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پيشينهٴ تاريخی استان

جغرافيای تاريخی مازندران
ه می شود در گذشته ها: مي از تاريخ مازندران چه می دانيد؟ آيا تاکنون با خود انديشيده ايد که، سرزمينی که اکنون مازندران 

چه ناميده می شد؟
چه اقوامی در آن می زيسته اند؟ 
حاکمان آن چه کسانی بوده اند؟

 حدود و مرزهای آن تا کجا بوده است ؟
چه شهرهايی داشته است؟ 

در اين درس می کوشيم تا با پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هايی ديگر از اين دست شما را با گوشه هايی از گذشته های دور و 
نزديک مازندران آشنا سازيم. 

پتشخوارگر، تبرستان، مازندران: در دوره های قديم هر قسمت از نواحی جنوبی دريای خزر نام های جداگانه ای داشته اند، 
از  فراتر  حدی  البته  که  می شد  ناميده  «پتشخوارگر»  آن  از  بعد  و  هخامنشی  دورٔه  در  می شود،  ناميده  مازندران  امروزه  که  سرزمينی 
مازندران امروزی بود. بعدها اين سرزمين به نام يکی از اقوام ساکن در آن يعنی «تپوری»، «تپورستان» ناميده شد که در دورٔه اسالمی از 

آن با عنوان «طبرستان» ياد شده است. از قرن هفتم هجری قمری واژٔه «مازندران» به تدريج جايگزين طبرستان شد. 

پيشينۀ تاريخی استان مازندراندرس دهم

فعاليت  
درمورد وجه تسمئه مازندران و نام های قديمی آن چه می دانيد؟ 

گذشتهها ش د نا ان ازند ن اکن که

ران
ن گرامى باد

ازندرا
1 آبان روز م

4

دريای خزر!
طبرستان،  دريای  چون  ديگری  نام های  دور  گذشته های  در  می شود  ناميده  کاسپين  و  خزر  امروزه  که  دريايی 
گيالن، قزوين، هيرکانيا، ديلم و در دوره های اسالمی با نام هايی چون ابسکون، آمل، ساری، گرگان، مازندران، جبال و 

بيشتر بدانيم  
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بيشتر بدانيم  
سرزمين طبرستان در شرق از تميشه در حوالی بندرگز کنونی آغاز و تا هوسم ( رودسرکنونی ) در غرب ادامه 

داشت، شهرهای مهم آن عبارت بودند از: آمل، ساری، تميشه، چالوس، ناتل. کالر، کجور،  و فريم. 
وجود کوه های صعب العبور، دره های عميق، رودهای پر آب و خروشان متعدد، جنگل های انبوه، تاالب های 
فراوان، بارش زياد برف در نواحی کوهستانی و بارش فراوان باران در نواحی جلگه ای و رطوبت زياد هوا از جمله 

عوامل طبيعی بودند که ورود مهاجمان به مازندران را دشوار می ساخت.
قرار گرفتن در بين کوه و دريا، زمين های حاصلخيز و محصوالت کشاورزی انبوه و توانايی رزمی باالی مردم 
طبرستان، در همٔه تاريخ موجب استقالل سياسی و اقتصادی اين منطقه شد. در دوره های اسالمی عالوه بر عوامل ياد 
شده، دوری از مرکز خالفت اموی و عباسی در شام و عراق و وجود خاندان های محلی قديمی تسلط بر طبرستان را 
به رويای دست نيافتنی خلفای اموی و عباسی تبديل نموده بود. به همين سبب طبرستان استقالل سياسی خود را تا 

مدت های زيادی همچنان حفظ کرد. 

مازندران پيش از تاريخ 
غارهای فراوان در مناطق کوهستانی و تپه های متعدد در مناطق جلگه ای مازندران در دوره های مختلف، سکونتگاه انسان هايی 
با سطوح مختلفی از تمدن و فرهنگ بوده است. باستان شناسان قدمت برخی از آنها را از لحاظ سکونت انسان حتی تا ۴۰۰ هزار سال 

پيش تخمين زده اند. از نژاد و زبان ساکنان مازندران در اين دوره ها اطالعات درستی در دست نيست.

مغان و… شناخته می شد که حدود چهل نام از اين دريا در دوره های مختلف باقی مانده است، خزر نام قومی  قديمی در 
شمال اين دريا است که ترک نژاد و بر آيين يهود بودند و پس از تهاجم مغوالن از بين رفتند. کاسپين نام امروزه اين 
دريا در زبان های اروپايی است که آن را برگرفته از نام قومی به همين نام و به گفته برخی نيز بر گرفته از نام قومی به نام 

کاسی ها و يا حتی برگرفته از نام قزوين دانسته اند.

بيشتر بدانيم  
غارهای التپه (علی تپه)، هوتو و کمربند در اطراف بهشهر از قديمی ترين غارهای مورد استفادٔه بشر در تاريخ 
ايران می باشند.  قدمت آثار به دست آمده در غار التپه به ۱۲۵۰۰ سال پيش و در غار هوتو و کمربند نزديک به ۱۲۰۰۰ 
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سال پيش  برمی گردد.
در اين زمينه می توان از غارهای ديگری چون غار کميشان در اطراف نکا، غار اسپهد خورشيد در سواد کوه 

و دخمه های سنگی کافر کلی در اطراف آمل ياد کرد.
محلی «دين»  عمومی و  نام های  با  آنها  از  برخی  که  دارند  وجود  باستانی  تپه های  مازندران  درسراسرجلگه های 
شناخته می شوند. برخی از آنها توسط باستان شناسان مورد کاوش قرار گرفته اند. يکی از اين تپه های معروف «گوهرتپه»، 
در شهرستان بهشهر است. در حفاری های گوهر تپه شواهدی از ساختار های معماری با ديوارهای خشتی و سنگی، 
تدفين مردگان به شکل ساده و قرار دادن اشياء در کنار آنها، سفال، پيکرک انسانی و حيوانی، صنايع سنگی از جمله 

مهر و اشيايی از جنس مفرغ و آهن از جمله خنجر،  لوازم آرايشی و دوک نخ ريسی به دست آمده است.

شکل١ــ٤ــ نمونه هايی ازآثار به دست آمده در گوهر تپه

شکل٢ــ٤ــ مازندران در دورۀ ساسانيان
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تاريخ مازندران پيش از ظهور اسالم
سرزمين تپورستان يا مازندران کنونی يکی از استان های 
لشکرکشی های  در  می شد.  محسوب  هخامنشی  دولت  مهم 
در  داشتند.  زيادی  نقش  تپوری ها  و  ماردها  هخامنشی  شاهان 
مازندرانی ها   گوگمل،  در  اسکندر  با  هخامنشيان  جنگ  آخرين 

مسئوليت نگهبانی از شاه و خانوادٔه او را بر عهده داشتند.
جلگه ای  نواحی  تصرف  رغم  علی  مقدونی  اسکندر 
مازندران، از تسلط بر مناطق جنگلی و کوهستانی بازماند. شيؤه 
فنون  از  بردن  بهره  در  مازندران  جنگل نشينان  فرد  به  منحصر 
جنگی خاص جنگل و استفاده از درختان و شاخ و برگ آن، او 
را به عجز درآورد.  در زمان فرهاد اول (پنجمين پادشاه اشکانی) 
وی توانست شورش مازندرانی ها را سرکوب کند و يکی از دو 
مهاجرت  به  مجبور  را  يعنی«ماردها»  سرزمين  اين  معروف  قوم 
کند. در تمام دورٔه اشکانی، مازندران همانند ساير نواحی ايران 
شاه  به  وفاداری  اعالم  ضمن  که  داشت  مستقلی  فرمانروايان 

اشکانی در امور داخلی استقالل داشته است.

شکل ٣ــ٤ــ برج های نگهبانی

بيشتر بدانيم  
اين  ساکنان  کمک  با  کرد  سعی  و  شد  مازندران  حاکم  کيوس  برادرش  ساسانی  انوشيروان  پادشاهی  هنگام   

سرزمين  اعالم استقالل  کند.                                                                                          
در اين دوره انوشيروان سياستی در پيش گرفت تا مانع از شکل گيری يک حکومت واحد در طبرستان شود. 
بدين گونه که هنگامی که کشور ايران رابه چهار قسمت اداری  سياسی  تقسيم کرد، قسمت غربی مازندران را به فرماندٔه 

آذربايجان و قسمت شرقی آن را در قلمرو فرماندٔه خراسان قرار داد.
نزديکی  در  کوسان  آتشکدٔه  جمله  مهمی از  آتشکده های  بود.  زردشت  آيين  دوره  اين  در  طبرستان  مردم  دين 

بهشهر از اهميت زيادی بين پيروان اين دين برخوردار بود.
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بيشتر بدانيم  

فعاليت  
به نظر شما در دورٔه باستان،چه راه هايی مازندران را با ساير نواحی مرتبط می ساخت؟

جدول ۱ــ ۴ــ تقويم طبری باستان

از ماه های هجری خورشيدیماه های طبری باستانرديف پيش  سال   ۱۳۳ باستان  طبری  شمار  سال  مبدأ 
اين   در  است  خورشيدی  هجری  شمار  سال  آغاز 
۳ روزه تقسيم می شد  گاه شماری هر سال به ۱۲ ماه 
روز   ۵ ايرانی  قديم  تقويم  همانند  هشتم  ماه  پايان  در  و 
آن  در  کبيسه  صورت  در  و  پتک  يا  بهيزک  به عنوان 
۶ روز شيشک می افزودند در اين تقويم هر روز ماه 
همانند تقويم اوستايی نام خاص خود را داشت، بنابراين 
۱۵۲۳ــ۱۵۲۲  برابر  خورشيدی  هجری   ۱۳۹ سال 

طبری باستانی می باشد

۱ــ 
۲ــ
۳ــ
۴ــ
۵ ــ
۶ــ
۷ــ
۸  ــ
ــ

۹ــ
۱ــ
۱۱ــ
۱۲ــ

فردينه ماه
کرچه ماه
هر ماه
تير ماه

مالر ماه (مردال ماه) 
شروينه ماه

مير ماه 
اونه ماه 

۵ يا ۶ روز باقی مانده از سال

ارکه ماه
د ماه

وهمنه ماه
نورز ماه

۲ مرداد 
۱ شهريور
۳۱ شهريور

۳ مهر 
۳ آبان 
۳ آذر 
۳ دی
۳ بهمن

۳ اسفند تا پايان۵   ۲۹يا
فروردين

۶ فروردين
۵ ارديبهشت

۴ خرداد 
۳ تير 

فعاليت  
آيا می دانيد در چه سال طبری به دنيا آمده ايد؟
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تاريخ مازندران پس ازظهور اسالم 
پس از آنکه انوشيروان ساسانی ادارٔه مازندران را به خاندان های محلی سپرد، زمينٔه پيدايش حکومت های محلی کوچک فراهم 
شد که تا قرن های بعد سبب رقابت و درگيری ميان اين حکومت ها و عدم يکپارچگی آنها شد. موقعيت جغرافيايی و توانمندی های 
اقتصادی مازندران بر استقالل و دوام اين حکومت ها می افزود. بدين ترتيب در کمتر دوره ای مازندران توسط يک حکومت واحد 

اداره شده است.
مهم ترين حکومت هايی که در اواخر ساسانيان و پس از سقوط اين سلسله فرمانروايی قسمت هايی از مازندران را بر عهده داشته اند 

عبارت اند از: قارنيان، پادوسپانان، آل دابويه، حاکمان و فرماندهان عرب و نمايندگان خلفای اموی و عباسی و علويان طبرستان.

بيشتر بدانيم  

مازيار
مازيار و پدرش قارن در رقابت با حکومت های محلی طبرستان، به خالفت عباسی پيوستند. مازيار دين اسالم 
را پذيرفت و مسلمان شد و نام محمد بر او نهادند. خليفٔه عباسی مأمون حکومت نواحی کوهستانی مازندران را به او 
سپرد. برخی از موّرخان، اسالم آوردن مازياررا ظاهری می دانند  و بر اين عقيده اند که او پنهانی بر دين زردشت بود و 
برای برپايی حکومتی شبيه ايران قبل ازاسالم تالش می کرد و در اين راه با بابک خرمدين و افشين هم پيمان شده بود. 
مأمون ابتدا مازيار را تأييد نمود و حکومت سراسر مازندران را به او سپرد ولی هنگامی که مازيار از پرداختن  ماليات 
طبرستان به حاکمان طاهری در خراسان سر پيچی کرد فرمان سرکوب او از سوی خليفٔه بعدی صادر شد، عبدالله بن 
طاهر با همدستی برخی از ياران مازيار او را شکست داد و پس از دستگيری وی را به سامرا نزد خليفه فرستاد. در 

سامرا به دستور خليفٔه عباسی معتصم، پس از شکنجه های فراوان، مازيار را به دار آويختند.

حاکمان و فرماندهان عرب و نمايندگان خلفای اموی و عباسی: در سال ۲۲ هجری قمری طبرستان از طريق صلح به روی 
فرماندهان عرب گشوده شد، در قرن اول و دوم هجری قمری چندين لشکرکشی از سوی فرماندهان خلفای اموی و عباسی به طبرستان 
صورت گرفت. در قرن سوم هجری خلفای عباسی امور اين مناطق به ويژه نواحی جلگه ای را به حکومت طاهريان سپردند و تالش 

نمودند با توافق با حاکمان محلی، اين نواحی را مطيع نمايند و به تأسيس حکومت علويان در طبرستان انجاميد.
علويان طبرستان: يکی از درخشان ترين دوره های تاريخ مازندران دورٔه فرمانروايی علويان بر طبرستان است. در قرن سوم 

هجری ساکنان طبرستان تحت ستم دو گروه قرار گرفتند:
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۱ــ زمين داران محلی و خاندان های حکومتی قديم 
۲ــ وابستگان حکومت طاهريان 

شدت ستم اين دو گروه موجب  قيام مردم گرديد، در اين ميان مردم از سادات علوی دعوت کردند تا رهبری قيام را بپذيرند.

فعاليت  
به نظر شما چرا ساکنان مازندران از ميان مخالفان خالفت عباسی، علويان را برای حکومت پذيرفتند؟

شکل٤ــ٤ــ امامزاده زرين نواــ قائم شهر

جدول ۲ــ۴
ق نام داعيانمدت حکومت هـ 

۲۵ حسن بن زيد (داعی کبير)۲۷ــ
۲۷ محمد بن زيد (داعی)۲۸۷ــ 

۳ ــ۲۸۷ نزديک به چهارده سال فرمانروايی ۱
سامانيان

۳ ۳ــ۱ حسن بن علی (ناصر کبير)۴
۳ حسن بن قاسم (داعی صغير)۳۱۶ــ۴
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حسن بن زيد از نوادگان امام حسن (ع) دعوت مردم را پذيرفت و در سه شنبه ۲۵ رمضان سال ۲۵۰ هـ.ق برابر با ۱۴ آبان 
سال۲۴۳هـ.ش، بزرگان کالر و رويان با وی بيعت کردند و پس از پيوستن مناطق ديگر، در آمل وابستگان حکومت طاهری را شکست 
به  اين  و  بود  مردم  با  مشورت  مختلف،  شهر های  حاکمان  انتخاب  در  کبير  داعی  ويژگی های  از  ناميد.  کبير»  «داعی  را  خود  و  داد 

موفقيت های بعدی و ماندگاری حکومت علويان ياری رساند.

بيشتر بدانيم  

حسن بن زيد پس از مدتی بر تمامی طبرستان و گرگان و ديلم (قسمتی از گيالن) مسلط شد وپس از تصرف ری، 
قم، قزوين، زنجان و ابهر تا نزديکی همدان پيش رفت. داعی کبير با صدور فرمانی برای حکام خويش اجرای اصول 
تشيع وتبليغ آن را ابالغ کرد. يعقوب ليث صفاری برای مدت کوتاهی طبرستان را تصرف نمود ولی ناتوانی در ادارٔه 

آن، او را وادار به عقب نشينی کرد.
در زمان داعی محمد حکومت علويان با مخالفان داخلی و خارجی روبه رو بود. در نهايت سامانيان که خود 
را به خالفت عباسی وفادار می دانستند در سال ۲۸۷هـ.ق بر طبرستان چيره گرديدند و نزديک به ۱۴ سال بر طبرستان 

فرمانروايی کردند.
معروفترين داعی علوی،  حسن ابن علی معروف به ناصر کبير بود که در سال ۳۰۱ قيام نمود و بر طبرستان مسلط 
شد. او دانشمندی مجاهد بود که در تبليغ اسالم و تأسيس مدارس و مساجد بسيار کوشيد. از جمله مدرسه و کتابخانٔه 
معروفی درآمل ساخت که برخی آن را اولين مدرسه در جهان اسالم دانسته اند. از داليل ديگر شهرت وی، دادگری 

و حمايت او از طبقات محروم بود.
توانست  برطبرستان  فرمانروايی  از  پس  که  بود  صغير  داعی  به  معروف  قاسم  بن  حسن  علوی،  داعی  آخرين 
قسمت هايی از خراسان، ری، قم، قزوين و زنجان را تصرف نمايد. اين اقدام موجب نگرانی خليفه و سامانيان شد 
حمايت  نهايت با  بودند. در  پرداخته  صغير  مخالفت با داعی  زيادی به  سرداران  نيز  طبرستان  و از سويی در داخل 
۶۶ سالٔه علويان  اسفارپسرشيرويه و مرداويج زياری توانستند با شکست و قتل داعی صغير،به حکومت  سامانيان، 

دهند.  خاتمه 
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بيشتر بدانيم  

سرداران ديلمی در طبرستان: در قرن چهارم هجری مازندران برای مدتی عرصه جوالن برخی از سرداران 
ديلمی از جمله اسفار پسر شيرويه و ماکان پسر کاکی و مرداويج پسر زيار و خاندان بويه بود. رقابت آل بويه و آل زيار و 
برخی خاندان های محلی طبرستان در قرن چهارم و پنجم هجری قمری ادامه يافت. فرمانروايان آل زيار بر قسمت هايی 

از طبرستان حکومت می کردند.
غزنويان و سلجوقيان در طبرستان: سلطان مسعود غزنوی در سال ۴۲۶ هـ.ق ساری و آمل را تصرف کرد 

و با بيرحمی به غارت و تخريب و آتش سوزی اين نواحی پرداخت.
اسپهبد شهريار حسام الدوله از آل باوند توانست سپاهيان سلجوقی را شکست سنگينی دهد، چنان که سردار 
سلجوقی در گزارش به سلطان سلجوقی راه چارٔه نفوذ در طبرستان را مهربانی و صلح با اسپهبد شهريار دانست. پس 
از صلح سلجوقيان با آل باوند، سياست سلجوقيان ايجاد تفرقه در اين خاندان بود. هرچند در اين کار کوشيدند اما 
تا پايان دورٔه سلجوقيان، مازندران هيچ گاه سرزمين مطيعی برای آنان نبود و بارها آل باوند طعم تلخ شکست را به آنها 

چشاندند.
فرمانروايی ده سالٔه سلطان محمد خوارزمشاه بر  خوارزمشاهيان و مغوالن: مدت  مازندران در جدال با 
مازندران و سختگيری های او و در نهايت پناهنده شدن او به مازندران پس از شکست از مغوالن، موجب کينٔه برخی 

شکل ٥  ــ٤ــ اهميت علويان طبرستان درتاريخ ايران

اهميت علويان 
طبرستان در 
تاريخ ايران

تأسيس حکومت ساده و مردمیانتشار اسالم در طبرستان

اولين دولت شيعی مذهب در ايران

تأسيس مساجد و مدارس و مراکز 
فرهنگی در شهرهای طبرستان 

فراهم نمودن جنگ های مسلحانه 
برای مبارزه با حاکمان ستمگر

تأسيس حکومت براساس 
شريعت اسالم
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 برای مطالعه 

از حاکمان محلی از او و همکاری آنها با سپاه مغول شد.
سپاهيان مغولی در تعقيب خوارزمشاه در سال ۶۱۷ هـ.ق در شهرهای ساری و رويان و آمل، کشتار همگانی 
کردند و شهر باستانی تمشيه را برای هميشه ويران کردند. پس از چنگيز، لشکرکشی های سرداران مغول حدود يکصد 

سال به تناوب ادامه داشت.

مرعشيان و حملۀ تيمور به مازندران: پس از فروپاشی ايلخانان مغول، قلمرو ايلخانان دچار آشفتگی شد و 
حکومت های محلی کوچک توسط سرداران مغول و خاندان های ايرانی تأسيس شد. يکی از اين حکومت ها، حکومت 
سرزمين لشکرکشی کردند ولی شکست سنگينی را متحمل  مازندران به اين  سربداران خراسان بود که برای تصرف 

شدند. اين دوران پرآشوب و ناامن به اقتصاد مازندران به ويژه کشاورزی آسيب فراوان رساند.
دراين زمان که ستمگری شدت يافته بود مردم به سادات علوی روی آوردند و دو قيام در مازندران به رهبری 

سادات روی داد.
۱ــ قيام ميرعمادالدين در هزارجريب 

۲ــ قيام ميرقوام الدين مرعشی درآمل.
امير تيمور گورکانی در سال های پايانی قرن هشتم 
هجری عازم مازندران شد و پس از سرکوب مرعشيان، 
به قتل و غارت در ساری پرداخت. او عده ای از سادات 
را به مـاوراء النهر فرستاد. مـرعشيان پس از چندی بـه 
ادامه  صفويه  دورٔه  تا  آنها  وحکومت  بازگشته  مازندران 
يافت. ويرانگری و غارت تيمور در مازندران به گونه ای 
موجب فقر و گرسنگی مردم شد که از نواحی ديگر گندم 
برای کشت و خوراک مردم آوردند. ميرعماد الدين نيز 
پس از آغاز لشکرکشی های تيمور به نزد او رفت و تيمور 

شکل  ٦ــ٤ــ آرامگاه ميرقوام الدين مرعشی ـ آملنيز حکومت بر هزارجريب را به او واگذار کرد.
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مازندران از دورۀ صفويه تا پايان قاجاريه: در ابتدای تشکيل دولت صفويه، مرعشيان مازندران به اطاعت از صفويان 
پرداختند. در زمان شاه عباس صفوی، دولت مرکزی ايران تصميم گرفت تا حکومت های کوچک در نواحی شمالی ايران را از ميان 
بردارد. با از بين رفتن مرعشيان و ساير قدرت های محلی، از اين زمان مازندران توسط استانداران و نمايندگان دولت صفويه اداره 
می شد. به دستور شاه عباس راه های جديدی در مازندران احداث شد، از جمله راهی که از فيروزکوه تا فرح آباد و اشرف (بهشهر 
اين  در  تجارت  و  کشاورزی  امنيت،  اين  سائه  در  شد.  ايجاد  مازندران  در  آبادانی  و  امنيت  عباس،  شاه  اقدامات  با  می آمد.  کنونی) 

سرزمين رونق يافت. شاهان صفوی به مازندران اهميت زيادی می دادند و مسافرت های زيادی به اين سرزمين داشتند.
اين  که  شد،  وی  عليه  شورش  موجب  مردم،  از  ماليات  گرفتن  در  ويژه  به  او،  حد  از  بيش  سختگيری های  نادرشاه،  زمان  در   

شورش سرکوب شد.
 در رقابت های کريم خان زند و محمد حسن خان قاجار بر سر قدرت، مازندران يکی از اصلی ترين صحنه های کشاکش آنها بود.

در دورٔه قاجاريه، پس از انتخاب تهران به پايتختی ايران بر اهميت مازندران افزوده شد. ناصرالدين شاه قاجار به مازندران سفر 
کرد و به آبادانی اين منطقه همت گماشت. مازندران در دورٔه مشروطه نيز همانند شهرهای ديگر ايران دربرپايی مشروطه نقش داشت و 
عده ای به حمايت از مشروطه پرداختند. در اين دوره انجمن هايی در سطح شهرها تأسيس شد از جمله انجمن سعادت و انجمن حقيقت 

در ساری که در توسعٔه مرام مشروطه و افکار جديد می کوشيدند.

شکل ۷ــ۴ــ پل محمد حسن  خان ـ بابل
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۱ــ چه عواملی موجب استقالل سياسی و اقتصادی مازندران در طول تاريخ بودند؟
۲ــ علت و چگونگی تأسيس حکومت علويان در طبرستان را شرح دهيد.

۳ــ در قرن هشتم هجری قمری چه قيام هايی به رهبری سادات علوی در مازندران روی داد؟

انديشه و جستجو
۱ــ با مراجعه به يکی از امام زاده های نزديک به محل سکونت خود گزارش تهيه کنيد و در کالس و يا از طريق خبرنامه های 

دانش آموزی به اطالع ساير دانش آموزان برسانيد.
۲ــ با راهنمايی معلم خود تقويم سال جاری طبری را به ترتيب روز و ماه تهيه و تدوين کنيد.

۳ــ درمورد يکی از دوره های تاريخی مازندران تحقيق نماييد.
۴ــ با مطالعٔه سفرنامه های اروپاييان در مازندران، مطالب جالب و ويژه را انتخاب و گزارش کنيد.

۵  ــ در مورد تاريخچٔه شهر محل سکونت خود و نواحی اطراف آن تحقيق کنيد و خالصٔه آن را به معلم خود ارائه دهيد.
۶  ــ با راهنمايی معلم و با همکاری دوستان خود در دبيرستان، کارگاه و نمايشگاه تاريخ استان مازندران را برپا سازيد.

فعاليت  
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«نه فقط بنده بلکه هرکسی که درجريان حوادث جنگ در دوران سال های پرمرارت جنگ باشد برای استان مازندران 
يک حساب مخصوص باز می کند»

«مقام معظم رهبری حضرت آيت الّله خامنه ای»

نقش مازندران در حراست از کيان ايران اسالمیدرس يازدهم

مردم مازندران از ديرباز در دفاع از کيان ايران اسالمی کوشيده اند و در تمام ادوار تاريخ، سرفرازی مازندران را در استقالل 
و سربلندی ايران دانسته  و در راه عّزت ايران از جان و مال خود مايه گذاشته اند. وفاداری ساکنان اين استان به ايران پس از پيروزی 
انقالب بيش از پيش بوده است و در اين راه بيش از ده هزار شهيد گلگون کفن تقديم انقالب و ايران کرده اند. اکنون نام بسياری از 

نام  به  مزين  تهران  جمله  از  ايران  بزرگ  شهرهای  ميادين  و  اماکن 
اميران وسرداران شهيد اين استان است.

ايران  کيان  از  دفاع  در  مازندران  مردم  نقش  مورد  در 
اسالمی به دو موضوع می توان اشاره کرد:  

۱ــ مبارزه با ضد انقالب داخلی
۲ــ مبارزه با تهاجم خارجی در مرزها در هشت سال دفاع 

مقدس
گـروه هـای  اسالمی  انـقالب  پـيروزی  از  پس  کمی  مـدت   
جدايی  طلب و ضد انقالب با هدف جدايی قسمتی از خاک ايران 
استان  مردم  زدند.  مسلحانه  قيام  به  دست  نوپا  انقالب  براندازی  و 
از  دفاع  به  شکل  دو  به  ضدانقالب   تحرکات  ابتدای  از  مازندران 

کشور و انقالب برخاستند:    

شکل ٨  ــ٤ــ تنديس مادر فداکار، پنج شهيديزدان خواه
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                   ۱ــ مبارزه با ضد انقالب در استان های ديگر،  يکی از استان هايی که پس از پيروزی انقالب اسالمی  با تالش ضد انقالب 
و حمايت  رژيم بعث عراق در معرض جدايی از ايران قرار گرفت، استان کردستان بود که مردم مازندران با اعزام نيرو به اين استان در 
دفع ضد انقالب کوشيدند، تا جايی که ادارٔه شهر مريوان و سپاه اين شهر با نيروهای مازندرانی بود. مازندرانی ها در مبارزه با اشرار و 

سوداگران مرگ در مرزهای شرقی کشور نيز تالش وافری داشته اند و در اين راه شهيدان زيادی را تقديم ملّت ايران کرده اند.
۲ــ مبارزه با ضد انقالب در داخل استان مازندران، در سال ۱۳۶۰ گروه هايی که به نظام جمهوری اسالمی اعالن جنگ  
مسلحانه دادند، در جنگل ها و کوهستان های مازندران مخفی شدند. در بهمن ماه اين سال يکی از اين گروه ها کوشيد شهر آمل را 

تصرف کند که با مقاومت مردم مواجه شد و با تحمل تلفات زياد به هدف شوم خود دست نيافت.

فکر کنيد وپاسخ دهيد:
چرا شهر آمل به شهر «هزار سنگر» معروف شده است؟

حماسٔه مردم آمل مورد ستايش بنيانگذار جمهوری اسالمی  و مسئوالن کشور قرار گرفت. شورای عالی امنيت ملی کشور پنج 
شهر مازندران را به عنوان مناطق عملياتی اعالم کرد. 

بيشتر بدانيم  

دانش آموز شهيد سيده طاهره هاشمی، وی در سال  ١٣٤٦ در آمل متولد شد. هم زمان با تحصيل به مطالعٔه 
کتاب های مذهبی پرداخت و در اين زمينه دست نوشته هايی از خود باقی گذاشت. اين شهيده در يکی از نامه های خود 
به يک خواهر امدادگر نوشته است: « صف های طوالنی برای شهادت تشکيل خواهيم داد و روزهٔ خون خواهيم گرفت.» 
شهيده طاهرهٔ هاشمی در جريان تهاجم گروه سربداران وابسته به اتحادئه کمونيست ها به آمل در ششم بهمن ١٣٦٠ به 

شهادت رسيد.
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بيشتر بدانيم  

استان مازندران و دفاع مقدس
مردم مازندران پس از تهاجم همه جانبٔه ارتش متجاوز عراق به خاک ايران در سال  ۱۳۵۹ که با حمايت کامل 
قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای و سکوت مجامع بين المللی همراه بود، همٔه استعداد ها و توانايی های خود را در 
مقابله با تجاوز دشمن به کار گرفتند و در طی هشت سال دفاع مقدس در پی سرکوب و تنبيه دشمن متجاوز از پای 

ننشستند.

فاتح فاو
و  خط شکن  قدرت مند،  قوی،  لشکر  يک  کربال   ۲۵ ويژه  «لشکر 

خط نگهدار بود».
  «مقام معظم رهبری حضرت آيت اللّٰه خامنه ای »

عمليات  در  و  گروهان  به  بعد ها  خرمشهر،  در  کربال  نفرٔه  ده  تيم 
و  کربال   ۲۵ تيپ  به  القدس  طريق  عمليات  در  و  گردان  دو  به  االئمه  ثامن 
پس از عمليات محرم به لشکر ويژٔه ۲۵ کربال ارتقا يافت و تنها لشکر ويژٔه 
سپاه بود. حضور فعال و چشمگير در ۲۲ عمليات، به ويژه فتح حماسی 
و غرورآفرين فاو در عمليات والفجر ۸، شاهکار رزمندگان و شهدای اين 

لشکر بود که موجب تعجب و تحسين کارشناسان نظامی دنيا قرار گرفت.

شکل ٩ــ٤ــ سلحشوران مازندرانی بر فراز مسجد شهر فاو  

کوشش مازندرانی ها در سال های دفاع مقدس از چند جهت قابل بررسی است:
۱ــ در جبهه های رزم، در سال های دفاع مقدس حدود يک صد هزار نفر از مردم مازندران در قالب نيروهای 
بسيج، سپاه، ارتش و جهاد سازندگی عازم مناطق جنگی شدند. در اين زمينه اصلی ترين نقش بر عهدٔه لشکر ويژۀ 
۲۵ کربال بود. يگان های ديگری از جمله: تيپ مهندسی ۴۵ جواد االئمه، تيپ کماندويی ۵۸ مالک اشتر، تيپ ۳۴ 
دريايی امام سجاد(ع)،  تيپ ۷۵ ظفر، تيپ ادوات القارعه، سپاه مريوان و… در اين راه می کوشيدند. لشکر ۳۰ گرگان 
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از ارتش جمهوری اسالمی ايران به طور خاص و ساير يگان های ارتش در سطح ملّی از توانايی های اميران و رزمندگان 
مازندرانی بهره مند بودند.

شکل١٠ــ٤ــ تصوير برخی از علمداران لشکر ٢٥ کربال

ازجبهه های  معنوی  و  مادی  حمايت  در  پيشتاز  استان های  از  يکی  مازندران  استان  جبهه ها،  پشتيبانی  ۲ــ 
جنگ به شمار می رفت.بخشی از امکانات مازندران در استان های جنگی و بخشی ديگر در داخل استان در خدمت 

جنگ قرار گرفت که به برخی از آنها اشاره می شود:
ــ احداث اردوگاه  در جنوب و غرب کشور از جمله اردوگاه های علم الهدی و مال ثانی در اهواز

چمران  شهيد  دانشگاه  در  جمله  از  نقاهت گاه   احداث  ــ 
اهواز با ظرفيت ۵۰۰ تخت

 ــ استفاده از ظرفيت بيمارستان ها، پزشکان، پرستاران و 
امدادگران استان

درشهرک  ازجمله  دراستان  جنگی  مهاجران  اسکان  ــ 
يثرب قائم شهر و مهمان شهر شهيد کشوری

به ويژه  مردم  مختلف  قشرهای  نقدی  هدايای  ارسال  ــ 
دانش آموزان به جبهه ها                                                          

استان  صنعتی  کارخانجات  توليدات  از  بخشی  ارسال  ــ 
به جبهه ها

ــ ارسال آمبوالنس، کاميون، مينی بوس، اتوبوس و قايق 
به جبهه ها

ــ ارسال کاال های مورد نياز جبهه ها از هدايای مردمی به مناطق جنگی
ــ احداث جاده ها، پل ها، خاکريز ها، سنگر ها، حفر کانال ها و تثبيت خطوط عملياتی در مناطق جنگی توسط 

شکل ١١ــ٤ــ بخشی از زيور آالت اهدايی مردم مازندران به جبهه
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بيشتر بدانيم  

مهندسی رزمی جهاد سازندگی مازندران
ــ بازسازی شهر سوسنگرد در استان خوزستان، طی ۱۹ ماه

عراقی  اسرای  نگهداری  محل  استان های  معدود  از  (مازندران  ساری  در  عراقی  اسرای  به  رسانی  امداد  ــ 
بود.)             

استان مازندران با تقديم بيش از ده هزار شهيد، حدود سی و پنج هزار جانباز و بيش از دو هزار آزاده در هشت 
سال دفاع مقدس کارنامٔه درخشانی در حراست از کيان ايران اسالمی  ارائه داده است که ۱۷۱۷ نفر آن دانش آموز 

بودند. 

فعاليت  
با راهنمايی معلم خود اسامی شهدای شهر خود را به تفکيک قشرها و نهادهای مختلف تهيه کرده و در جدولی  

تدوين کنيد.

شکل ١٢ــ٤ــ تصاوير بعضی از سرداران شهيد
١ــ شهيدحسين علی مهرزادی ٢ــ حسين بهرامی ٣ــ صادق مزدستان 

٤ــ احمد امين طبرسی ٥ــ علی رضانوری

١٢٣

٤ ٥
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در ادامٔه درس با نام و خدمات برخی ازاميران و سرداران شهيد استان آشنا می شويم.

اميران و سرداران شهيد استان مازندران:
نامدارترين خلبان جهان،اميرسرلشکرخلبان شهيدعلی اکبرشيرودی:

شهيد شيرودی در سال ۱۳۳۴ در قرئه باال شيرود تنکابن متولد شد و پس از طی دورٔه 
در  داشت.  شرکت  انقالب  پيروزی  برای  مبارزه  در  و  پيوست  ارتش  هوانيروز  به  دبيرستان 
جنگ های غرب کشور رشادت زيادی از خود نشان داد تا جايی که ايشان را «ستاره غرب» 
ناميدند. مبارزٔه وی و همرزمانش، با سه فروند بالگرد در برابر يک لشکر عراق، از او چهره ای 
مثال زدنی ساخت تا جايی که او را «مالک اشتر زمان» خواندند. يکی از ويژگی های اخالقی 

شکاری  چرخبال های  خلبانان  نامدارترين  از  يکی  را  شيرودی  نمی پذيرفت،  نظامی را  درجٔه  ارتقای  که  بود  آن  وی 
تاريخ  در  شيرودی  سرافراز  شهيد  دارد.  تعلق  او  به  جهان  در  پرواز  ساعت  بيشترين  رکورد  زيرا  می شناسند؛  جهان 
۸ ارديبهشت ۱۳۶۰ در ارتفاعات بازی دراز جاودانه شد. مقام معظم رهبری دربارٔه اين شهيد فرمودند: «شيرودی 

اولين نظامی بود که من در نماز به او اقتدا کردم». 
سيمرغ، اميرسرلشکر خلبان شهيد احمد کشوری: 

شهيد کشوری در سال ۱۳۳۲ در فيروزکوه ديده به جهان گشود و در کياکال پرورش 
يافت. در نوجوانی در فعاليت های مذهبی شرکت داشت.يک بار در رشتٔه طراحی مقام اول 
کشور را کسب کرد، وی در ورزش کشتی نيز درخشش داشت. با آنکه فردی نظامی بود ولی  
در آستانٔه پيروزی انقالب به مطالعٔه کتاب های سياسی، طراحی و ترسيم نقاشی های سياسی عليه 
رژيم پهلوی و شرکت در راهپيمايی ها اهتمام داشت. پس از شروع جنگ تحميلی رشادت های 

فراوان از خود نشان داد و با وجودی که بارها مجروح شد اما از پای ننشست. در ۱۵ آذر ۱۳۵۹ درارتفاعات ميمک 
«شهيد  فرمودند:  شهيد  دربارٔه  رهبری  معظم  مقام  سوخت.  آتش  در  پاکش  پيکر  عراقی  هواپيماهای  حملٔه  با  ايالم 

کشوری از مؤمنين باللّه و رجال صادق در راه اين انقالب بود». 
علمدار لشکر ويژه ۲۵ کربال، سردار سرلشکر شهيدمحمد حسن قاسمی طوسی: 
وی در سال ۱۳۳۷ در نکا متولد شد. در راهپيمايی های سال ۱۳۵۷ و پخش اعالميه ها نقش 
در  سختگيری  نيازمندان،  و  محرومان  به  کمک  می توان  شهيد  ويژگی های  داشت.از  زيادی 
حفظ بيت المال و دوستی با نيروهای تحت امر را نام برد. در مقطعی از سال های دفاع مقدس 
جانشينی فرماندهی لشکر ۲۵ کربال را به عهده داشت و در عمليات های مهمی چون بدر، قدس 
۱ و ۲، کربالی ۱، ۴ و ۵ و به ويژه در عمليات پيروزمندانٔه والفجر ۸ در فتح فاو نقش کليدی 

شهيد شيرودی

شهيد کشوری

شهيد محمدحسن قاسمی طوسی
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زادگاهش  به  سال   ۸ از  پس  پاکش  پيکر  ولی  يافت  دست  شهادت  شيرين  شهد  به   ۱۳۶۶ سال  در  داشت.  برعهده  را 
بازگشت. شهيد به پاس رشادت هايش مفتخر به دريافت مدال فتح از جانب فرماندهی معظم کل قوا شد. 

امير سرلشکر شهيد سيد مسعود منفردنياکی:
 در سال ۱۳۰۸ در آمل به دنيا آمد و دوره های نظامی عالی را طی کرد.هنگام شروع 
جنگ، فرماندٔه لشکر ۸۸ زرهی زاهدان بود، سپس به فرماندهی لشکر ۹۲ زرهی اهواز و 
جانشين فرماندهی نيروی زمينی ارتش در جنوب منصوب شد. در اين سمت ها با رشادت 
کارنامه ای پرافتخار در عمليات های بزرگی چون: طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، 
والفجر مقدماتی، والفجر ۱ و رمضان از خود برجای گذاشت و در ۱۳۶۴/۵/۶ به درجٔه 
رفيع شهادت نائل شد.از ويژگی های شهيد اين بود که حتی در هنگام تشييع و تدفين دختر 

جوانش نيز ترجيح داد در کنار سربازان خود که آنها را فرزندان خود می دانست بماند. هنگامی که عده ای از راز و نياز او 
در دعای توسل در نزد حضرت امام گزارشی دادند،امام فرمودند: «اين اصل رجعت انسان است به فطرتش». 

سردار سرلشکر شهيد حاج حسين جان بصير: 
و  کودکی  گشود.  جهان  به  چشم  فريدونکنار  در   ۱۳۲۲ سال  عاشورای  شب  در 
نوجوانی او با فعاليت های مذهبی و مداحی برای اهل بيت (ع) طی شد. در سال ۱۳۴۲ با 
اينکه سرباز بود، در سخنرانی معروف امام حاضر شد و بعدها نيز با استمرار مبارزات خود 
به ويژه در برپايی راهپيمايی ها نقش فعالی داشت. پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز مدتی 
برای مبارزه با شوروی و حکومت وابسته به آن در افغانستان، به اين کشور سفر کرد. از 
خود  نظامی از  مختلف  واحدهای  در  و  شد  جبهه ها  عازم  جنگ  شروع  روزهای  نخستين 

 ۵ کربالی  و  فاو  فتح  جمله  از  متعدد  عمليات های  در  او  حضور  شد.  مجروح  بارها  و  داد  نشان  بسيار  رشادت های 
چشمگير بود. سرانجام در سال ۱۳۶۶ در عمليات کربالی ۱۰ به آرزوی ديرينٔه خود يعنی شهادت دست يافت.

                  
جدول۳ــ۴ــ اسامی و ويژگی های برخی ازسرداران شهيد استان مازندران

مقام وويژگی های ممتازمحل شهادتتاريخ شهادتمحل تولدنام شهيدرديف
رياست ستاد پشتيبانی جهاد مازندرانام رصاص١٣٦٥ساریاکبر اسفندياری١
فرماندهی تيپ٢٥کربال،سپاه بانه ومريوانمريوان١٣٦٣بهشهرحبيب اللّٰه افتخاريان٢
فرمانده گردان مهندسی رزمیاروندرود١٣٦٤آملاحمد امين طبرسی٣
فرمانده ومحافظ سوسنگردتپه های اللّٰه اکبر١٣٦ساریحسين بهرامی٤

شهيد منفرد نياکی

شهيد حاج حسين جان بصير
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قهرمان جنگ دريايی در نابودسازی نيروی سنندج١٣٦٤رامسرحسين خلعتبری٥
٧پرواز برفراز عراق دريايی عراق،

سرلشکر خلبانموصل١٣٥٩جويبارپرويزذبيحی سوادکوهی٦
مسئول طرح خودکفايی لشکر٢٥کربالشلمچه١٣٦٥قائم شهرصفر روحی ٧
افسر عمليات ژاندارمری خوزستانفرودگاه١٣٦١نورجعفرسپهری٨
سرلشکر خلبانکرخه١٣٦آملمير حسن سجادی نياک ٩
ابی جزيره مجنون١٣٦٣بابليوسف سجودی ١ بن  ١٧علی  لشکر  الغدير  تيپ  فرمانده 

طالب(ع)، گرفتن روزه در اکثر روزها
مدرس دزفول١٣٥٩تنکابنفيروزشيخ حسنی ١١ مقدس،  دفاع  شهيد  خلبان  اولين 

دوره های خلبانی
سرلشکر خلبانپاوه١٣٥٨قائم شهرجعفرمهدوی ملک کاليی ١٢
رييس ستاد لشکر ويژه ٢٥ کربالفاو١٣٦٤بهشهرحسين علی مهرزادی ١٣
مسئول طرح و عمليات لشکر٢٥کربالشلمچهـــساریسيدمنصور نبوی١٤
قائم مقام لشکر ٢٧حضرت رسول(ص)شلمچه١٣٦٥ساریعلی رضا نوری١٥
مسئول گردان تخريب لشکر ٢٥ کربالشلمچه١٣٦٧سوادکوهکميل ايمانی١٦
جانشين طرح وعمليات لشکر٢٥کربالـــ١٣٦٢نوشهرموسی پسندی١٧
مسئول آموزشمريوان١٣٦٥چالوسغالمرضاصادقی کوهستانی١٨
فرمانده گردانشلمچه١٣٦٥رامسرجليل محمودنژاد١٩
فرمانده تيپفکه١٣٦١قائم شهرصادق مزدستان٢
فرمانده تيپشلمچه١٣٦٦بابلسرحميدرضا نوبخت٢١

فعاليت  
اگر سرداران و اميران شهيد ديگری را می شناسيد، جدولی همانند جدول باال تدوين نماييد.
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چهره های پرافتخار و ستاره های پرشماری در آسمان علم و ادب مازندران درخشيده اند و آثار گران بهايی از خود به يادگار 
گذاشته اند که در ادامٔه اين درس شما فقط با نام و آثار تنی چند از اين فرهيختگان آشنا می شويد. 

بيشتر بدانيم  

چهره های مذهبی وانقالبی مازندران
عمادالدين حسن بن علی طبری: اين عالم بزرگ در قرن هفتم هجری قمری تا ابتدای قرن هشتم می زيست.
او از بزرگ ترين علمای زمان خود در زمينٔه فقه و حديث بوده است و از شهر های مختلف ايران شاگردان فراوانی 
االئمة  مناقب  فی  االٔ  برار  کتاب «تحفة  جمله  از  است  شده  ياد  مختلف  منابع  در  بزرگ  عالم  اين  آثار  است.از  داشته 

االٔطهار(ع) » که در اصول دين و در اثبات واليت وامامت اميرالمؤمنين و حقانيت تشيع است.
شهيد شيخ فضل الله نوری: در سال ۱۲۲۲ هـ.ش در الَشک کجور 
در يک خانوادٔه صاحب علم ديده به جهان گشود.تحصيالتش را در نجف گذراند 
و در علوم دينی از جمله فقه، اصول، رجال، کالم، حکمت و عرفان احاطٔه کامل 
يافت وسرآمد زمان خود گرديد. پس از بازگشت به تهران کالس درس او دارای 
اعتبار و اهميت فوق العاده بود. آثار و تأليفات بسياری از آيت الله نوری به يادگار 
مانده است، ازجمله: «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» در رد سياست مشروطه و 
«تحريم مشروطيت». شيخ فضل اللّه در مبارزه عليه قرارداد تنباکو و مبارزه برای 
برقراری عدالت تا پيش از مشروطه حضور فعالی داشت، اما پس از مشروطه، 

همين  منحرف می دانست، به  غربی و  تعاليم  ناشی از  خواهان را  مشروطه  اقدامات  افکار و  اساسی و  قانون  بخشی از 
جهت به مخالفت با مشروطه برخاست. پس از تصرف تهران مشروطه خواهان در۱۲۸۸ هـ.ش شيخ فضل اللّٰه را به 

اتهام مخالفت با مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رساندند.
در  هـ.ش   ۱۲۷۸ سال  در  آملی:  ميرزا هاشم  العظمی حاج  الّله  آيت   
و  آمل  در  را  ابتدايی  دورهٔ  در  تحصيل  وی  شد.  متولد  الريجان  پردمه  روستای 
دوره های عالی را در مدرسٔه علمئه سپهساالر تهران و حوزه های قم ونجف گذراند و 
از محضر اساتيد بزرگ زمان خود استفاده کرد. وی پس از بازگشت به قم شاگردان  
بزرگی را تربيت کرد. آثار بسيار زيادی از اين بزرگوار به يادگار مانده است از جمله 
«کتاب الطهارة» و «کتاب الصالة».آيت اللّه آملی مدارس و مساجد زيادی نيز در قم 
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و مازندران تأسيس کرد که از جملٔه آنها مدرسٔه علمئه ولی عصر (عج) در قم است. وی خوش بيان و خوش برخورد بود. 
نظم در زندگی، جديت در تحصيل و تدريس و مردمی بودن از ويژگی های اين عالم فقيد بود. اين عالم ربانی در سال۱۳۷۱ 

هـ.ش بدرود حيات گفت.
 حجة االسالم سيد عبدالکريم (سيدحبيب اللّه)  هاشمی نژاد: 

شهيد هاشمی نژاد در سال ۱۳۱۱ هـ.ش در بهشهر متولد شد. تحصيالت ابتدايی 
را در کوهستان بهشهر گذراند و پس از آن، تحصيالت عالی را در قم در نزد اساتيد 
خمينی(ره)،  امام  دستگيری  از  پس  گزيد.  اقامت  مشهد  در  سپس  و  کرد  طی  بزرگی 
کتاب  چاپ  و  سخنرانی ها  با  را  پهلوی  حکومت  عليه  خود  مبارزات  نيز  هاشمی نژاد 
گسترش داد و بار ها به زندان افتاد، به گونه ای که او را از ارکان رهبران مذهبی مبارز، 
به ويژه در مشهد و مازندران می دانستند. پس از پيروزی انقالب اسالمی  با رأی مردم 

مازندران به مجلس خبرگان راه يافت و در سال ۱۳۶۰ به دست منافقين به شهادت رسيد. از شهيد  هاشمی نژاد آثار و 
تأليفات زيادی از جمله «مناظرٔه دکتر وپير» به يادگار مانده است که بارها تجديد چاپ شده است. 

تاريخ نويسان مازندران
هـ.ق   ۳۱۰ سال  به  را  او  وفات  و  شد  متولد  آمل  در  هـ.ق   ۲۲۴ سال  در  طبری:  جرير  بن  محمد  جعفر  ابو 

مطالب  صفحه  چهل  روزی  سال؛  چهل  مدت  در  او  می دانند.  بغداد  در 
قديمی ترين  فقط  نه  مجلد   ۳۰ در  قرآن  بر  طبری  علمی می نوشت.تفسير 
می رود.  شمار  به  هم  تفسيری  روايات  مجموعٔه  بزرگ ترين  از  بلکه  تفاسير  
مهم ترين اثر او در تاريخ عمومی به نام «تاريخ الرسل والملوک» است که به 
«تاريخ طبری» مشهور است. او در اين کتاب  حوادث تاريخی را از آغاز 

آفرينش تا سال ۳۰۲ هـ.ق نوشته است. 
مورخ  اسفنديار  حسن بن  محمدبن  الدين  بهاء  اسفنديار:  ابن 
اطالع  او  زندگی  از  که  است  طبرستان  تاريخ  کتاب  نويسندٔه  و  معروف 
محدودی در دست است. درسال۶۰۶ هـ.ق از بغداد عازم ری و آمل شد، 
از  پس  يافت و  را  بود  شده  نوشته  عربی  به  که  طبرستان   تاريخ  نام  به  کتابی 
پس  و  پرداخت  مدارک  و  اسناد  جمع آوری  به  فراوان،  مسافرت های  با  آن 
پايان  طبرستان تا  بنياد  طبرستان خود را از ابتدای  تاريخ  از پنج سال کتاب 

دومين سلسلٔه باونديه نوشت. اين کتاب از مهم ترين منابع تاريخ ايران و مازندران به شمار می رود.
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پيشينهٴ تاريخی استان

موالنا اولياء الّلٰه آملی: از مورخان قرن هشتم هجری قمری است که در شهر آمل متولد شد و در سال ۷۵۰ 
به دربار فخرالدوله شاه غازی از پادوسبانان رويان راه يافت و در سال ۷۶۴ هـ.ق کتاب «تاريخ رويان» را به نام او تأليف 

کرد.به عقيدٔه مورخان اين کتاب اقتباس از تاريخ طبرستان ابن اسفنديار است.
ظهيرالدين مرعشی: او از  خاندان سيد قوام الدين مرعشی فرمانروای مازندران بود که در ۸۱۸ هـ.ق متولد  
شد و از طرف آل کيای گيالن به حکومت سياکله رود و قزوين  و ارديل منصوب شد. اثر معروف او «تاريخ طبرستان 
و رويان و مازندران» است که از قديمی ترين زمان تا سال ۸۸۱ هـ.ق را در بر می گيرد. او کتاب ديگری به نام «تاريخ 

گيالن و جرجان و ديلم و ری» نيز به نگارش در آورده است.

شاعران مازندران
پدر شعرنو،نيما يوشيج: علی اسفندياری در سال ۱۲۷۶ هـ.ش در يوش 
با  و  گذراند  تهران  لويی  سن  مدرسٔه  در  را  تحصيل  دوران  شد،  متولد  مازندران 
او اشعار  پرداخت.  نويسی  داستان  و  شعر  کار  به  و  شد  آشنا  خارجی  زبان های 
 آغاز گر سبک نوينی در شعر فارسی بود که با مخالفت طرفداران سبک قديمی روبه رو 
شد. او مائه اصلی شعر خود را رنج می دانست. از نيما آثار زيادی به يادگار ماند که 
پس از مرگش بنا به سفارش او جمع آوری شد. مجموعٔه اشعار نيما به چاپ رسيده 
است. نيما در سال ۱۳۳۸ هـ.ش بدرود حيات گفت و پيکرش پس از ۳۴ سال در 

سال ۱۳۷۲ به يوش منتقل گرديد و در خانٔه پدری دفن شد. 
دلدادٔه  جوانی  در  می دانند.  پازوار  را  او  زادگاه  نيست،  روشن  درست  او  زندگانی  تاريخ  پازواری:  امير 
دختری به نام گوهر می شود، مجموعٔه اشعار او در دلبستگی اين عاشق و معشوق است، زيباترين فصل آن، موضوع 
مرثيه ای است که امير پس از غرق شدن گوهر در رودخانه سروده است. امير پازواری در مازندران از شهرت بسيار 

زيادی برخوردار است.
طالب آملی: از مشهورترين شاعران ايران در قرن يازدهم هجری قمری است که در علوم ديگر از جمله هندسه، 

منطق، هيئت و فلسفه نيز مهارت داشت. طالب آملی پس از چندی به هند سفر کرد و در آن ديار به شهرت رسيد. 

دانشمندان مازندران
عمر بن فرخان طبری: اختر شناس، مترجم، رياضی دان و معمار مشهور در قرن دوم هجری قمری بود. او 
فرخان  داشت.  فراوان  نقش  عربی  به  پهلوی  از  کتاب ها  ترجمٔه  در  او  همچنين  دانسته اند،  بغداد  شهر  طراحان  از  را 
و  بطلميوس»  «االربع  می توان  آنها  جملٔه  از  که  رفته اند  بين  از  حوادث  تندباد  در  که  کرد  تأليف  زيادی  آثار  طبری 
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«جوامع االسرار فی علم النجوم» را نام برد.
نخستين کتاب پزشکی در دنيای اسالم:  ابوالحسن علی بن سهل بن ربن طبری (ابن ربن طبری) در سال 
و  رفت  بغداد  به  آن  از  پس  و  می زيست  مازيار  دربار  در  مدتی  و  بود  يهود  علمای  از  درابتدا  شد.  متولد  هـ.ق   ۱۹۲
مسلمان شد.اگر چه او را رياضی دان، اختر شناس، مترجم واديب می دانند اما شهرت بيشتر او در پزشکی است که 
کتابی به نام «فردوس الحکمه» نوشته که آن را اولين دايرة المعارف پزشکی در جهان اسالم دانسته اند. علی بن ربن 

طبری آثار ديگری نيز داشته است. وفات او را به سال ۲۷۴ هـ.ق می دانند. 
ابوسهل ويجن (بيژن) بن رستم کوهی: وی در قرن چهارم هجری قمری می زيست و وفات او را به سال 
در  نجوم  بر  عالوه  کوهی  کرد.  بنا  رصدخانه ای   ۳۷۸ سال  به  بغداد  در  بويه  آل  دورٔه  در  او  دانسته اند.  هـ.ق   ۴۰۵
رياضيات و به ويژه در هندسه مقامی شامخ داشت و آثار بسياری در اين زمينه به نگارش در آورد که بعد ها مورد استفادٔه 
دانشمندان معروفی چون خيام،بيرونی و نصير الدين طوسی قرار گرفت. برخی از آثار وی عبارت اند از: «رسالة فی 

البرکار التام والعمل به» و کتاب «الدوائر المتماسية» و حدود بيست کتاب ديگر.
و  قمری  هجری  پنجم  قرن  ستاره شناس  و  مشهور  رياضی دان  طبری):  (حاسب  طبری  ايوب  محمد بن 
معاصر با ملکشاه سلجوقی بود. از او نُه کتاب و رساله باقی مانده است که برخی از آن ها عبارت اند از: «شمار نامه» 

و «مفتاح نامه».

فعاليت  
۱ــ مردم مازندران  در استان های مرزی چگونه به دفاع از انقالب پرداختند؟

۲ــ چه يگان هايی از مازندران در دفاع مقدس حضور داشتند؟
۳ــ چهار مورد از پشتيبانی های مردم مازندران از رزمندگان دفاع مقدس را بيان کنيد.

۴ــ در مورد آثار و زندگی يکی از چهره های علمی و فرهنگی مازندران تحقيق کنيد.
۵  ــ در مورد شهدای محلٔه خود و وصايای آنها گزارشی تهيه کنيد.

دانش آموزان  برای  را  آن  گزارش  و  کنيد  مصاحبه  داشته اند  حضور  مقدس  دفاع  در  که  رزمندگانی  با  ۶ــ 
بخوانيد.


