستي
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نبايد آنها را از دست داد، چشم اميد همه به شماست، بابك كه از بين رفت؛ شما هم كه تسليم بشويد فقـط  

  .افشين مي ماند و او هم به تنهايي كاري نمي تواند از پيش ببرد

  .من هرگز نه تسليم مي شوم و نه امان مي خواهم – مازيار

آيا اتحاد همين مردم را در زمان ونداد هرمزد جدتان فراموش كرده ايد كه در يـك روز هـر    – ينبرز

چه عرب در مازندران بود قتل عام كردند و حتي زنهاي ايراني كه شوهرانشان عرب بود ريش آنها را گرفته از 

  خانه شان بيرون كشيدند و به دست دژخيمان سپردند؟

  .دشان فاسد نشده بودژاايراني داشتند، هنوز نآن وقت مردم خون  – مازيار

آيا ابو لؤلؤ يك نفر ايراني نبود كه عمر را كشت؟ ابومسلم، برمكيان، بابـك و بسـياري ديگـر     – برزين

  ايراني نبودند كه بر ضد عرب شوريدند؟

  .من مي دانم براي خاطر شهرناز است كه كوهيار ما را به عربها فروخت – مازيار

  ز كيست؟شهرنا -برزين

  .يك دختر پاك و ساده، دختر مردانشاه كه به كوهيار بي ميل بود – مازيار

  .اين دليل كافي نيست – برزين

  .آميزش با عربهاي پست – مازيار

ولي وقت ما تنگ است، مي دانيد كاغذهاي افشين نبايد بـه دسـت   . اين مطلب درست است –برزين 

آيا كسي ) هراسان. (رد، بهتر آنست كه كاغذهايش را بسوزانيددشمن بيفتد، چون نقشه او را خراب خواهد ك

  به ما گوش نمي دهد؟

  .از اين جهت مطمئن باشيد – مازيار

  .تو مواظب باش كه اين اطراف كسي نباشد – به شادان مازيار

  .مازيار و برزين روي تخت مي نشينند. شادان از در بيرون مي رود

  .شادان – مازيار

  بله؟ – شادان

ببين پسر مهران رئيس داروغه اينجاست، اگر هست بگو بيايد، بايد يك كاغذ فوري در مـرو   – ارمازي

  .به دري برساند، خودت دور اتاق را بپا كسي گوش ندهد

  .مازيار و برزين روي تخت مي نشينند. شادان از در بيرون مي رود

  حاال براي جلوگيري از دشمن چه چاره اي در نظر داريد؟ – برزين

من يك كاغذ به دري نوشته ام كه هر چه زودتر با تمام سـپاهش خـود را از راه رويـان بـه      – زيارما

حدود دماوند برساند، هزار تن از سواران خودم هم در هرمزد آباد هستند، به عالوه كوه هاي ونـدادهرمزد بـه   



تياده قداص 55   

م، ولي خودتان مي بينيـد  قدري خوب واقع شده كه با همين لشكر مي توانم ماه ها جلو عربها ايستادگي بكن

رشته كارها از هم پاره شده، كو چاپار؟ كو راه؟ كو يك نفر كه بتواند به من كمك بكند؟ من منتظـر رادمـن   

  .هستم، او را فرستاده ام اخبار عربها را برايم بياورد، آن وقت مي توانم دست به كار بشوم

به اسم پرداخت ماليات حـبس كرديـد   من گمان مي كنم اين بيست هزار نفر مسلماني كه  – برزين

  .عربها را به مازندران راه دادند

ماليات را بهانه كردم، نقشه من بر همين بود كه از جهودها و اين مسلمانان پست تر از عرب  – مازيار

  .هر كس بجاي من بود آنها را كشته بود را از بين ببرم

  ا كاغذ افشين را فراموش كرده ايد؟يآولي با وجود همه اينها نبايد نااميد شد،  – برزين

ه من پيغام داد كه اين راستش من اعتقادم از افشين هم برگشت، براي اينكه خودش بارها ب – مازيار

جز من و تو بابك خرم دين پشتيبان ديگري ندارد، پس بايد با هم دست بـه يكـي كنـيم و ايـن     دين سفيد 

حتي به من نوشت و وعده داد كه اگر به ... از ايران بيرون بكنيمعربها را با دين سياهي كه برايمان آورده اند 

هنـد فرسـتاد و در آن صـورت او بـا     اخليفه بشورم عربها كس ديگري را جز او ندارند و او را به جنگ من خو

آن وقت همين افشـين بـود كـه    . سرداران و سپاهيان خودش به شورش من بر ضد خليفه كمك خواهد كرد

دستگير كرد و به دست خليفه شتر چران داد، دشمنان خليفـه را سـركوب كـرد و سـردار      بابك را به نيرنگ

همه اين كارها را كرد براي اينكه پيش خليفه قدر و منزلت پيدا بكند، براي اينكه . رومي ناتيس را اسير كرد

بداهللا هستم خليفه بجاي عبداهللا طاهر حكومت خراسان را به او بدهد و چون مي دانست كه من هم دشمن ع

ولي باز هم تكرار مي كنم كه من در صداقت . از اين رو براي پيشرفت كار خودش با من طرح دوستي ريخت

  .افشين شك دارم

تازه ايسـت وانگهـي اگـر مقصـودش      ولي فراموش نكيد كه افشين مشغول آماد كردن نقشه – برزين

  .را به شما نمي گفت كمك به شما نبود مرا به شما قاصد نمي فرستاد و اسرار خودش

  كدام نقشه؟ – مازيار

مگر ديروز نگفتم كه تا سه ماه ديگر خليفه را با پسرانش خواهد كشت و جهانداري دوباره به  – برزين

  ايرانيان بر مي گردد؟

  ولي در كاغذ خودش به اين مطلب اشاره نكرده بود به چه ترتيب اين كار را مي كند؟ – مازيار

ه بزيست اختر شناس اين عادت را گذاشته بود كه هر سال براي شـگون جشـن   مي دانيد ك – برزين

مهرگان مي گرفت، و خليفه در آن جشن حاضر مي شد، امسال افشين در خانه خودش جشن مهرگان را مي 

و جعفر دعوت دارند، آن وقت بناگاه دسته اي از سواران به آنها  گيرد و درين جشن معتصم و پسرانش هارون

مخصوصاً اين روز را انتخاب كـرده اسـت چـون مهرگـان جشـن      . كنند و هر سه آنها را مي كشند حمله مي
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آزادي ايران از دست تازيان است و در همين روز بود كه كاوه آهنگر بر ضحاك چيره شد و فريـدون او را در  

  1.كوه دماوند حبس كرد و ايران دوباره به شكوه و آيين نياكانش بازگشت

  گمان مي كنيد كه موفق خواهد شد؟شما  – مازيار

تمام وسايل آن مهياست، به يك اشاره افشين صد غالم زره پوش از پشت پرده ها بيرون مي  – برزين

  .آيند و آنها را با شمشير تكه تكه مي كنند

  اگر شورش بشود؟ – مازيار

  .ب مي كندهمه سپاه در زير فرمان افشين است كسي جرئت نخواهد كرد، همه را سركو - برزين

  گمان مي كنيد عبداهللا طاهر تسليم او بشود؟ – مازيار

خواهي نخواهي تسليم خواهد شد و هر چه عرب موش خوار و مسلمان است دوباره از ايران  – برزين

  .خارج مي كنيم

  !با اين همه دزد و جاسوس كه دور ما را گرفته – مازيار

ر گـ وانگهي سه ماه دي. بر را به كسي نمي گفتممطمئن باشيد، من اگر سرم مي رفت اين خ – برزين

  .اين نقشه انجام خواهد گرفت

  مجلس ششم

  .در باز مي شود و شادان وارد اطاق مي شود

  هان، ديگر چه شده؟ – با تعجب مازيار

  .خودتان را نجات بدهيد عربها وارد شدند – شادان

  آمدند؟ –بلند مي شود  برزين

  .يك مي شودگوش بدهيد، صدي طبل نزد – شادان

  .صداي طبل از دور مي آيد

ل او فرسـتادم در همـين وقـت    امن رفتم مهران را صدا بزنم در كوشك نبود، اميدوار را دنب – شادان

  .قاصد آمد كه عربها وارد شدند

  عربها اينجا؟ – مازيار

ارد سر شهريار از كوه هاي شروين لشكر عرب را به سرردگي حيـان بـن جبلـه و   پبله، كارن  – شادان

  .كرده است

  !كارن هم به ما خيانت كرد – مازيار

                                                           

  .آخر كتاب 2ع شود به يادداشت نمره رجو. 1
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  !اين مسلمان هاي پست ما را فروختند – شادان

  چه بكنيم؟ – بر مي خيزد مازيار

شـبرنگ،  : هنوز هم نگذشته، جلو در نهاني كوشك چهار اسب از بهترين اسب هاي خودتان – شادان

ي دانند و اسبهايشان نمـي تواننـد برونـد، فـرار     عربها راه چمن تپه را نم ، گلگون و چموشك حاضرند،دهدزه

  .كنيم

  شهرناز كجاست، چه خواهد شد؟ – مازيار

  !عجالتاً جان خودتان را دريابيد. دلواپس او نباشيد، من او را به شما مي رسانم – شادان

شيرها را كه به ديوار نصب مازيار لوله كاغذي را كه روي تخت است بر مي دارد پاره مي كند به زمين مي ريزد بعد يكي از شم

سـت مـي كننـد از پشـتش بالشـي را كـه       داست برداشته به برزين مي دهد، برزين هم ريش مصنوعي خود را كنده دور مي اندازد، بعد 

صداي غوغـا و دهـل از   . شمشير را به كمرش مي بندد. بجاي قوز گذاشته بيرون مي كشد و دور مي اندازد و جوان بلند بااليي مي شود

  .هر سه آنها از اتاق بيرون مي روند. ر شنيده مي شوددو

  .پرده مي افتد

   



58 

 

  پرده دوم

كنـار ديـوار روي سـكو قاليچـه     . ميكده اي پيداست كه ميان آن قنديل روشني آويزان است، چند كـوزه در رف آن چيـده شـده   

  .افتاده سه نشيمن كوتاه بي ترتيب در آنجا گذاشته شده

  مجلس يكم

آهسته مي نوازد و به همان آهنـگ مـي   . ريده، لباس پاره، كنار شهرناز نشسته و شهرناز چنگي در دست داردمازيار به حال شو

  :خواند

  تيمار،  گرد بنشان  بجام باده            زماني دل به رود و باده خوش دارد 

  .جهاني  اين  رنج هاي  سرآيد     زندگاني،     تيـلخ ماندست    اگر

  به عذر آيد ترا روزي دهد داد،   كرد بيداد   تو كه بر گردون  همان 

  باشي، آزاد   انديشگان   وزين     يـباش اد ـدلش تو   كه  روزا  ا ـبس

  1.نماند حال يكسان  مراورا هم   هان ـگي  كرد   ديگر تو  ار ـك  رـاگ

  .ساز را زمين مي گذارد، مازيار دست هاي او را در دستش مي گيرد

  .م يك پياله شراب از دست تو بنوشممي خواست – مازيار

  .شهرناز در پياله مازيار شراب ريخته به او مي دهد و مازيار هم گرفته سر مي كشد

  !همين تو براي من ماندي... بيا پهلوي من... بيا نزديك من بنشين – مازيار

  اين كوهيار بود كه عربها را آورد؟ – شهرناز

  .نمي دانستم من تا اين اندازه او را پست – مازيار

از همان اول كه با من برخورد كرد، نمي دانم چه در صورتش بود كه دلم به من گواهي داد  – شهرناز

  .آدم خوبي نيست

  ...ولي با وجود اين – مازيار

  هان چه مي خواهي بگويي؟ – هراسان شهرناز

اگر چه همه به ... بفروشدكه تا اين اندازه پست باشد، كه ما را به عربها  من گمان نمي كردم – مازيار

  .من خيانت كردند او تنها نبود

  .من به خيالم شما حرف پسر ربن را باور كرده ايد كه گفت مرا با كوهيار ديده است – شهرناز

                                                           

  .214ويس و رامين، ص  .1

خوانـدن بـر    پرده كه باال مي رود بر گردان شعر را از پشت پرده با ساز مي زنند، دختر كه شروع به خواندن مي كند صداي ساز بريده مي شود و در موقع

  .گردان دوباره ساز مي زنند



تياده قداص 59   

  ترا با كوهيار ديده؟ – مازيار

من  او و سيمرو از من كاغذ افشين را خواستند و چون به آنها نشاني ندادم اين بهتان را به – شهرناز

  .زدند

  .مازيار عصباني بلند مي شود چند قدم راه مي رود

من مي دانستم كه حرف پسر ربن را باور نمي كنيد، او اصالًً با من بد است، اگـر چـه مـن     – شهرناز

پانزده روز پيش براي . به همين سوي چراغ قسم كه اگر من با كوهيار راه داشته باشم... كاري به او نكرده ايم

مـن كوهيـار را دوسـت    . گان مي كردم، سررسيدم، ديدم سيمرو و پسر ربن توي اتاق شما هستندپدرم آفرين

  .نداشتم، هيچ وقت او را دوست نداشتم، فقط چون برادر شما بود

اگـر راسـت   ... كوهيار از بس كه با عربهاي شتر چران آميزش كرده خوي پست آنها را گرفته – مازيار

  .اما خيلي طول مي كشد. تا دو ماه و نيم ديگر جشن مهرگان بود، اگر تا سه ماه ديگر، نه،

  .مازيار مي آيد دوباره پهلوي شهرناز مي نشيند

... من يك دختر ديوانه بيش نيستم، همه به من به اين چشم نگاه مي كنند... من نمي دانم – شهرناز

  .اما من كمترين خيانت درباره شما نكرده ام

اگر من به تو بي اعتنايي كرده ام، ولي من هيچ وقت اين عقيـده  ... ببخش شهرناز مرا – هربانم مازيار

من هميشه در تو يك روح لطيف و بزرگي مي بينم كه كوهيـار و ديگـران آن را نمـي    ... را درباره تو نداشتم

 بينند، در تمام اين مدتي كه پيش من بودي من دقيقه اي آسايش نداشتم، در سفر و در كار بودم، خـودم را 

چون از همان روز اول كه ترا ديدم آن صـورت تـو، آن لبخنـد دردنـاك گوشـه      . مخصوصاً مشغول مي كردم

  ...لبت

  !اولين بار است كه با من اين طور حرف مي زنيد – با خودش مي گويد شهرناز

ستم كه حرف هاي خودم را به تو بگـويم، چـون هـر چـه     انه، خيلي وقت است، من مي خو – مازيار

اوه نمي داني اين ... كه اين ميل را در خودم بكشم نتوانستم، روز به روز در من زيادتر مي شود كوشش كردم

ميل چه ترسناك است؛ هر جا بودم ترا مي ديدم، لبخند دردناك تو از جلـو چشـمم دور نمـي شـد، آهنـگ      

افتادم مثل ديوانـه   آنجا در لشكرگاه بودم به ياد تو. صدايت، نگاهت پر از پرسش پر از كشش و دلربايي است

  .ها برگشتم، برگشتم كه ترا ببينم

  .شهرناز متفكر هيچ نمي گويد

كي مي داند، شايد يك ساعت ديگر عربها مرا بكشند، چه اهميتي دارد؟ مـدتها بـود، سـالها     – مازيار

ايـن  . بود كه مي خواستم دردهاي خودم را به تو بگويم، و حاال آرامش مخصوص در خـودم حـس مـي كـنم    

زنهاي ديگر خيلي هستند، ولي روح من كشش و تأثير غريبي بـراي  . ظه در زندگي من خيلي گرانبهاستلح
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مي داني دست خودم نيست، بارها خواستم ايـن فكرهـا را از   ... تو حس مي كند، نمي توانم جلو آن را بگيرم

را به هزار جـور مشـغول    مسافرت رفتم، خودم. خودم دور بكنم، ولي نمي توانم، هر دفعه نيرومندتر مي شود

ولي مي بايستي كه در چنين موقعي مـا بـه هـم    . بدون تو زندگيم تهي است، بيهوده است. كردم بيهوده بود

  !...نزديك بشويم

مـن  ... يك دختر ديوانه كه همه مردم مرا دسـت مـي اندازنـد   ... من –كند  اشك خود را پاك مي شهرناز

مـن هرگـز گسـتاخي آن را نـدارم كـه در      ... هزاده اي مانند شـما هرگز شايسته نيستم كه سردار بزرگي، شا

  .چشمتان نگاه بكنم

دوره عربها، دوره پستها، دوره گدا گرسنه ها و بي پدر مادرهـا رسـيده،   . گذشت، قديمي شد – مازيار

ودم اين عربهاي سوسمار خور همه اين حرفها را دور انداختند، وانگهي االن من نه سردارم و نـه مرزبـانم، خـ   

من ترا دوست دارم و همين كافي ست، مـن  . ام و لباسم، بر فرض هم كه بودم، من و تويي در كار نبود مانده

زيبايي افكار ترا با چشم دلم مي خوانم، همين زيبايي روان تو، همين كشش روي تست كه در زندگي به من 

  .قوت و شجاعت مي دهد و هر چه كرده ام از زيبايي روي تو دارم

  .از اشكهايش را با سر دست آستينش پاك مي كندشهرن

  ...آيا مست نشده اي، آيا مرا مسخره نمي كني؟ آيا ممكن است؟ – شهرناز

مستي و راستي، شايد مستي هم به آن كمـك كـرده، ولـي از خيلـي پـيش مـي خواسـتم         – مازيار

كه همه افكار قشنگي كه در تصـور  بگذار رويت را ببينم، صورت تو مانند آينه ايست . حرفهايم را به تو بگويم

  .من مي گنجد روي آن منعكس مي شود

ولي با زندگي گذشته من، با زندگي ولگردي كه كردم آيا مي توانم اليق اين حرفها باشم؟  – شهرناز

  ...اگر پدرم زنده بود شايد به خودم مي توانستم اميد بدهم ولي

  .از، من از تو خوشم مي آيد و همين كافي استاين حرفهاي كوچك و بچگانه را درو بيند – مازيار

بعد از آنكه پدرم را عربها كشتند، من سه سال ويالن بودم، ولـي در خانـه شـما خـودم را      – شهرناز

  ...خوشبخت مي ديدم؟ اما حاال كه

  پدرت در جنگ دستگير شد؟ – مازيار

ل دسـتهايش را بريدنـد بعـد    او. نه عربها ريختند توي خانه مـان و او را تكـه تكـه كردنـد     – شهرناز

  .پاهايش را بعد هم سرش را جدا كردند

  !همان طور كه بابك را خليفه كشت – مازيار

  !شما نمي دانيد... اوه – شهرناز

  تو چطور از دست عربها گريختي؟ – مازيار
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و دهل و هياه م اسبها،سيك روز صبح بود، ما از هيچ جا خبر نداشتيم، كه صداي  – با حرارت شهرناز

. بلند شد، آن وقت عربهاي پابرهنه نعره كشان ريختند توي خانه ها و هر چه به دستشان آمـد چپـو كردنـد   

. خواهرم، دخت نوش، خودش را در آب انبار انداخت تا به دست آنها نيفتد، پدر و مـادرم را روبـرويم كشـتند   

در جنگل سرخك الي سنگها پنهـان  دايه ام، نوشابه، دست مرا كشيد و از ميان كشته ها، دود و آتش رفتيم 

شب بود كه از صداي همهمه بيدار شدم، ديدم دسته اي عرب صد قدم دورتر . شديم، ولي من بي هوش شدم

دست مي زدند و دخترهايي را كه اسـير كـرده بودنـد بـه ضـرب تازيانـه مـي        . از ما آتش روشن كرده بودند

كرد تا از صداي گريه  ه پهلوي ما بود بچه اش را خفهيك زن با بچه اش ك. رقصانيدند و قهقهه مي خنديدند

بعـد از  . يد زندگي مـي كـرديم  چدو روز با سبزه ها و ريشه گياه ها كه دايه ام مي . او دشمن ما را پيدا نكند

يك ماه ناخوش بودم، زنش ناهيد از مـن  . دايه ام مرا به خانه دامگور برزگر برد. آنكه داد و غوغا فروكش كرد

بعد كه خوب شدم به من چنگ زدن را آموخت و شوهرش كه ! مي كرد، بيچاره چه زن مهرباني بودپرستاري 

مرد من در كوچه ها چنگ مي زدم و با پولي كه مردم به من مي دادند و شهر به شهر مي گشتم تا اينكه به 

  .ساري آمدم

  تنها، كي ترا به ساري آورد، چطور آمدي؟ – مازيار

  مجلس دوم

  .ود و شادان وارد مي شوددر بار مي ش

  مي دانيد كه دشمن در جستجوي شماست؟ هيچ هنوز اينجا هستيد؟ – شادان

من گمـان مـي   ... دوستانم با من چه كردند كه دشمنانم بكنند؟ براي من ديگر يكسان است - مازيار

نمـي خواهنـد ديگـر    اما حاال كه خودشـان  . كردم كه اين مردم را بايد از زير فرمان و شكنجه عربها آزاد كرد

  كوشش من چه فايده دارد؟

عربها بعد از آنكه قصر هرمزدآباد را چپو كردند و برادرانتان عبداهللا و فضل و خواهرانتـان را   – شادان

برين به دست عربها افتاده ولي آنهـا نمـي   . اسير كردند قصر را آتش زدند و در همه جا ديده بان گذاشته اند

  .فشين استدانند كه او همان قاصد ا

به من چه؟ چرا همه از من متوقع هستند؟ مگر كوهيار يك برادرشان نيسـت كـه بـا عربهـا      – مازيار

او هنوز عربها را نمي . بي همه چيز! جان در يك قالب است، اگر مي تواند برود جان خويشانش را نجات دهد

ا تو شرط مي كنم او هرگز نمي تواند جـان  من هم با آنها بوده ام، ب... شناسد، او هنوز پستي آنها را نمي داند

چون حاال محتاج به او هسـتند و بـه   ... همه آنها را عربها خواهند كشت. يك نفر از خويشانش را نجات بدهد

... خود او را هم مي كشند، هر كس زنده بماند خواهـد ديـد  . مي كند وعده هاي دروغي مي دهند كمكآنها 
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كسـي هسـتي كـه بـه تـو       اشادان تو تنهـ ... ازي، دزدي و خيانت استهمه فتح عربها روي همين جاسوس ب

  آيا قبول مي كني؟. اطمينان دارم و مي خواهم امانت گرانبهايي را به تو بسپارم

  .من از جان و دل حاضرم – شادان

تنها خواهشي كه دارم اينست كه شهرناز را فرار بدهي، با خودت او را ببـري كـه بـه دسـت      – مازيار

  .يفتدعربها ن

  .من از شما جدا نمي شوم – شهرناز

  .اگر مرا دوست داري تو با شادان مي روي، بايد بروي – به شهرناز مازيار

جـود  جـان مـن چـه ارزشـي دارد؟ يـك و     ... عربها براي شما مي آيند. من هرگز نمي توانم – شهرناز

تان شدم و كوهيار رفـت و بـا   همين غصه براي من بس است كه سبب دشمني و رقابت شما و برادر... ودهبيه

  .عربها ساخت

ايـن بـاالپوش مـرا روي    . اگر چه معلوم نيست كه چـه خواهـد شـد   . اين حرفها زيادي است – مازيار

  .و هرچه زودتر با شادان برو )اشاره به باالپوش(دوشت بينداز 

ماست، كوهيار آيا خوب سنجيده ايد؟ آيا شما مي مانيد در صورتي كه دشمن پي ش – به مازيار شادان

  و حسن پسر حسين در جستجوي شما هستند؟

نخواهند كشـت و بـه سـامره خواهنـد      كجا بروم؟ بهتر آنست كه بمانم وانگهي مرا در اينجا – مازيار

خليفه را مي كشند، او را خواهنـد  .  و پيش از آنكه به سامره برسم سرنوشت ايران معلوم خواهد شد. فرستاد

وانگهي خودت گفتي كه همـه راه هـا گرفتـه    ... در راه خودت را به من برسانيكشت، تو هم كوشش كن كه 

است و بر فرض هم كه فرار كنم بي شك به دست عربها گرفتار مي شوم، پس بهتر آنسـت كـه آنهـا بياينـد     

  .پيشباز آنها نرومپيش من و من به پاي خودم به 

گـر چـه از   ااميد پيشرفت بود، چون دري اگر شما مي توانستيد خودتان را به دري برسانيد  – شادان

چهار سمت محاصره شده با وجود اين هنوز مشغول جنگ با دشمن است، ولي رابطه او با مـا بريـده شـده و    

چون تمام لشكر خليفه تبرستان را فرا گرفته و مشغول چپو و كشتار هستند . رسيدن به او كار آساني نيست

ا را از كفار مي دانند و از هيچ گونـه درنـدگي نسـبت بـه ايرانيـان      و صورت مذهبي به اين جنگ داده اند، م

  .خودداري نمي كنند

ولي من هنوز نااميد ... ايرانيهاي پستي كه با آنها ساختند، به آنها كمك كردند... پستها – آهسته مازيار

يم ديگر خليفـه را  برزين به من خبرش را داد تا دو ماه و ن. يد نيستممنيستم پيش خودت باشد، هنوز هم ناا

آن وقت نوبت انتقـام مـا مـي    . خواهد كشت، در روز جشن مهرگان، افشين همه پيش بيني ها را كرده است

او خوب نگهداري مـي كنـي، مـن     زرسد، ولي سر اين حرفها وقت را از دست ندهيم، تو با شهرناز فرار كن، ا



تياده قداص 63   

ر است به تو مي سپارم از او خوب نگهداري روح خودم را به دست تو سپردم، آنچه پيش من از همه گرامي ت

  .بكن

  .شهرناز شنل مازيار را مي پوشد با شادان از در بيرون مي روند، مازيار دنبال آنها از در بيرون مي رود

  مجلس سوم

در . نـد ناگهان در مخفي از كنار سكو باز مي شود و سيمرو از آنجا بيرون مي آيد لباسش را تكان مي دهد به اطراف نگاه مـي ك 

همين وقت مازيار كه به آهنگ ساز شهرناز بريده بريده صوت مي زند وارد مي شود همين كه سيمرو را مي بيند با تعجب عقب مي 

  .رود

  اينجا چه مي كني؟ – مازيار

من گدا بودم، فقيـر  . سوده بشومآتا از اين ننگ  آقا مرا ببخش، مرا بكش – به پاي مازيار مي افتد سيمرو

مرا جا داديد، پول داديد، نان و نمكتان را خوردم، كوهيار برادرتان مرا گول زد، بعد هم با پسر ربن  بودم، شما

دست به يكي شدم و مرا وادار كرد به من زهر داد تا در خوراكتان بريزم، اما من نمي دانستم كه آن گرد چه 

پولم را نداد، عربها هم ريخته اند در حاال هم او گذاشت رفت، مرا تنها گذاشت، . بود، بعد خودش به من گفت

  !من مانده ام بدون يك پشيز. شهر، زبان سرشان نمي شود، مي گويند همه را خواهند كشت

  از من چه مي خواهي، من چه بايد بكنم؟ – مازيار

  ...آخر من شنيدم كه ممكن است – سيمرو

  مده اي؟چه بشود؟ من نمي فهمم دارم ديوانه مي شوم تو از كجا آ – مازيار

از اينجا، اين در مخفي است كه به اين ميكده راه دارد و پسر ربن مرا  – در مخفي را نشان مي دهد سيمرو

من اينجا بودم شنيدم كـه گفتيـد تـا دو    . دنبال شما فرستاده بود كه حرفهايتان را گوش بدهم و به او بگويم

من بدگمان نشويد، اين راست و پوست كنده  ماه و نيم ديگر عربها شكست مي خورند، من آمدم بگويم كه به

  .اش بود كه گفتم، پيش شما من رويم سياه است اما تقصير من نيست پسر ربن مرا گول زد

  در بياوري؟ فحاال به اين شيوه آمده اي از من حر – مازيار

ا مـي  هر جـ . به خدا كه نه امان دارم و نه يك پشيز، مي گويند كه عربها همه را مي كشند – سيمرو

  .رويد من با شما مي آيم

  .ورد به او مي دهدر دست مي كند از جيبش پول در مي آمازيا

  .برو، دست از سرم بردار، مرا تنها بگذار – مازيار

  .خدا سايه شما را از سر ما كم نكند – سيمرو

  .از در بيرون مي رود مازيار روي سكو يله مي دهد
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  مجلس چهارم

در باز مي شود كوهيار و حسن بـن حسـين سـركرده    . ر مي آيد و چيز سنگيني به زمين مي خوردصداي فرياد ترسناك از پشت د

  .لشكر عرب و سه نفر عرب سر و رو پيچيده شمشير به دست وارد مي شوند

  .اين زن نابكار به سزاي خودش رسيد - :به حسن پسر حسين مي گويد كوهيار

  .جاسوس خودتان بود – حسن پسر حسين

  .معلوم مي شود اسرار ما را مي فروخته – سنبه ح كوهيار

ه روي سكو نشسته قداره خودش را از غالف در مي آورد، تيغه آن را با زانويش مي شكند و گوشـه ميكـده   كمازيار همين طور 

  .يندآپرت مي كند، كوهيار و حسن جلو مي 

  .اين برادرم مازيار است – به حسن كوهيار

  1چيز تو بودي كه مرا به اين جهودان فروختي؟اي بي همه  – به كوهيار مازيار

برادر جان، ببين چون من مي دانستم كه ما نمي توانستيم جلـو لشـكر خليفـه ايسـتادگي      – كوهيار

من هميشه عقيده ام اين بود كه از راه مسالمت با خليفه كنـار  . بكنيم، از طرف ديگر راه فرار به ما گرفته بود

  .بياييم

من به درك ولي خويشانت، مادرت، خواهران و برادرانت همه را به وعده پول، به ... بس است – مازيار

  وعده حكومت تسليم عربهاي بي سروپا كردي؟

  .عوضش براي همه تان امان مي گيرم – كوهيار

مرا بگو كه نقشه افشين را براي تو گفتم، مرا بگو كه راستي و يگانگي تو را باور مـي كـردم،    – مازيار

به كسي كه بيشـتر از   –اروها و ديواري را كه با آن همه رنج و خون دل درست كردم به دست تو كه برج و ب

كاش يك مو از تن دري به تن تـو  ! ارباب شتر چرانت را از همان جا وارد كردي. همه اطمينان داشتم سپردم

! ادر خودت مي دانيهر كس ديگر به من خيانت مي كرد آن قدر دلم نمي سوخت، ولي تو، تو كه مرا بر. بود

تو تخمه پدر من نيسـتي، تـو را از كنيـز    . نيستي كه با تو حرف بزنم برو از جلو من دور شو، برو تو اليق. برو

  عرب پيدا كرده بود، برو گدا منش پست؟

من مي دانستم كه تو هيچ وقت تسليم عربها نمي شوي و درين جنگ بعد از آنكه فتح مي  – كوهيار

اين بود كه من پا در مياني كردم تا شايد بتـوانم بـراي خويشـانم از خليفـه     . ا كشتن بودكردند سزاي همه م

  .امان بگيرم و جانشان را بخرم

بـي  ! زنـدگي بـه ايـن ننـگ    . جاني كه تو بخري من مرگ را هزار بار به آن ترجيح مي دهم – مازيار

چرانت امان بگيري؟ خفه شو، بـه مـن    شرمي را تا آنجا رسانيده اي كه مي خواهي براي من از اربابهاي شتر

                                                           

  .آخر كتاب 3جوع شود به يادداشت نمره . 1
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آن وقت باور » چون شهرناز مرا نمي خواست و ترا مي خواست اين كار را كردم«: پند و نصيحت نده فقط بگو

  .اما تا اين اندازه ترا پست نمي دانستم. مي كنم

. چرا كه خيانت نكنم؟ از بچگي پدرم هميشه به تو توجه داشـت، چشـم و چـراغش بـودي     – كوهيار

تو كه جانشـين او شـدي حـق مـرا     . اسب خوب، لباس خوب، همه چيز مال تو بود، مرا بچه كنيز مي گفتند

پايمال كردي، حكومت كوهستان را از دست من گرفتي به دري دادي، از قدر و منزلت من كاستي، شهرناز را 

يت امان خواستم به شـرط  من هم با عبداهللا مكاتبه كردم و برا. به هزار گونه حيله به طرف خودت كشانيدي

  .اينكه كاغذهاي افشين را به من بدهي

حاال آمده اي با اين حرفها مرا گول بزني؟ نمي دانستم كه تا اين درجه رذل ... بيچاره! بيچاره – مازيار

اگر وعده عربهـا را بـاور مـي    . اما حسرت حكومت كوهستان به دلت مي ماند. و همدست اين جهودان هستي

من آنها را بهتر از همه كس مي شناسم حاال كه به تو احتياج دارند از اين وعده ها زياد . ي رويكني اشتباه م

  .مي دهند

  .من فقط براي كمك بود – كوهيار

بهتر اينست كه شما ما را تنها بگذاريد، چون من مي خواستم با مازيار  – به كوهيار حسن پسر حسين

  .مذاكره بكنم

  .ن مي روندكوهيار و عربها از در بيرو

  مجلس پنجم

  .حسن پسر حسين يك پياله شراب پر مي كند به مازيار مي دهد او هم بي درنگ مي گيرد سر مي كشد

من آمده م دوستانه با شما گفتگو بكنم، يادتان هست كه بيست و دو سال پيش  – حسن بن حسين

  .در بغداد با هم مالقات كرديم

  .شناس بوددر خانه بزيست فيروزان اختر  – مازيار

  يحيي بن منصور منجم مأمون را مي گوييد؟ – حسن

  .ن اسم را خليفه روي او گذاشت و اسمش را به عربي ترجمه كرداي – مازيار

  .همان طور كه به شما هم محمد مولي اميرالمؤمنين لقب داد – حسن

  .من به لقب خليفه افتخاري ندارم – مازيار

مي كنم كه را به چشم دشمن نگاه نكنيد، من فقط وظيفـه   اين حرفها به كنار، اما خواهش – حسن

  .خودم را انجام دادم، ولي بدانيد كه خليفه آدم دل رحمي است من مي توانم پيش او براي شما شفاعت بكنم

براي من؟ اوه، هرگز به خودتان زحمت ندهيد، اگر به دست او بيفتم شكي نيسـت كـه مـرا     – مازيار

  .خواهد كشت
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  .اتاق را خلوت كردم براي اين بود كه خواستم با هم چند كلمه درست حرف بزنيماينكه  – حسن

  .مازيار جام خودش را پر كرده مي نوشد، حسن هم پياله اش را پر شراب مي كند و به دور خودش نگاه مي كند

  اينجا كه كسي ما را نمي بيند؟ – حسن

  .شراب خورديد م گفت كه شماهمطمئن باشيد، من هم به كسي نخوا – مازيار

  بگوييد ببينم آن پيرمردي كه از بغداد آمده بود از طرف كي بود و چكار داشت؟ – حسن

  كدام پيرمرد؟ – مازيار

  .قاصد افشين – حسن

  مقصود چيست؟ – مازيار

  .اگر به من راستش را بگوييد، من پيش خليفه از شما شفاعت مي كنم، او آدم خوبي است – حسن

  .دت مرا مست گير آورده اي، ولي من احتياجي به شفاعت پيش خليفه ندارمبه خيال خو – مازيار

  چطور احتياج نداري؟ – حسن

  .تا دو ماه ديگر معلوم مي شود – مازيار

  مي بينم كه بشاش هستي، قاصد افشين چه مي گفتند كه تا سه ماه ديگر؟ – حسن

  سه ماه ديگر؟ – مازيار

  .بله پسر ربن طبري شنيده بود – حسن

  .مهرگان است... هان، مقصود جشن مهرگان – ازيارم

بـه مـن   . مي داني كه ما با هم رفيق هستيم، تو مي تواني بـه مـن اطمينـان داشـته باشـي      – حسن

  .دوستانه بگو شايد بتوانم كمكت بكنم

  چه كمكي به من بكني؟ – مازيار

فكري به نظرت مي رسد با هم مشورت بكنيم، مي داني كه من صالح ترا مي خواهم، اگر تو  – حسن

  .وانگهي حق دوستي را فراموش نمي كنم. من هميشه عمرم منصف بوده ام. به من بگو

  !حرفهاي چرب و نرم – مازيار

شـما   ؟اگر از راه راستي و دوستي نبود من احتياج به مشورت با شما داشتم! گمان مي كني – حسن

ايـن  . م بوديد به طور رسمي اسـتنطاق مـي شـديد   االن اسير لشكر عرب هستيد و اگر محتاج به استنطاق ه

فقط از راه ارادت بود كه خواستم با هم مشورت كرده باشيم، اگر راهي به نظر شما صواب مي آيد و بدانم بـه  

حاال راه پيش پاي من بگذاريد، مي دانيد كه من اصالً ايراني هستم و از تسـلط  . حق به شما ايمان مي آوردم

البته اگـر نقشـه شـما پسـندم آمـد از روي ميـل در آن       . قط براي حفظ ظاهر استعرب دل خوشي ندارم ف

  .شركت مي كنم
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آن قدر از عربها بدت مي آيد كه اسمت را هم خزاعي گذاشـته اي و افتخـار مـي    ! اوه ايراني – مازيار

هاست، يـك طـرف   از اين ايراني ها زياد هستند، برادرم يكي از آن! كني كه پدرت آزاد كرده قبيله خزاعه بوده

  .آنها كه عرب باشد، يا يك پشت آنها كه مسلمان شده باشد كافي است كه تمام رذالت اخالق عرب را بگيرند

  .مازيار يك جام شراب سر مي كشد

شما به محبوس نمي مانيد، شادمان هستيد اين از مستي نيست چـون از تـه    – حسن پسر حسين

  .خوانده مي شوددل خوشحاليد و اين به خوبي در صورت شما 

چرا كه خوشحال نباشم؟ چون مي بينم كه خويشانم، دوستانم، برادرم، همه فاتح و خندان و  – مازيار

  .خرسندند

اگر نقشه اي داريد . شوخي را كنار بگذاريد، گفتم كه من جدي حرف مي زنم – حسن پسر حسين

  .م كرديا خبري داريد من سوگند مي خورم كه سر شما را به كسي فاش نخواه

ر چه هنوز معلوم نيست ولي اگر سوگند ياد مي كني كه به كسي نگويي گا... من خبري دارم – مازيار

  .گفت خواهم

دين اسالم كه برايش شمشير  قسم مي خورم به محمد بن عبداهللا، به قرآن، به – حسن پسر حسين

  .دهم مي زنم، به اميرالمؤمنين معتصم خليفه، كه اسرار ترا به كسي بروز نمي

من و افشين و بابك با هم عهد كرده بوديم كه دولت را از عرب پس  – يك جام شراب سر مي كشد مازيار

  .بگيريم و جهانداري را به خاندان ايراني نقل بكنيم

  در زمان خالفت معتصم اين پيمان را كرديد يا پيش از آن؟ – حسن پسر حسين

ون بود و بزيست مـنجم بـود كـه مـرا بـه ايـن كـار        اگر درستش را مي خواهي در زمان مأم – مازيار

  .واداشت

  !يحياي منجم – حسن پسر حسين

وقتي كه در بغداد بودم يك روز طالع مولود خودم را پيش او بردم؛ همين كـه دانسـت مـن     – مازيار

د پسر كارن ونداد هرمزد شاهزاده تبرستانم مرا اكرام كرد و بعد در خلوت به من گفـت كـه چـون تـو از نـژا     

  .پادشاهان ايراني، سلطنت ايران شايسته تست، نه اين عربهاي بيابان گرد، و من مي توانم به تو كمك بكنم

  چه كمكي مي توانست بكند؟ – حسن

و احمق است، پس من اصطرالب مي بيـنم و   تهيچ، او گفت كه خليفه مأمون خرافات پرس – مازيار

طالع تبرستان با طالع مازيار موافق است، هر آينه حكومـت   :سيارات به او خبر مي دهم و مي گويم تاز حاال

ن شرط را با من كرد كه دوباره ولي اي. تبرستان را به او واگذار كني بسيار مبارك است، و كارت باال مي گيرد

  .ران را به كيش و آيين پيشين برگردانم و فكر عرب و نژاد عرب را ريشه كن بكنماي
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  ش وفا كرد؟بزيست هم به عهد خود – حسن

اما هميشه ميان . او پيمان خودش را بجا آورد، و خليفه مرا به شهرياري تبرستان نامزد كرد – مازيار

من و بابك و افشين و دسته اي ديگر از ايرانيان مكاتبه برقرار بود و با هم عهد كرده بوديم كه بابـك كـيش   

و ايـران را   ه زور شمشـير بـا او كمـك بكنـيم،    هم بزرتشتي را به نام خرم دين تجديد بكند، و من و افشين 

  .)يك جام شراب سر مي كشد(تاخت و تاز عربها و جهودان بيرون بياوريم  دوباره از زير

پس براي همين بود كه بابك مزدكي مذهب مجوسي را تبليغ مي كرد و شـما مسـجدها را    – حسن

  .اسالم را از بين مي برديد خراب مي كرديد و با مسلمانان جور و استخفاف مي كرديد و آثار

همه مذاهب قديم كمك به ترقي صـنايع  . آثار اسالم؟ بيچاره اسالم آثاري از خودش نداشت – مازيار

مسـجدهايش از سـاختمان   . كردند، اما عرب مخالف صنعت و تمدن بود و روح صنعتي را هر كجا رفت كشت

با كينه شتري كه داشتند كوشش كردند تا آثار  برعكس اين عربها بودند كه. هاي دوره ساسانيان تقليد شده

عربها بودند كه از خراب كردن ايوان تيسفون عـاجز ماندنـد و   . ايران و فكر ايراني و هستي آن را از بين ببرند

ر چه بهتر بود كه خـراب  اگ - 1به ضرر خودشان آن را ويران كردند تا آثار با شكوه ايران را از بين برده باشند

بجاي اين همه چيزها كه از بـين بردنـد از بيابانهـاي    . دشاهان ساساني عرب موشخوار نشيندااي پجبشود تا ب

سوزان عربستان چه برايمان آوردند، يك مشت پستي ورذالت يك مشـت موهـوم و پـرت و پـال كـه بـه زور       

  !شمشير به ما تحميل كردند

اما نمـي دانسـتم كـه تـا ايـن      من شنيده بودم كه تو به دين پدرانت خيلي دلبستگي داري  – حسن

يك جـام شـراب پـر    (. ولي از موضوع خارج نشويم، شما گفتيد كه دو ماه و نيم ديگر معلوم مي شود. اندازه است

  .)مي كند به دست مازيار مي دهد و او سر مي كشد

  .من به قول شما اعتماد نمي كنم، يك بار ديگر هم قسم بخور كه به كسي نخواهي گفت – مازيار

به همان قرآن و ديني كه برايش شمشير مي زنم، به سر خليفه قسم، اگـر بـه كسـي بـروز      – حسن

  .بدهم

قاصد افشين برايم پيام آورده بود كه روز جشن مهرگان خليفه و پسرهايش در خانه افشين  – مازيار

اسـت كـه   ن هستند و چون ايران در اين روز از دست ضحاك ديو تـازي آزاد شـد، در همـين روز قـرار     امهم

  .خليفه معتصم و پسرهايش را بكشند و ايوان دوباره به دست خودمان بيفتد

مازيـار  . حسن بلند مي شود پياله ديگري شراب مي ريزد و گردي از كمر شالش در آورده در پياله مي پاشد و به مازيار مي دهد

  .سه نفر عرب وارد اتاق مي شوند حسن دم در رفته صدا ميزد. آن را مي گيرد، مي نوشد و روي سكو دراز مي كشد

                                                           

  .آخر كتاب 4رجوع شود به يادداشت نمره . 1
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دست و پاي اين مرد را محكم ببنديد و موكـل او باشـيد، فـردا بـه طـرف خراسـان        – به عربهـا  حسن

 )پس از كمي سكوت(حركت خواهيم كرد كه پس از ديدن عبداهللا طاهر از راه ري به طرف سامره مسافرت كنيم 

  .بر مي گردمحاال مواظب باشيد كسي داخل اينجا نشود، من االن 

  .عربها مشغول بستن مازيار هستند. حسن از در بيرون مي رود

  .پرده مي افتد

   



70 

 

  پرده سوم

در شهر سامره اتاق محبسي پيداست كه طرف چپ آن يك پنجره مستطيل است با ميله هاي كلفـت آهنـي و از پشـت آن    

  .مقداري كاه گوشه زندان ريخته يك كوزه آب يك كاسه گلي و. يك در آهنكوب زمخت دارد. آسمان نمايان است

  مجلس يكم

  .خورزاد به ميله آهني پنجره سوهان مي كشد و كيانوش روي تل كاه چمپاتمه زده

از شر اين ميله سوم هم آسوده شدم، حاال مي بيني يك مشت بزنند هر سه آنها هف پايين  – خورزاد

ن مي كني يك نفر آدم مـي توانـد از آن   تو گما. هيچ كس نمي فهمد، خوب تلكه بندي و ايستاده. مي ريزد

  بگذرد؟

  .دباش ميله چهارم را هم سوهان كناالن او را مي آورند، زو – كيانوش

د سر طناب را با اين ميله ببندند تـا  پس ريسمان را به كجا ببندند؟ بايحواست پرت است،  – خورزاد

  .بتواند از ان پايين برود

  واند از اين پنجره بگذرد؟تو گمان مي كني مازيار مي ت – كيانوش

  .من هم شك دارم – خورزاد

  مگر نديدي چه شانه هاي پهني دارد؟ – كيانوش

  يا سوار فيل رنگ كرده بود؟آ. نه من او را نديدم – خورزاد

من نمي توانستم نگـاه  . نه خودش حاضر نشده بود، او را روي استر لخت سوار كرده بودند – كيانوش

به  ايراني و زنهاي خانواده اش عربهاي پست پابرهنه فحش و دشنام مي دادند و تف بكنم كه به اين شاهزاده

  .يشان كف مي زدند و شعر مسخره مي خواندندرارويشان مي انداختند و ب

  حاال مازيار كجاست؟ – خورزاد

  .معتصم است، افشين را در حضورش با مازيار روبرو و استنطاق مي كنند پيش – كيانوش

قاصد افشين به دست عربها افتاد و يا كس ديگر خبر آورد، اگر هيچ كدام از اينها نبـود   آيا – خورزاد

  پس خليفه از كجا فهميد كه افشين مي خواسته او را بكشد؟

  .خود مازيار اقرار كرد – كيانوش

  خود مازيار؟ – خورزاد

كـه اسـرار او را    نمي دانم، عبداهللا طاهر يا حسن او را مست كردنـد، بعـد قسـم خوردنـد     – كيانوش

  .به اضافه كاغذهايي را كه افشين براي او فرستاده بود پيدا كردند. نگويند و از او اقرار گرفتند



تياده قداص 71   

  چطور خبر را به اين زودي رسانيد؟ – خورزاد

خليفـه و  . روز جشـن مهرگـان بـود   . به توسط كبوتر خبر را نوشت بـراي خليفـه فرسـتاد    – كيانوش

بودند و بنا بود كه صد نفر از غالمان افشين از پشت پرده ها بريزند و خليفه  پسرانش در خانه افشين مهمان

  .ولي او پيش از اينكه نقشه افشين عملي بشود او را دستگير كرد و امروز او را استنطاق مي كند. را بكشند

سته بابك را برايش كت ب. همين سردار ايراني بود كه دشمنان بزرگ خليفه را دستگير كرد – خورزاد

  !يان را شكست داد و ناتيس را اسير كرد، حاال او را اين جور پاداش مي دهندمرو. آورد

تا ايرانيان باشند كه جانفشاني براي عرب نكنند، مگر همين كوهيار برادر مازيار نبـود كـه    – كيانوش

  .شنيدم او را هم عربها كشتند. برادرش را تسليم عبداهللا طاهر كرد

  .شهريار پسر مسمغان به خونخواهي مازيار كشت نه، او را – خورزاد

تمام دارايي مازيار را چاپيدند، قصرش را ! ديگر هيچ نقطه ايران از كثافت عرب ايمن نماند – كيانوش

مگـر دختـر نـاتيس    . آتش زدند و هر چه دختر در تبرستان بود لشكريان عرب بين خودشان قسمت كردنـد 

در حرم خودش، گرد آفريد خـواهر مازيـار را هـم بـراي      ددند و او را برسردار رومي نبود كه براي خليفه آور

  .خليفه بردند و خواهرهاي ديگرش را به سركرده هاي عرب دادند

ببين اين كاسه اي است كه ناتيس سردار رومي را توي آن غذا مـي   – كاسه گلي را نشان مي دهد خورزاد

و مرد، اما موسي بن حريش كه با زن خليفه خوابيده بـود و  اينجا طاقت نياورد  دادند و سر سه روز از كثافت

  !او را در همين زندان انداخته بودند يادت هست، بعد از يك ماه گردنش را تبر نمي زد

تو رومي و ايراني را مي گذاري پيش اين عربهاي كثيف سوسمار خور كه اگـر كثافـت بـه     – كيانوش

  آنها نرسد مي ميرند؟

  بعد از استنطاق در همين زندان مي اندازند يا در اتاق مقابل مي برند؟مازيار را  – خورزاد

در همين جا، مگر شادان نگفت؟ ولي اگر فرار نكند زياد اينجا نمي ماند، چون حكم كرده  – كيانوش

  .شهر را آيين ببندند و امشب او را شمع آجين مي كنند، و با تازيانه دور شهر مي گردانند

  .ام او را زنده آتش مي زنند، يكي مي گفت زير تازيانه او را مي كشندمن شنيده  – خورزاد

  .هر چه بگويي از اين عربهاي پست درنده بر مي آيد – كيانوش

آيا نمي شود او را از در مخفي نجات داد، مي داني اين زندان به دستور بزيست ساخته اند  – خورزاد

  .ن روزي درست كردهو او اين پيش بيني را كرده و در مخفي براي چني

در مخفي كه از سردابه به خندق راه دارد و در روز روشن كه نمي شود و براي غروب هم  – كيانوش

  .او را مي برند
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به پايين خواهد رفت؟ در صورتي كه بيشتر از سي گز تـا   )اشاره به پنجـره (ولي چطور از اينجا  – خورزاد

كنـار  ) اشـاره (خودش را پرت بكند خواهد مرد، به عالوه آنجـا  زمين فاصله دارد، آن پايين هم كنده است اگر 

  .خندق روي بارو هميشه پنج نفر عرب ديده باني مي كنند

البد شادان پيش بيني همه اينها را كرده به من گفت وقت فرار يكـي از مـا    – مي رود جلو پنجره كيانوش

مازيار و در بارو هم بجاي عـرب پاسـبان    آنجا دو اسب آن پايين نگه مي دارد يكي براي خودش و يكي براي

همـين شـادان كـه    . اگر چه عربها دشمن ما هستند، اما احمقند و زود مي شـود گولشـان زد  . ايراني گذاشته

  .رئيس ديوان خرج مازيار بوده دو روز است خودش را زندانبان خليفه كرده است

  .بپا ترا نبينند، خودت را كنار بكش – خورزاد

چـه  ... ببين كالغ ها چطور دور نعش بابك و ناتيس آنجا سر دار پرواز مي كننـد ... اوه اوه، – كيانوش

  !مثل اينست كه با هم مشورت مي كنند. سر آنها به طرف هم خم شده. ترسناك است

. آنها را قير اندود كرده اند براي اينكه سالها سر دار بماند و دشمنان خليفه عبـرت بگيرنـد   – خورزاد

  .ن فتح خليفه استاين بزرگتري

  .ديگر خليفه در پوست خودش نمي گنجد به خصوص كه بر مازيار هم ظفر يافت – كيانوش

  ديدي به چه افتضاح بابك را وارد سامره كردند؟ – خورزاد

اين عربهاي دزد گردنه گير تازه به پول و زور رسيده اند و مي خواهند رنگ و روي عـدل   – كيانوش

ني ها براي افكار پست آنها فلسفه مي بافند و آنها را بـر ضـد   اد، و بدتر از همه ايربه پستيهاي خودشان بدهن

  !خودمان علم مي كنند

ايرانيان آداب زندگي، تمدن و راه جهانداري را به عربها آموختند و آنها اين طور با ما رفتار  – خورزاد

  !مي كنند

  .انگار صداي پا آمد ملتفت باش – كيانوش

  .رير است كه آنجا كشيك مي كشد تا اگر كسي سر رسيد به ما خبر بدهداين ز – خورزاد

  مجلس دوم

سته بگال اپسر ربن با عبا و چپي . صداي سوت مي آيد خورزاد و كيانوش بلند مي شوند و نيزه هايشان را به دست مي گيرند

  .وارد مي شود

  يا زندان حاضر است؟ اينجا براي مازيار است؟آ – پسر ربن

  .كيانوش تعظيم مي كنند خورزاد و

، بايد پشت در كشيك بدهيد، امر خليفه است كـه هـيچ كـس    شما نگهبان اينجا هستيد – پسر ربن

  .ت بدون اجازه به او ندهيدسبسي چيزي خواححق ورود به اين زندان را ندارد و اگر 
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سـر و رو پيچيـده مازيـار را كـت بسـته بـا        خورزاد و كيانوش دوباره تعظيم مي كنند، پسر ربن از در بيرون مي رود دو نفر عـرب 

  .خورزاد جلو مازيار مي رود. كيانوش در را مي بندد. اس ژنده و صورت خاك آلود مي آورند و روي تل كاه مي اندازند و مي روندبل

  .گوش بده، دور شدند – كيانوش

  اين مرد را مي شناختيد؟ – به مازيار خورزاد

  چه مناسبت او را رئيس قراوالن كرده اند؟دبير خودم بود، اما به  – مازيار

اول او را جزو دبيران خليفه بردند ولي بعد كه ديدند مايه اي ندارد، اين كار را به او واگذار  – خورزاد

  .كردند

  .خودم مي دانستم كه چيزي بارش نيست – مازيار

و فقط جـوابي را كـه    خودش هم اقرار كرده بود كه كاغذها را از پيش خود انشا نمي كرده – خورزاد

  .شما به زبان خودتان مي نوشتيد او به عربي ترجمه مي كرده است

  !اما حاال كارش خوب باال گرفته – كيانوش

اين مرد چون مي دانست كه من از عرب و جهود بدم مي آيد، خودش را مسـيحي بـه مـن     – مازيار

  .معرفي كرد تا اينكه همه اسرار مرا به دشمنانم بفروشد

تا حاال سه بار مذهب عوض كرده، اول جهود بوده، بعد عيسوي شده و حاال مسلمان شده  – شكيانو

  .ولي مذهب اصليش پول و جاه طلبي است. و خليفه اسم او را علي بن ربن گذاشته

اين مرد از جاسوسان خليفه بود، و همين آدم بود كـه همـه اخبـار زنـدگي شـما را بـراي        – خورزاد

ستاد و خليفه بر خالف عادت كه همه ايرانيان خائن را مي كشت، اين مرد را به جاي ابو عبداهللا طاهر مي فر

  .عامر غالم ترك خودش رئيس گزمه شهر كرده

  .چونكه عربها و جهودها از يك نژادند – مازيار

علي بن ربن در اينجا همه كاره است و باالي حرفش حرفي نيسـت، همـين االن كـه وارد     – كيانوش

ه ما سپرد كه كسي حق ديدن و حرف زدن با شما را ندارد، ولي ما به دستور شـادان نگهبـان ايـن    اتاق شد ب

  زندان شده ايم، تا شايد بتوانيم به شما كمك بكنيم، اين پنجره ها را مي بينيد؟

  .يك مشت بزنيد همه ميله ها مي ريزد – خورزاد

  .چطور مگر شادان اينجاست – مازيار

ابو عبيد گذاشته و در سلك مالزمان خليفه در آمده تا شايد بتواند وسـايل   اسم خودش را – كيانوش

  .فراهم كندفرار شما را 

يك زن با او نيست؟ آيـا  ... او هم اينجاست؟ كس ديگري... مي خواستم شادان را ببينم – متفكـر  مازيار

  مي توانستم او را ببينم؟



رايزام   74 

پـايين   )اشاره(مي دانيد، از همين پنجره ... هستيمشايد همين االن بيايد، ما چشم به راه او  – خورزاد

  .اين ميله هاي آهني را مي بينيد، براي نماست، عاريه سر جايش است. مي رويد

  .كمي آب خوردن بده – مازيار

ولـي در همـين وقـت    . خورزاد دستهاي مازيار را باز مي كند و كيانوش كاسه گلي را از كوزه آب مي كند براي مازيار مـي آورد 

  :فرياد و همهمه از پايين پنجره بلند مي شود كه دست جمعي مي خوانند

  لجيالن جيالن خراسان  قد خضب الفيل كعادته 

  اال لذي شان من الشان  والفيل النخضب اعضاؤه 

  .گويا مردم شورش كرده اند ،باز چه شده – كيانوش

  .اندندمگر يادت رفته، اين همان تصنيفي است كه براي بابك مي خو – خورزاد

  .كيانوش مي رود دم پنجره نگاه مي كند

  .بيا ترا نبينند، بيا كنار – خورزاد

هسـتند كـه زنجيـر    ) اشاره به مازيار(اين زن و بچه ناتيس سردار رومي و گويا خويشان شما  – كيانوش

  .كرده اند، و در شهر مي گردانند، يا فيل رنگ كرده هم با آنهاست

  .صداي همهمه آهسته دور مي شود

  .)از در بيرون مي رود(من مي روم سر و گوش آب بدهم، ببينم چه خبر است  – خورزاد

  مجلس سوم

ين عربهاي پسـت دزد بـرايش   ا با آن وارد سامره كردند و اراين همان فيل است كه بابك  – كيانوش

  .و كف زدند دندنشعر خوا

  .چون كه خودمان قابل نيستيم – مازيار

م از پنجره به بيرون نگاه بكنم، آنجـا در كنيسـه بابـك نعـش بابـك و      من جرأت نمي كن – كيانوش

  .ناتيس كه قير گرفته اند سر دار آويزان است و يك دسته كالغ دور آنها پرواز مي كند

  آنها را قير گرفته اند؟ – مازيار

يد عربهاي اوه گمان مي كن... بله، براي اينكه مرده آنها سر دار بماند و مردم عبرت بگيرند – كيانوش

شكست روم و بابـك  . دننديد بديد به اين زودي از افتخارات خودشان دست مي كشند، از كفتار هم پست تر

  !از بزرگترين فتح هاي معتصم است، آنها را به دست افشين شكست داد حاال خود افشين را دستگير كرد

مدسـتان خـودش را تسـليم    ه. د ندانست كه چه بكندفشين بيچاره از بس كه جاه طلب بوا – مازيار

  .خليفه كرد به اميد اينكه حاكم خراسان بشود و حاال خودش هم گرفتار شد

  من هيچ كس را به دليري و پر دلي بابك سراغ ندارم مي دانيد او را چه جور كشتند؟ – كيانوش
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  .سرش را بريدند و تنش را تكه تكه كردند و در پوست گاو كشيدند – مازيار

وبروي معتصم يك دست او را كه بريدند، دست ديگرش را به خون بازويش زد و بـه  بله، ر – كيانوش

براي اينكه چـون خـون از تـنم    : اي سگ چرا اين كار را كردي؟ جواب داد: از او پرسيد مرويش ماليد، معتص

  1.بيرون برود روبروي تو چهره ام زرد نشود و مردم بگويند كه ترسيد

، يك نفر ايراني پاك بـود، هـيچ كـس بقـدر او پسـتي عربهـا را نمـي        بابك يك نفر مرد بود – مازيار

  .دانست

  مجلس چهارم

  .خورزاد وارد مي شود

تاكنون سه بار است كه يك زن فقير ايراني دم زنـدان آمـده و سـراغ شـما را مـي       – به مازيار خورزاد

  .گيرد، پايش زخم است و از من خواهش كرد كه به شما بگويم اسمش شهرناز است

  !شهرناز – بلند مي شود ازيارم

  .بله، مي گفت كه از تبرستان آمده و از بس كه التماس كرد او را آورده ام در اتاق خودم –خورزاد 

  آيا مي توانم او را ببينم؟ – مازيار

ن وقت زريـر او را بـه اينجـا    آببندد،  تنها يك راه دارد كه عبايم را كول بكند و چپي اگال – خورزاد

  .ي كندراهنمايي م

  در اين صورت ممكن است كه من لباس شما را بپوشم و بروم او را ببينم؟ – مازيار

نه اين كار مشكل است شما را مي شناسند، اگر ممكـن بـود الزم نداشـتيم كـه ميلـه اي       – خورزاد

  .)رودخورزاد از در بيرون مي (. اينجا مطمئن تر است، همين االن او را مي فرستم. آهنين را سوهان بكنيم

  مجلس پنجم

  !آخرش به آرزويم رسيدم – با لبخند به كيانوش مازيار

  چطور؟ – كيانوش

  .مي خواستم پيش از مرگم او را ببينم – مازيار

  !ولي در صورتي كه همه وسايل فرار فراهم است – كيانوش

  .من بدون او، نه، نمي توانم فرار بكنم – مازيار

  .ن او آسان تر از فرار دادن شماستبا هم فرار كنيد، فرار داد – كيانوش

                                                           

  .آخر كتاب 5شود به يادداشت نمره  عرجو. 1
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وي تـازه  م كه نيـر راست است حاال حس مي كن... اگر ممكن باشد، اگر بشود چه از اين بهتر – مازيار

به سوي آتش قسم اگر بيست سوار از جان گذشته داشتم همين جا خليفه را به جـاي  . اي در تنم پيدا شده

  .بابك به دار مي آويختم

  .م بيش از اينها لشكر در فرمانتان خواهد آمدگمان مي كن – كيانوش

خرد بكنم، از هم بپاشم، بشكنم، تمام اين كثافت هاي سامي  – ديوانه وار دستهايش را تكان مي دهد مازيار

چـركين  . نه، هواي اينجا قابل تنفس نيست، از نفس تازيها سـنگين شـده  ... را دور بريزم به تبرستان برگردم

  ...بايد... خون بابك انتقام مي خواهد... ايد شست، در خون شستننگ آنها را ب... شده

  مجلس ششم

  .شهرزاد با عبا و چپي اگال وارد مي شود، كيانوش از در بيرون مي رود

راست است، ممكن است؟ چرا به ايـن  ... خواب نمي بينم؟... شهرناز، آيا تو هستي؟ – جلو مي رود مازيار

مرا سخت تر  گز هم به زندگي دلبستگي پيدا مي كنم، چه سخت است، تو مرآن هم در اينجا؟ اوه با... ديري

  .كردي

مگر شادان را نديدي؟ سه روز است كه من در شهر ويالنم، پرسان پرسان آمدم گفتنـد در   – شهرناز

  .زنداني

  .اين توبره اختراع عرب را دور بينداز – مازيار

  .اين را خورزاد به من داد – شهرناز

  .و چپي اگال را دور مي اندازد لباس ساده سفيد داردشهرناز عبا 

بيا اينجا روي كاه پهلوي هم بنشينيم، چرا اين قدر رنگت پريده، الغر و پژمرده شده اي؟ نه،  – مازيار

  .)پهلوي هم مينشينند(من نبايد اين پرسش را بكنم 

كفـش  . اب و خوراك ندارمدو ماه و نيم است، از آن وقتي كه از هم جدا شديم، كه من خو – شهرناز

مثل اينست كه جـانوري چنگـالش را بـه    ... به پايم سنگيني مي كند، يك وزني مرا به سوي زمين مي كشد

به هر جا نگاه مي كنم تهي است، مردم به نظـرم ديـو و   . شبها در رختخواب گريه مي كنم... دوشم فرو برده

شت بسته بودند و يك عرب به پديدم كه دستهايش را از  ديروز بود ماهويه خواهر بزرگت را... اژدها مي آيند

  .او سيلي زد

شهرناز، من االن قوه اي در خودم حس مي كنم كه مي توانم انتقام هفت پشت خـودم را از   – مازيار

  .اين عربهاي بي سر و پا بگيرم، ديدار تو به من شهامت مي دهد

  .يرمبزرگترين آرزوي من اين بود كه نزديك تو بم – شهرناز



تياده قداص 77   

همه وسايل فرار را شادان درست كرده، آن وقت . از مرگ حرف نزن، با هم فرار خواهيم كرد – مازيار

اگر چه اين اميد خيلي دور و نامعلوم است ... زندگي بهتري را از سر تو مي گيريم. با هم مي رويم به تبرستان

  .ولي حاال دنيا در دست من است، چون ترا دارم

صداي تو از هر سازي به گوشـم  . گو، بگذار صدايت را بشنوم، بگو كه دوستم داريباز هم ب – شهرناز

  .دلنوازتر است

كـي  ... من هميشه ترا دوست داشتم، از همان دفعه اول كه ترا ديدم، آن لبخند فريبنده ات – مازيار

نسـت كـه   آبهتـر   نه، احتياجي به گفتن ندارم... است كه در چشمهايت نگاه بكند و ترا دوست نداشته باشد؟

حرف نزنم، چون زبان آدميزاد ناقص است، حس مي كنم كه نمي توانم فكر و احساسات خودم را برايت شرح 

بدهم، و خودت هم مي داني، بايد بداني كه در خاموشي بهتر مي توانم با روحت حرف بزنم و به اسرار وجود 

  يست؟يكديگر در خاموشي بهتر مي توانيم پي ببريم، آيا همچنين ن

  ...دستهايم يخ زده... دستم را بگير... سردم شده، نزديك تر – شهرناز

  چرا، چرا مي لرزي؟ چرا رنگت اين طور پريده؟ هان، مگر ناخوشي؟ – هراسان مازيار

  .مازيار دست او را مي گيرد نگاه مي كند. شهرناز انگشتر خودش را به او نشان مي دهد

  ردي؟ زهر خوردي؟اين چيست؟ هان، چه كار ك – مازيار

من شنيدم كه امشب ترا خواهند كشت؛ پدرم و مادرم را جلـوم كشـتند، ولـي ديگـر بـس       – شهرناز

اما ديگر يـاراي ديـدن   ... من هميشه بدبخت بودم... زندگي من همه اش در ويالني و سرگرداني گذشت... بود

... ي را بـراي خـودم نگهـدارم   حاال كه تـرا ديـدم خوشـبختم و خواسـتم ايـن خوشـبخت      ... كشتن ترا نداشتم

از سـر ايـن مـردم زيـاد      نه، تـو ... مرا با بازويت بفشار. مازيار، توي چشمهايم نگاه بكن... خوشبخت مي ميرم

حاال مـي  ... ترا نشناختند، از روزي كه به من عشق خودت را ابراز كردي زندگي من به كلي عوض شد. بودي

اين عربهاي پست بي پدر ... تو بودم نه، نمي توانستم بدبختي ترا ببينمديوانه ... فهمم كه چقدر ديوانه بوده ام

بگو ببينم اقالً در دنياي ديگر، آيا به تو مي پيوندم؟ بگـو آيـا   ... زار و شكنجه بزرگان كيف مي برندآو مادر از 

  ...د؟ آياآيا اين همه دردهايي كه كشيده ام نيست و نابود مي شو... روان ما در آن دنيا به هم مي رسد

  چرا پرت مي گويي؟... اين چه زهري بود؟ چه خوردي؟ – مازيار

اين باقي همان گردي است كه سيمرو در خوراكت ريخت و من آن را بـراي چنـين روزي    – شهرناز

و حاال .. تا اگر به دست عربها بيفتم خودم را بكشم... كش رفتم، هميشه زير نگين انگشترم اين زهر را داشتم

  .)حركت دست از روي بي اعتنايي(... زندگي... ترا ديدم... دشتيم كامل كه خوشبخ

  ...شهرناز... چرا اين كار را كردي، چرا؟ شهرناز –مازيار او را بغل مي زند 
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شهرناز را بي هوش روي زمين مي گذارد و به حال وحشت زده بلند مي شود دست شهرناز را بلند مي كنـد دوبـاره ول مـي    

مي رود دم پنجره دستش را به ميله آهني مي گيرد به بيرون نگاه مي كند هواي بيرون تاريك و سرخ رنگ شده؛ . افتد كند بر زمين مي

  .مازيار به آهنگ سازي كه شهرناز در ميكده برايش زده بود سوت مي زند، بعد ديوانه وار قهقهه مي خندد

  مجلس هفتم

ي شود، نگاهي به مازيار مي كند، جلو نعش شهرناز مي آيد، بـا تعجـب بـه    شادان با لباس عربي وارد م. در زندان باز مي شود

  .عقب مي رود

  ...شهرناز، اينجا چه مي كرده؟ چرا مرده؟ كي او را كشته؟... اوه – شادان

  .شهريارا – به مازيار شادان

  .مازيار آهسته بر مي گردد و به او رك نگاه مي كند

از زير عباي خود ريسمان و خنجـري در آورده  (ن ريسمان اين هم خنجر وقت را نبايد از دست داد، اي – شادان

بگذاريد آن را خودم درست . ا از اين ميله ها سوهان شدهتسه . ببينيد همه وسايل فراهم است )جلو او مي گذارد

ه چهارمي محكم گره مي زند و بعد سر طناب را به ميل. مي رود جلو پنجره به چاالكي مشت مي زند سه ميله آهني پايين مي افتد(بكنم 

كامالً محكم شده، همين االن اين ريسمان را مي گيريد مي رويـد،  . ببينيد )باقي طناب را از پنجره بيرون مي اندازد

در خندق، در ده قدمي آنجا دست چپ اسب سفيدي بسته شده و خورزاد و پاسبان زندان در آنجاست، عبـا  

. راه را خورزاد بلـد اسـت   ،دازيد و اسب را مي تازيد ديگر كارتان نباشدن را به دوش مي انآبه شما مي دهد، 

  .كنار بارو من با چند نفر ديگر به شما مي رسيم و با هم مي رويم

  .مي خندد مازيار قهقه

زود باشيد، من بيش از اينها بـه   آيا منتظر چه هستيد؟ چرا به من اين طور نگاه مي كنيد؟ – شادان

خواهر خودت را نمـي خـواهي از دسـت ايـن مردكـه      . انتقام بابك هنوز نگذشته... ار كنيدفر... شما اميدوارم

انتقام شهرناز را نمي خواهي بگيري؟ هيچ مي داني كه امشب ترا ... شترچران برهاني؟ چرا مي خندي؟ هان؟

را به  آزادي ايران پس كجاست؟ مي خواهي خودت... با افشين خواهند كشت؟ چرا حركتي نمي كني؟ آزادي

  ...بايد فرار كني... كشتن بدهي؟ فرار كن

شـهرناز لبـاس سـفيد    ... فرار كنم؟ چرا فرار كنم؟ حاال كـه مـاه بـاال آمـده؟     –با خودش مي خندد  مازيار

  كجا فرار كنم؟... پوشيده در ايوان چنگ مي زند

اين وحشي ها را مي  زود باشيد مي بينيد بايد انتقام خودتان را از اين عربها بگيريد؟ صداي – شادان

  شنويد؟

من امروز خسته شـده  ... شهرناز هيچ وقت به اين خوبي نزده بود!... چه ساز قشنگي مي زند – مازيار

  .مروي بارو، زير آفتاب عرق مي ريختم و لشكر سان مي ديدهمه اش ... ام
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اوه،  )رفته در چشمش نگاه مي كندبازوهاي او را گ(آيا ديوانه شده اي؟ تو نبايد ديوانه بشوي ... مازيار – شادان

  !چه بدبختي

قهقـه  (مهتاب باال آمده، باران چمن  را شسته، آنجا در جنگل زير درختها چه قشـنگ اسـت    – مازيار

... سـبزه ... اين هواي باراني، هواي نمناك تبرستان كه همه چيز را از پشت پرده و بخار نشان مـي دهـد  . )خنده

  .)قهقه مي خندد(... دلدار... شراب... ديگر من چه مي خواهم؟ مهتاب... بزن، تو چنگ بزن... درخت

  .ا مي آيد، در را به شدت مي زنندصداي پ. شادان از خشم پايش را به زمين مي كوبد

  .اقالً از خودت دفاع كن – خنجر را مي دهد به دست مازيار شادان

  .بعد شادان از پنجره جسته طناب را مي گيرد و پايين مي رود

  جلس هشتمم

علي بن ربن طبري با سه نفر عرب نيزه به دست وارد مي شوند صداي هياهو و جنجال از بيرون شنيده مي . در باز مي شود

  :شود كه هلهله مي كنند و نشت مي زنند و مي خوانند

  ،لجيل جيالن خراسان  قد خضب الفيل كعاداته 

  .االلذي شان من الشان  والفيل التخضب اعضاؤه 

مي خواستي از دسـت مـن فـرار    ! شهرناز اينجاست. هان شهرناز – رود جلو نعش شهرناز مي بنعلي بن ر

  !...ميله هاي پنجره را هم برداشته اند... اوه... اوه )قهقه مي خندد بعد مي رود دم پنجره(كني 

  .مازيار با آستين چشم خودش را پاك مي كند

  .يك پرده جلو چشمم را گرفته، چيزي را نمي بينم تاريك شده،... چه تاريك است... اوه – پرت مازيار

مازيار هـم خنجـر   . نشت مي زنند هلهله مي كنند، علي بن ربن يخه مازيار را مي گيرد. صداي همهمه بيرون خيلي بلند مي شود

  .را از پشت به شانه او مي زند مازيار قهقه مي خندد

  .عربها مي ريزند و مازيار را مي گيرند

  .پرده مي افتد
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  1يادداشت 

چـاپ   12در سـيزدهم ص  ب صد دريلـر در كتا. آفرينگان نام نسكي از اوستا است كه در هنگام گاهشمار براي شگون مي خوانند

  :بمبئي مي نويسد

و چون روز ايشـان باشـد، جهـد بايـد     ) 2(اينكه روان پدر و مادران و خويشان نيكو بايد داشتن ) 1(«

  ».آفرينگان بكنند كردن تايزشن باشد و ميزد ودرون و

چه در دين پيداست كه هرگاه روز ايشان باشد نه هزار و نهصد و نود و نه فروهر اشوان با خويش ) 3(«

و چون درون ) 4. (آورند و به خامه خويش آيند، مانند آنكه به خانه خويشتن شود و گروهي را به مهماني برد

كنند آن خانه را و كدخدا را و كدبانو را و كساني را كه فرين آوميزد و آفرينگان گويند آن گروه شاد شوند و 

  ».در آن خانه باشند

تا هنگام ديگر انجاش بمانند و اميد مـي   اما اگر ميزد و درون ويزشن و آفرينگان نكنند از بامداد) 5(«

ند و بگوينـد اي  پس اگر نياورند، روان از آنجا برگردند و تيزتر بـر بـاال شـو   ) 6. (دارند كه مگر ما را ياد دارند

ن ادادار اورمزد ايشان نمي دانند كه همچنين ما ايشان بدين جهان مـي باشـد آمـدن و كسـي را در آن جهـ     

فرينگان كرفه حاجت است نه آن كـه مـا را بـدان حاجـت     آاو را به دورن وميزد و ) 7(رهايي نخواهند دادن، 

ونه بالهـا از وي بگردانيـديمي و لـيكن چـون     وليكن اگر ايشان روزگار ما نگاه داشتندي ما گونه گ) 8(است 

نجـا  آايـن مايـه بگوينـد ودژم مـي گردنـد و از      ) 9( .روزگار ما نگه نداشتندي ما ياري اين خانه نتوان آمـدن 

  ».بشوند

 124بنـدهش ص  . در هفتـاد و هشـتم   54در چهل و هفتم، صـفحه   36صفحه . در سي و هفتم 28همچنين رجوع شود به صفحه 

  .33صفحه » نيرنگستان«و نيز رجوع شود به كتاب . 93قسمت  161هش ص ، بند51قسمت 

  2يادداشت 

و نـزد فارسـيان بعـد از    ... باشـد  شمسي نام روز شانزدهم از هر ماه و نام ماه هفتم از سال« -مهرگان 

ه و همچنان ك. جشن و عيد نوروز كه روز اول آمدن آفتاب است به برج حمل از اين بزرگتر جشني نمي باشد

. و خاصه هست و تا شش روز تنظيم ايـن جشـن كننـد    خاصه مي باشد، مهرگان را نيز عامهنوروز را عامه و 

. ابتدا از روز شانزدهم و آن را مهرگان عامه خوانند و انتها روز بيست و يكـم و آن را مهرگـان خاصـه خواننـد    

و در ايـن  ! ز محل و مقر ارواح گردانيـد گويند كه خداي زمين را در اين روز بگسترانيد و اجساد را در اين رو

روز مالئكه ياري و مدد كاري كاوه آهنگر كردند و فريدون در اين روز بر تخت پادشاهي نشست و در اين روز 

و مردمان به سبب اين مقدمه جشني عظيم كردند و . ه كوه دماوند فرستاد كه در بند كنندبضحاك را گرفته 
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ن صورت آفتاب نقش كرده بودند در اين روز بر سر نهاد و آبابكان تاجي كه بر  و گويند اردشير... عيد نمودند

  1»...بعد از او پادشاهان عجم نيز در اين روز همچنان تاجي بر سر اوالد خود نهادندي

بشوريد او را بتاراند و مردم را به طاعت فريذون خواند، ) ضحاك(بر بيوراسپ اژدها ) كابي(چون كاوه «

گويند در اين روز فرشتگان براي ياري فريـذون بـه   . را بشنيدند شادي كردند نه خروج فريذومردم همين ك

  2».سبب تعظيم مهرگان اينست. زمين فرود آمدند

همين كه فريدون از كار ضحاك بپرداخت و او را بند نهاد و به زندان كرد با روز مهـر موافـق شـد و    «

  3».مردم آن را عيد گرفته و مهرجان ناميدند

ي لـ مي افتـاده و  226ميالدي بود و به روز شنبه هفتم محرم  840مهرگان اين سال روز ششم نوامبر 

  .در تئاتر اين طور فرض شده كه در اوايل ذي القعده واقع مي شده

  3يادداشت 

به قلعه پناه نخواهم برد و حتي زنان ] يعني مسلمانان[من از دست جهودان «: آذين سردار بابك گفت

  ».ز به قلعه جاي نمي دهمخود را ني

ال اتحصن من اليهود يعني المسلمين و ال ادخل عيالي حصناً و ذلك ان بابك قال له ادخـل عيالـك   «

  »الحصن، قال انا اتحصن من اليهود؟

  222ياداشت آقاي مينوي از طبري در حوادث سال 

مـرا ارزان بـه   «: توقتي بابك را پسر سنباد به خيانت تسليم عرب كـرد بابـك بـه او روي كـرده گفـ     

جهودان فروختي، اگر مال مي خواستي به خودم مي گفتي من خيلي بيشتر از آن چه اينان به تو مي دهنـد  

  .222ايضاً طبري در حوادث سال » .ميدادم

اي بي وفا چنين و چنين، ارزان مرا فروختـي بـه ايـن    «: در ترجمه فارسي طبري اين طور مي نويسد

  ».جهودان

  4يادداشت 

ابـو ايـوب موريـاني    . كه خليفه منصور بنياد شهر بغداد مي نهاد، خالد برمك طرح آن را ريخت همين

در مداين خراب كند و مصالح آن را به بغداد آورد كه خـرج كمتـر    منصور را بر ان داشت كه ايوان كسري را

زيـرا ايـن بنـا يكـي از     من با اين امر موافق نيستم «: منصور رأي خالد را در اين باب پرسيد، وي گفت. بشود

آيات اسالم است كه هر كس آن را بيند، داند كه خداوند چنين سرايي را جز كار دين و امر خدايي از ميـان  

                                                           

  .برهان قاطع. 1

  .البيروني. 2

  .161-160نقل از مقاله آقاي مينوي در مجله تقدم ص . ثعالبي، غرراخبار ملوك فرس .3
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سـبب  «: منصـور خشـمناك شـد و گفـت    » !درينجاسـت نمي برد و ازين گذشته نمازگاه علي بن ابي طالـب  

. و امر كرد كه كوشك سپيد را ويران كننـد » .مخالفت تو نه اينست بلكه جانب داري ايرانيت و ايرانيان است

يك جانب آن را كه خراب كردند و مصالح را به بغداد بردند، حساب كردند مخارج خرابي و حمل و نقل بيش 

مـن آن  «: خالد گفت. از آن مي شد كه بخواهند مصالح نو بسازند، منصور خالد را بخواند پرسيد چه بايد كرد

اما امروز مي گويم تا پايه و اساس عمارت را بيرون نياوري دست از اين كار مكن،  روز را مي گفتم مبادرت به

منصـور  » .ماندنـد  خرابي آن مكش  تا نگويند عرب از خراب كردن خانه اي كه ايرانيان ساخته بودنـد عـاجز  

  .د دست از خرابي آن باز كشندنپذيرفت و امر كر

  .رستانقاي مينوي از تاريخ طبري و تاريخ طبآيادداشت 

  5يادداشت 

چون چشم معتصم بر بابك افتاد گفت، اي سگ چرا در جهان فتنه انگيختي؟ هـيچ جـواب نـداد،    ... «

چون يك دستش ببريدند، دست ديگـر در خـون زد و بـر روي خـود     . فرمود تا هر چهار دست و پايش ببرند

دريـن  : عملسـت؟ گفـت   اي سـگ ايـن چـه   : معتصم گفت. ماليد و همه روي خود را از خون خود سرخ كرد

اي من بخواهيد بريد و گونه روي مردم از خون سرخ باشد، خـون از روي  پشما هر دو دست و : حكمتي است

من روي خويش از خون خود سرخ كردم تا چون خون از تنم بيرون شود نگويند كه رويـش از  . برد زرد باشد

چنان تـازه بابـك ملعـون را در ميـان پوسـت      بيم زرد شد پس فرمود تا پوست گاوي با شاخها بياوردند و هم

پس همچنان زنده . گرفتند، چنان كه هر دو شاخ گاو بر بنا گوش او بود، در وي دوختند و پوست خشك شد

  ».بر دارش كردند

  .چاپ تهران 176سياستنامه نظام الملك ص 

  

  پايان
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