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چکیده

تبرستان پس از حدودد یدو د مدسد سدوا متادمدت در را در در هدا ملدانان

سرامجام در زمان منصور باسی ( 137-158ا.ق) گشودا شو د از آن پس توسط
دالت باسی ادارا گردیدو .آگداهی مدا از دانسدان ایدت دالیدت رگرفتدا از مندا

تاریخی د شواهو سکاشناختی است .اما ایرغد دجود منا مذکور تعسست زمان
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دقسددز زمامددوار هریددو از دانسددان ددادنس دل ددوم هنخددوامی متددون ددا شددواهو
سکاشناختی دشوار هدایی را فدرا رد پژدهشدگران قدرار دادا اسدت .هدو از

پژدهش حاضر پاسخ ا ایت پرسش است کا چا وامای سبب تفدادت اطال دات

منورج در منا تاریخی د سکاها ضر شوا توسط دالت باسدی در تبرسدتان

گردیواامدو درا پاسدخ دا ایدت سدؤال از ردیکدرد د ردش توصدسفی د تحاسادی

استفادا شوا است .متسجۀ مطانعات حاکی از آن است کا ادضاع آشفتۀ سساسدی د

اجتنا ی در ایت ددران ا دنسل مارضایتی مردم د خاموانها محادی در منطتدا د
هنچنست سالاا مراتب ادار حکومت باسسان منجر ا زل د مصبها دائندی

دالت از طر خافا

باسی میشوا کا میتوامدو دنسادی در گدزارش مداق

یدا

عضاً اشتباا در متون تاریخی اشو .از هنست رد سکاها را میتوان ا ندوان مندا

دست ادل د مالکی دقسز د متتت را گاهنگار حکومت دالت باسدی مدورد

ررسی قرار داد .ا ررسیِ تحاسای در پژدهش حاضر الدا در یدافتت پاسدخی در

دالیل آشفتگی در گاهنگار حکومت دالت ،فهرست جویو د دقستی از دانسدان
د زمان حکومت هر یو از آمها در تبرستان مسز ارائا شوا است.

واژههای کلیدی :سکاهدا
دالت باسی.

در  -ساسدامی ،سدکاهدا

در د تبرسدتامی،

مقدمه
ایرغد فردپاشی ددنت ساسامی ،حکنرامی سرزمستها شدنال کدواهدا انبدرز کناکدان توسدط
اسپهبوان دا ویهی 1ا ضر سکاهایی ا سبو سکاها ساسامی تا  142ا.ق استنرار یافدت .زمدان

خالفت امویان کوششهدایی درا تصدر

منطتدا صدورت پدذیرفت امدا قدورت امدرا محادی د

هنچنست مفوذماپذیر ودن رشتا کواها انبرز مام از مفوذ ر ها ملانان ا ایت منطتدا شدو .در

مهایت ،ا ردزگار حکنرامی منصور باسی د ا سال  142ا.ق ،تبرسدتان فدت د ادارۀ آن دا دانسدانِ

منصو از طر

خاسفۀ باسی سپردا شو .پس از ایت تصدر  ،ضدرا خامۀ محادی تدا چندویت سدال

ضر درهدها ا مام آخریت اسپهبو دا ویهی را اداما داد ،تا اینکا در  112یزدگرد  146 /ه.ق مدام

 .1دددمامی از شاهزادگان ساسامی کدا از  21تدا 141ا.ق دا مدوت  119سدال در تبرسدتان د گدسالن فرمدامردایی داشدتنو

(ا تاسفنویار .)155-153 :1389 ،انبتا پس از فت  ،داز هدد منداطز کوهلدتامی تبرسدتان تحدت تلداط اسدپهبوامی چدون

ادمویان (45-750ا.ق) ،قارمسان (قرن ادل تا پنجد هجر ) د پاددسبامان (45-1006ا.ق) اقی مامو (مدو :را سندو:1365 ،

206-202؛ مهرآ اد .)61 :1387 ،
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د

ا مام دانی باسی یعنی «ردح ت حاتد» جایگزیت شو د ضر اسامی دانسدان دا خدط کدوفی د

پهاو اداما یافت .تاکنون تعواد  43مام از ایت دانسان ر یا ایرامی منصو ِ باسسان شناختا شدوا

است .سکاها ضر شوا توسط رخی از ایت دانسان مشهور دا سدکاهدا « در -تبرسدتامی» ،از
جنس مترا د دارا دزن استاموارد د مصف دزن درهدها ساسامی است .الدا ر سکاها مز ور،

سکاها مترا د ملی ا تراز اسالمی مسز توسط دانسان ضر شوا است .دانسان باسی در تبرستان را
در سا گردا میتوان جا داد :گردهی ( 23مفر) کا مامشان در منا مکتو آموا اسدت .گردهدی
پنج مفرا کا اسامی آمها تنها در سکاها دیوا میشود د پامزدا دانی کا هد سکاها د هد منا آمها را

معرفی میکننو .را دستیا ی ا گاهنگار درسدت از حاکنسدت دالت باسدی مسداز دا ررسدی
مضامست ضر شوا ر سکاهاست .سکاها دالت ا د از اسپهبو د اسالمی شامل مضامست ادار

(مام حاکد ،تاریخ ضر د محل ضر ) د مضامست مذهبی ( بارات د ایی ا خط پهاو د آیدات

قرآمی) می اشنو کا مضامست ادار در ایت تحتسز را ما راهگشا هلتنو .در تحتسز حاضدر تعدواد

 179سکا مطانعا شو کا در دا موزا د مجنو ا مگهدوار مدیشدومو 1.تعدواد از آمهدا در رخدی
کتب د متاالت امتشار یافتا کا را سنجش دیگر سکاها از آمها مسز استفادا شوا است.

ارغد آگاهی ما از تاریخ حکومت هر یو از دانسان ،ندا ر مندا تداریخی د سدکاهدا ،مشدکل

نوا در تعسست زمان دقسز زماموار هر یو از آمها د وم هنخوامی متون ا شواهو سکاشدناختی

است؛ ا طور کا گاا اختال
شوا ر ملکوکات امرا

زمامی ست متون تاریخی اقسناموا از آن ددران ا اطال ات ضدر

باسی لسار است .ایت ملئاا در کنار مشکل دجود سرسدکاهدا مشدا ا

در یو سال ا مام امرا متفادت باسی ،تنظسد د طبتا نو زمامی حکومت دانسدان را دا دشدوار

هنراا میسازد .از آمجا کا تنظسد مادرست جودل زمامی حاکنسدت دالت ،تحاسدلهدا تداریخی از
تحوالت ایت ددران را ا اشکاالت اساسی هنراا میسازد ،در موشتار حاضر تالش گردیوا است تدا

ضنت هرا ردار از شواهو سکاشناختی د متدون ،گاهنگدار صدحسحی از ایدت ددرا ارائدا شدود.
هنچنست ا منظور کشف دالیل آشفتگی در ایت گاهنگار  ،اطال ات د اختال

مندا مکتدو د

شواهو سکاشناساما د ساختار سساسی د حکومتی ددران فرمامردایی دانسدان مسدز مدورد ررسدی قدرار

گرفتا است.

 .1الئدد اختصدار مددوزاهدا د مجنو داهددا بارتندو از  :مدوزا ماددی مادو ( ، )MMمدوزا امددو سدپا ( ،)SMامجنددت
سکاشناسی امریکا ( ،)ANSموزا فستدز دیاسدام ( ،)FMمجنو دا سدکاهدا اسدالمی دامشدگاا تدو سنگت ( ،)TCمجنو دا
سکاها معرفی شوا در کاتدانو
کاتانو

ادمدواال ( ،)UCکاتدانو

سکاها شنس اشراق (.)EC

سدکاهدا جدان داکدر موجدود در مدوزا ریتامسدا (،)BM
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روش پژوهش
ردش پژدهش در متانا حاضر توصسفی-تحاسای د ا گردآدر اطال ات از طریدز مطانعدا دد مدوع

سکا ادستآموا از دالت باسی یکی ا تتاسو از سکاها اسپهبوان د دیگر ا تدراز اسدالمی د
استفادا از منا مکتو مرتبط ا تاریخ محای تبرستان د جز آن است.

پیشینه پژوهش
در ا سکاها ر د تبرستامی تاکنون مطانعدات پراکندواا صدورت گرفتدا کدا از جنادا آمهدا

میتوان ا متاناها را سنو ( )1342د چراغعای ا ظنی سنگلر ( )1352اشارا مندود کدا فهرسدت
دالت باسی د سکاها ضر شوا در ایت ددرا را معرفی کرداامو .اما ا طور دقسزتر ملئاا دوم

تطبسز سکاها

رجا ماموا از دالت باسی در تبرستان ا منا تاریخی را مخلتست دار توسدط

مایکل ستس د در دایرۀاننعار

ایرامسکا مورد ررسی قرار گرفت ( .)Bates,1986هنچنست در سال

 1383مهو ماو در کتا ی ا نوان «اسدپهبوان آل دا ویدا د حاکندان باسدی تبرسدتان :تداریخ د

سکاشناسی» ا معرفی سکاها دالت باسی د پسشسنا تاریخی هر یدو از دالت پرداختدا ،امدا در
کتا ایشان جودل گاهنگار

را حکومت دالت ارائدا مشدوا اسدت ( .)Malek,2004هنچندست

حلت پاکزادیان در کتا «تاریخ د گاهشنار در سکاها تبرستان» ،را گاهنگدار حاکنسدت
دالت ،تاریخ اسپهبو (سرآغاز حکومت گسل گاد ارا 1 :اسپهبو = 25هجر قنر ) را پسشدنهاد

میکنو کا امظر مگارموگان قا ل قبول مبود؛ اخصوص زمامی کا سدکاهدا

در -تبرسدتامی در

کنار سکاها اسالمی مورد مطانعا قرار میگسرمو ،مادرستی د اشکاالت تعسدست ایدت مبدوأ تداریخی

را گاهنگار حاکنست دالت ،سش از پسش ردشت میشود ( را اطال ات سشتر مدو :رضدایی
اغ سو  .)1393 ،نا رایت جودل گاهنگار ا کا در ایت متانا ر اساس تاریخ پلدا یزدگدرد ( دا

مبوأ مر

یزدگرد سوم) د ا در مظر گرفتت سالاا مراتب ادار پسشدنهاد شدوا کدامالً متفدادت از

جودل گاهنگار ارائاشوا در کتا پاکزادیان است .هنچنست مویلنوا در فصل سوم کتا مز ور
(حکام ر حاکد ر تبرستان) تنها ا ذکر سانشنار حکومت حکدام در

دا تداریخ اسدپهبو د

توصسف سکاها (طبتا نو د گوماشناسی سکاها) پرداختا است .در حدانی کدا هدو

از مگدارش

متانا حاضر تحاسل دالیل آشفتگی در گاهنگار حاکنست دالت باسی ا مطانعا منا مکتدو د

مضامست ضر شوا ر سکاها د در مهایت ارائا یدو جدودل گاهنگدار ملدبتاً دقسدز از حاکنسدت
دالت است.
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وضعیت سیاسی و اجتماعی حکومت والت عباسی
ر ها ملانان ،پس از رامواز امپراتور ساسامی ا تعواد امسرمشست کوچو مواجدا ودمدو.

مشکل آمها در فت کامل ایران مواجها ا یو حکومت قو مبود ،اکدا دجدود منداطز ددردسدت
متعود ود کا ایو ا تصر

درمیآمومو (الپسودس .)79 :1387 ،تبرستان از جناا ایت مناطز ود

کا سرامجام در هو باسسان د در  142ا.ق گشودا شو .در پی ایت شکلت تبرسدتان جدزد ایداالت
دیددوامی باسددسان درآمددو د از سددو کددارگزارامی کددا خاسفددا مددیگنددارد ،ادارا مددیشددو .امتخددا

کارگزاران را کنترل ایاالت مختاف رگرفتا از موع مظام سساسی حاکد در زمان باسسان است .ا
توجدا دا شدواهو مکتدو تداریخی ،صدر ادل باسدی (هنزمدان دا حکومدت دانسدان باسدی در

تبرستان) 1،ددرا شکلگسر ساختار مظام سساسی -ادار

دیواملاالر د

باسسان د ددرا اقتدوار خاسفدا د مظدام

ودا کا در ایت موع مظام افراد دفادار ا حاکد د توسدط د امتخدا مدیشدومو

2

(فرخنوزادا88 :1394 ،؛ مسز مو .)Levy,1957:369 :خاسفدا اغادب حکومدت تبرسدتان را در یدو

حوزا ادار شامل چنویت دالیت ا یو کارگزار مدیداد کدا اداهرا امدارت د از مدوع «امدارت
استکفاء» 3ودا کا در آن ،کارگزار امتخا شوا از جامب خاسفا الدا ر سازماموهی سپاا د تعسدست

مترر

را آمان ،سرپرستی امدور قضدایی د گنداردن قاضدسان د امدام جنعدا ،گدردآدر خدراج،

دریافت زکات ،پاسوار از دیت د دفاع از کسان ملانامان را ر هوا داشت .ایت موع امارت ندوتاً

رخاستا از شرایط مظامی ود کا خاسفا راساس فرمامی منطتا یا مناطتی را ا فرد میسپرد (مدو:

مادرد 69-70 :1383 ،؛ کامپور  .)142 :1348 ،راساس شواهو سکاشناسی د حز ضر سدکا
 .1در ارتباط ا تتلسد نو ددران خالفت باسسان مو :فرا .111- 88 :1389 ،

 .2در ایت موع مظام ،هنا متامات تحت تلاط کامل خاسفا ودمو د خاسفا تالش میکرد تا استتالل صاحبان قورت را

ا حواقل رسامو .ایدت امدر جا جدایی سدری د دیثبداتی سساسدی کدارگزاران ادار د دانسدان را در پدی داشدت (مدو:

فرخنوزادا.)88 :1394 ،

 .3مادرد در احکامانلاطامسا توضس می دهو کا زمان باسدسان دد مدوع امدارت یدا فرمدامردایی در سدرزمستهدا دجدود

داشت -1 :امارت ام؛  -2امارت خاص .امارت ام ر دد گوما است :فرمامردایی سرچشنا یافتا از کفایت د ا موجب

قرارداد ملتنو ا اختسار (امارت استکفاء)؛ د فرمامردایی سرچشنا گرفتا از استسال د ا موجب قرارداد ماشدی از اضدطرار

(امارت استسال) (مادرد  .)70- 69 :1383 ،در تبرستان الدا ر امارت اسدتکفاء ،شداهو امدارت اسدتسال زمدان مازیدار ت

قارن مسز هلتسد .امارت استسال زمامی موضو ست مییافت کا شخ

ودن جاب رضایت خاسفدا در منطتداا قدورت را

در دست می گرفت د خاسفا ا صودر حکد امارت ا قورت د جنبا قامومی د شدر ی مدیداد (مدو :مدادرد :1383 ،

 .) 77مازیار زمامی کا از در ار مأمون ا تبرستان رفت شردع ا مافرمامی از دانی خاسفا کرد د سدپس تواملدت قدورت را

در کل منطتا ا دست گسرد د مأمون ا ماچار دالیت د را ر تبرستان پذیرفت (مو :ا تاسدفنویار221-205 :1389 ،؛

مر شی.)67-63 :1345 ،
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مسز در دالیت مز ور را داشتا کا در سکاها از د ا نوان «امسر» یاد شوا است .امسدر درا کنتدرل

هتر قانرد تحت فرمامردایی د ا توجا ا داشتت دالیت دام ،حدز داشدت کدا دالت د دامالمی را

را دالیات مختاف تعسست کنو تا مظارت مناسبی ر سرزمستها ا نال شود.

1

در ارتباط ا دالیت تبرستان ،پس از گذشت یو قرن د مسد از متادمت مردم د اسپهبوان ،حفظ

د کنترل منطتا د جن آدر مانسات د خراج آن از ادنویتها دستگاا خالفدت باسدی دا شدنار

میآمو .دانسان باسی ما تی امور در هر منطتا را ا دست افراد محای دادا ودمو د اشدرا

محادی

مسز را حفظ امتسازات د اراضی خویش ا فاتحان میساختنو د تواملتا ودمو امتسازها د پسنانهدا

خو ی ا ا را منعتو کننو .را منوما هنست اشرا

محای ،حاضر ا جایگزینی یچون د چدرا

سکاها استاموارد باسسان مشومو د ا هنست دنسل دالت باسی ضر سکا ا هنان شسوا سا ز را
اداما دادمو 2.ملاد است سکاها مز ور تنها را رف مسازمنو ها هنان ماحسا ضر میشومو د
در خارج از تبرستان کار رد مواشتنو .انبتا تعهوات مسان دالت ا اسدپهبوان دائندی مبدود د اغادب

مفوذ د قورت اسپهبوان امل یثباتی سساسی د شورشها متعود در تبرستان ود .ناکرد دانسدان

در گرفتت خراج د مانساتها متعود د هنچنست غصب اراضیِ ردستایسان مسدز در آشدفتگی ادضداع

میافزدد.

گاهنگاری حکومت والت
تبرستان در مسنا قرن ددم هجر ا نوان خشی از خالفت اسالمی توسط دانسا ِن باسی ادارا می-

شو .در مجنوع  43امسر د دانی ا دالیت تبرستان منصو شومو کا در اداما راساس منا مکتو

تاریخی د شواهو سکاشناختی معرفی خواهنو شو:

ابوالخصیب مَرزُوق السّندی 3/خازمبن خزیمه تمیمی /ابوالعبااس طوسای (والیاان

فاقد سکه) :پس از فت تبرستان ضر سکاها خورشسو آخریت اسپهبو دا ویهی هنچندان ادامدا
 .1مو :مادرد 418 :1383 ،؛ هنچنست در تاریخ سنی انناوک االرض د االمبساء (مو ا ملخا ر ی کتا االصفهامی،

یتا) د اخبار دالا خراسان (سالمی )1390 ،از ایت اشخاص ا نوان دالت (دالا) یدا مادوک یداد شدوا اسدت .در دست

حال ایو توجا داشت کا ر اساس متت منا مکتو ا تبار دانی د امل یکلان است .ا ندوان اصدطالحی فندی درا

« ا نوان امل منصو شو» هنچنست «دنی» مسز ا کار رفتا است (اشپونر.)87 :1386 ،

 .2در ایت زمان کوهلتانها شرقی در دست اسپهبوان ادمو د کوهلتانها مرکز د غر ی تحت تلداط اسدپهبوان
قارمی ود (ماددنومگ.)283-282: 1389 ،

 .3ا ت اسفنویار.176 :1389 ،
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مییا و د منا مکتو از دانسان تبرستان در طی ایت سالها مام رداامدو .اداهراً ا وانخصدسب ادندست

دانی تبرستان ودا کا در  141د  142ا.ق ا نوان قائو نشکر ملانامان دارد تبرستان شو د در آمل

دد سال حکومت کرد( 1ا تاسفنویار178 :1389 ،؛ مر شی125 :1345 ،؛ هنوامی ،یتا .)156 :پس

از د  ،خازم ا موت دد سال( 2ا تاسفنویار1783 :1389 ،؛ مر شی125 :1345 ،؛ هندوامی ،دیتدا:

156؛ آمای45 :1313 ،؛ خوامومسر )406 :1333 ،د سپس ا وانعباس ا موت یدو سدال دا تبرسدتان
فرستادا شومو( 4ا دت اسدفنویار180-178 :1389 ،؛ مر شدی125 :1345 ،؛ خوامدومسر.)406 :1333 ،
گزارش منا مکتو از حاکنست د زل ایت دالت متناق

ودا د چون سدکاا دا مدام آمهدا دا

دست مساموا منیتوان در ارا تاریخ دقسز زماموار شان مظر داد ،اما ا مظر میرسو ایت سا تدت دست

سالها  141تا  145ا.ق یعنی قبل از ضر سکا توسط ردح ت حاتد ،در رأس یدو نشکرکشدی
یا ا نوان دانی در تبرستان وداامو (جودل شنارا .)1

روح بن حاتم بن قیصر بن مهلب بن أبیصفرر األزدی 5:دالت تبرستان را ادنست دار در زمدان

ردح ت حاتد سکا ضر کردمو .متایلا منا د شواهو سکاشناسی حاکی است کا اد دست -146

 148ا.ق در تبرستان حکومت داشتا 6د از د دد موع سکا ا سبو اسپهبوان د اسالمی دا دسدت
آموا است( 7تصادیر شنارا  )2-1کا انبتدا سدکاهدا د مدورد پدذیرش مدردم قدرار مگرفدت .در

سکاها د مام «اننهو محنو» منلو

ا «ا و بواهلل محنومهو » پلر د دنسعهو خاسفدا منصدور

 .1در منا دیگر تاریخ حکومت د از یو سال (ا ت فتسا ،یتا )156 :تا سا سال (مر شی )164 :1345 ،متغسر است.

 .2ااهراً د فرد متعصب در مژاد د مذهب ودا کا در ایت موت لسار از زرگان د ا سان زرتشتی را ا قتدل رسدامو
(ا ت اسفنویار178 :1389 ،؛ مر شی.)125 :1345 ،

 .3ا ت اسفنویار در ارا زمان حکومت د میمویلو ا وخزینا را در سنا ار عست مائا ( 140ا.ق) فرسدتادمو .مشخصداً ایدت
تاریخ اشتباا ثبت شوا ،زیرا در ایت سال هنوز تبرستان فت مشوا است.

 .4د پس از رسسون ا حکومت ا هو

رقرار امنست سساسی د سرکو شورشها تعواد زیاد پادگان مظدامی در

شهرها تبرستان ایجاد کرد (مو :مسلتامی د هنکار.)133-129 :1389 ،

 .5آل خاسفا241 :1383 ،؛ ردح ت حاتد ت ماهویا (هنوامی ،یتا.)156 ،

 .6موت حکومت د از پنج سدال (ا دت اسدفنویار ،)181 :1389 ،یدو سدال (مر شدی125 :1345 ،؛ خوامدومسر:1333 ،
406؛ گسالمی )62 :1352 ،د دد سال د مسد (ا ت فتسا ،یتا )156 :در منا متغسر است .راساس تاریخ ا تاسفنویار د در
سال  145ا.ق د تاریخ اهسرانویت مر شی در  146ا.ق ا امارت تبرستان رسسوا است.

 .7الزم ددا ذکددر اسددت در سددال  112یزدگددرد  146 /ا.ق سددکاهددا خورشددسو لددسار کنسددا هلددتنو د از سددال 113
یزدگرد  147 /ا.ق سکاا ا مام د ا دست مساموا است .ااهراً در طول ایدت دد سدال هددزمدان دا حاکنسدت ردح،

ضرا خاماها ضر سکاها خورشسو را متوقف میکننو.

 / 86حاکمیت ُوالت عباسی در تبرستان بر اساس گاهنگاری سکهها و منابع مکتوب

مسز ا خط کوفی ضر شوا است 1.د در ددران دالیتعهو  ،امسر خراسان د سرزمستها شدرقی

خالفت ودا است (طبر .)84/11 :1354 ،

تصااااویر  :1رد سدددکا :اننهددددو محنددددو /ددددت

تصویر  :2رد سکا :خ /محنورسول /اهلل /انخاسفا هدردن/

طبرستان سنا ست د ار عست د مئا (.)Malek,1993: 153

دحدوا /الشدریو ندا ،حاشددسا :لدداهلل ضدر هدذا انددورهد

امسراننددومنست ،پشددت سددکا :منددا امر ددا ردح ددت حدداتد/

ردح ،حاشددسا :محنورسددول اهلل ،پشددت سددکا :ال انددا اال /اهلل
طبرستان سنا ست د ار عست د مئا ()Malek,2004: 90

خالدبن برمک :ا دنسل ااد د ستد ردح در اخذ مانسات در تبرسدتان ،خاسفدا منصدور د یدا شدایو

اننهو امسرِ خاسفا ،ردح را از دالیت تبرستان زل د خانو را ا جا د منصو کرد 2.خاندو دا

نوان یو ایرامی ،سساست صا جویاماا در قبال مردم پسش گرفت د سکاهایی ا سدبو اسدپهبو

خورشسو د ا خط پهاو ضر کرد .منا مسز از مجاماۀ د ا مدردم تبرسدتان د صدا دا اشدرا

محای ساکت در کوهلتانها خبر میدهنو (ا دتاسدفنویار .)173 :1389 ،ندا ر شدواهو سدکاشناسدی

خانو مسان  120-116یزدگرد  155-150 /3ا.ق در تبرستان حکومت داشتا است( 4تصویر شدنارا

 .)3ا توجا ا ایت شواهو سال  115یزدگرد  149 /ا.ق یدو سدال مسدان حکومدت ردح د خاندو،

سکا ا مام خورشسو ضر شوا است .ا احتنال زیاد سدکا مز دور مر دوط دا سدال ادل حاکنسدت

خانو ودا ،زیرا سکۀ فوق ا سبو سکاها خانو مزدیوتر است.
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1. Malek, 1993:153/ Malek, 2004: 90-91, no. 53, 54.1, 54.3, 54A.1, 54B.1, 54C1/ ANS:
1939.162.1.

 .2مو :ا تاسفنویار173 :1389 ،؛ مر شی62 :1345 ،؛ قا ل ذکر است ا دجود داشدتت دالیدت دام درا امسدر ،خاسفدا
خود مسز می تواملت کا دالت منصو از طر

مادرد .)418 :1383 ،

 .3راساس تاریخ پلا یزدگرد (پس از مر

امسدر را دزل کندو د شدخ

دیگدر را دا جدا د گندارد (مدو:

یزدگرد سوم) .در ایت گاهشنار سال  119یزدگرد را ر ا سالهدا

 153د  154ا.ق است (شنساشراق126 :1369 ،؛ .)Malek,2004:159

4. FM: CM.191-1997/ BM: XXIII.6; XXIII.7; XXIII.8/ ANS: 1976.112.1/ UC, 1938: XVI,
No.874; No.876; No.878-884; No.890-891; No.892-898.

;5. ANS:1965.22.2
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تصویر  :3خانو ت رمو ،تپورستان 116 ،یزدگرد ()FM: CM. 191-1997

خالدبن محمد :سکاا ملی ا تراز اسالمی ا مام «خانو ت محنو» ا نوان امل دنسعهدو یعندی

«اننهددو محنددو» از  150ا.ق ددادسددت آمددوا اسددتMiles,1950:115(1؛ )Lowick,1980:374
(تصویر شنارا  .)4هنانطدور کدا گفتدا شدو مهدو

باسدی در ددران دالیتعهدو کنتدرل عضدی

سرزمستها خالفت را در دست داشتا د سکاهایی دا مدام د در بدارت «مندا امدر دا /اننهدو

محنو /ت امسراننومنست» از جنس مترا د مس ضر شوا است .مضامست هنا ایت سدکاهدا مشدا ا د

گهگاا مام دانی یا امل منطتا ا متت سکا اضافا شوا است .از  154ا.ق مسز سکاا از جنس مدس
ا مام «اننهو محندو» دودن ذکدر مدام داندی ضدر آمدل دا دسدت آمدوا اسدت( 2

Lane pool,

 .):120,no.864الدا ر تبرستان از مناطز دیگر از جنادا ر  ،جدی ،ارمنسدا ،آران د خدارا طدی

 143تا  155ا.ق ،سکاها درهد د فاوس ا مام «اننهو محنو» ضر شوا است .سکاها مز ور
ا خو ی سالاا مراتب ادار زمان باسسان را مشان میدهندو .خافدا امدو د باسدی درا ادارا

قانرد خویش امرا یا امسرامی را در خشها مختاف خالفت منصو میکردمو کدا شدخ

امسدر

مسز را مظار ت هتر ر قانرد خود دالت د امالمی را در دالیات مختاف تعسست میکدرد کدا ایدت
اشخاص حز ضر سکا مسز داشتنو .مام امسر کا از طر

خاسفا تعسست میشو ،در متت سکاها دا

صورت «منا امر ا »...یا «فی دنسا »...د مام دانی یا امل ر سکاها ا صورت « امل امسر  »...یا « ای

یو  »...معرفی شوا است .ایت شسوا موشتت ر سکاها ایداالت دیگدر از جنادا جرجدان ،قدومس،
 .1قا ل ذکر است در کتا ا ت اسفنویار در قلنت نسان شهرها از شخصی ا مام محنو ت خانو کا دانی تبرسدتان دودا

د در آ ادامی شهر مامطسر کوشسوا است ،سخت گفتا شوا است (ا ت اسدفنویار .)93 :1389 ،احتنداال سدکا مدورد مظدر د

گزارش ا تاسفنویار اشارا ا یو فرد دارمو.

 .2ا توجا ا مام ضرا خاما ا صورت آمل مشان میدهو کا زمان حکومت دالت باسی ضرا خاما آمدل مسدز فعدال دودا
است .آمل کا پایتخت ادار د مرکز دانی تبرستان ودا د اکثریت جنعست آن را اهل سنت تشکسل میدادمدو ،احتنداال

محل ضر سکاها ا طراز اسالمی ودا است .در طول ایت زمان سکاهایی ا مام خافا ا طراز اسالمی مسدز ضدر شدوا

کا میتوان احتنال داد منظور از «طبرستان» در ایت موع از سکا هدا ضدرا خاما آمدل دودا اشدو .انبتدا دا توجدا دا اینکدا

سکاها ا مام خافا لسار کنسا هلتنو شایو ایت سکاها در ضرا خاما دیگر

تعواد محودد از سکا را پردپاگاموا ا ایانت تبرستان مسز فرستادا میشو.

ای انخصوص ر ضدر شدوا اشدنو د

 / 88حاکمیت ُوالت عباسی در تبرستان بر اساس گاهنگاری سکهها و منابع مکتوب

مادراءاننهر د مصر مسز دیوا میشود( 1مو :سکاها خانو ت محنو ،سکاها اسالمی نر ت الء

د سکاها ملی ضر مادراءاننهر .)Nastich,2012 :ر اساس مندا مکتدو  ،دانسدان مسدز گهگداا
مایبامی در شهرها مختاف داشتاامو کا احتناالً حز ضر سکا ا مام خود را مواشتنو.

2

نا رایت طی یو ددراا خانو ت محنو هدزمان ا خانو ت رمو ا نوان امدل یدا داندی در

منطتاا از تبرستان حاکنست داشتا است .ا مظر مدیرسدو دالدا در تبرسدتان دا مرکزیدت آمدل،
دانسدامی درا منداطز دیگدر از جنادا ردیدان دا مرکزیدت کجدا د دمبادمدو (دمادمدو) مسدز منصددو

میشومو 3.تا پسش از دردد ر ها ملانان دا ایدت منطتدا دمبادمدو را حاکندان محادی دا ندوان
ملنغان ادارا میکردمو (مو :طبر  )82 /11 :1354 ،د ردیان مسز جزد از ایانت دیانلدتان دودا

کا نر ت الء آن را فت د ضنسنا تبرستان کدرد (یعتدو ی .)383 :2536 ،در مندا جغرافسدایی د

تاریخی قردن ادنسا اسالمی مسز در ارا فت د هنچنست مصدب امسدران د عضدی دالت هندوارا از مدام
ردیان د دمبادمو در کنار ایانت تبرستان یاد شوا است 4.ا توجا ا اینکا مناطز مز ور تا پسش از فت

توسط باسسان تحت تلاط اسپهبوان ودمو ،نا رایت میتوان احتنال رداج سکاها اسپهبو ا مام
ضرا خاما تپورستان را را آمها در مظر گرفت .طراحی ملبتاً یکنواخت د دزن استاموارد سکاهدا

ر -تبرستامی مشاندهنوۀ مظارت ر ضر سکاها ودا د عسو دا مظدر مدیرسدو کدا سدکاهدا در

چنویت ضرا خاما ضر شوا اشنو .احتناالً ا دمبدال ضدر سدکا توسدط اسدپهبوان در ضدرا خاما
سار  ،دالت مسز ضر را در هنست ضرا خاما پی گرفتنو د محدل ضدر را هدد تپورسدتان ضدر

کردمو د سکاها از ضرا خاما سار ا سایر متاط فرستادا میشومو.
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 .1الزم ا ذکر است تنها سکاا ضر تبرستان کا در آن مام دانی در اداما بارت «منا امر دا االمسدر» دیدوا مدیشدود
سکاا از ردح ضر  146د  147ا.ق است .سکاها مامون د طاهریان مسز ا هنست سالاا مراتب ضر شدومو (مدو:
.)Shams Eshragh,2010:199

 .2مو :زمان دالیت خاسفا ت سعسو

 .3قا ل ذکر است ا تاسفنویار دمادمو را جزد شهرها تبرستان معرفی میکنو کا در هو طاهریان خراج آن هندراا دا
تبرستان پرداخت میشو (ا تاسفنویار.)94 :1389 ،

 . 4را منوما در منا آموا است کا زمان معادیا ،اهانی تبرستان ،ردیان د دمبادمو دست ا اقواماتی زدمو د حنالتی را

ا مواحی سکومت ملدانامان آغداز کردمدو (طبدر  /1354 ،ج  116-119 :9د ج 34-40/12د 87؛ دالذر -93 :1364 ،

 .)92قا ل ذکر است تبرستان در سال  207-8ا.ق ا ردیان (منطتا ملتتای کا متدر اداریدش در کجدا دود) د دمبادمدو از
مظر ادار د تشکسالتی متحو ومو (اشپونر69 :1386 ،؛ مسز مو :ا ت اسفنویار.)94 :1389 ،

 .5را طبتا نو سکاها

ر د تبرستامی مو :حاجیتبار 1394 ،د را

مسامگست دزمی سکاها مو.Malek,2004 :
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تصویر  :4خانو ت محنو ،رد سکا :ال انا اال /اهلل دحوا /الشریو نا ،حاشسا :ای یو

اماا خاو ت محنو فی دنسدا

 ...ت ل /...پشت سکا :منا امر ا ا /ننهو محنو /ت امسراننومنست ،حاشسا :لد اهلل ضدر هدذا انفادس طبرسدتان سدنا

خنلست د مئا ()ANS:1971.224.2

عمربن العالء :زمان حناۀ ر ها ا تبرستان ،ا وانخصسب ا دنسل آشنایی نر دا ایدت سدرزمست،

د را در نشکر خاسفا آدرد د راهی آمل کرد .نر مرز ان آمل را شکلت داد د در آمجدا د دوت
ا اسالم کرد .نر را پس از خانو ت رمو ا حکومت تبرستان منصو کردمو د زمامی کا مهو

در  158ا.ق ا خالفت رسسو ،د را زل کردمو (ا ت اسفنویار181-176 :1389 ،؛ مر شی:1345 ،

 .)126ر اساس گزارش منا

نر را ار ددم پس از زل سعسو ت د اج د ار سوم پدس از دزل
1

یحسی حرشی ا امارت تبرستان رسسو .ا اینکا منا مکتو از امتصا

نر در سدا ددرا گدزارش

داداامو اما شواهو سکاشناسی حاکی از حاکنست د دا طدور پسوسدتا دست  129-120یزدگدرد /

 164-155ا.ق است( 2تصویر شنارا  .)5ددرا ادل کا منا مکتو

ا آن اشدارا دارمدو مر دوط دا

زمامی اسدت کدا د داندی تبرسدتان دودا د سدپس دست  128-125یزدگدرد  163-160 /ا.ق کدا
سعسو ت د اج ا ایت سنت منصو شو ،احتناالً ا نوان دانی یا امدل ردیدان از طدر

اننهدو

سکا ضر کردا است .سکاها د هد ا سبو سکاها اسپهبوان د هد ا تراز اسالمی ضدر

شوا است .سکاها اسالمی از جنس مدس هلدتنو کدا در آمهدا ندر ،امدلِ دنسعهدو دقدت یعندی

«اننهو محنو» معرفی شوا است.)Malek,2004:54( 3

 .1در سال  168ا.ق نر ت دال درا سدومست دار در تبرسدتان دا حکومدت مدیرسدو (طبدر  .)40/12 :1352 ،شدواهو
سکاشناسی ایت گزارش را تایسو منیکننو.

2. MM: NO.57/ SM: no. 0001011340, 0001011344/ BM: PI.XXIII.9, PI.XXIII.10,
PI.XXIV.5, PI.XXIV.2, PI.XXIV.7, PI.XXIV.8/ ANS: no. 1973.244.3, 2003.37.2,
1944.100.3616, 1958.222.3, 1971.316.64, 1917.215.139, 1958.225.1, 1944.100.3614/ FM:
CM.13-1995, CM.454-1998, CM.455-1998, CM.456-1998, CM.13-1995.

 .3مضامست سکا ها اسالمی ا ایت شرح است :رد سکا :منا امر ا /ننهو محنو /ت امسراننومنست ،حاشدسا :لدد اهلل
ضر  ...خنس  150( ...ا.ق ) ،پشت سکا :ال انا اال /اهلل دحوا /ال شریو نا ،حاشسا :ای یدو

امادا ندر ت انعدال

رکا مت اهلل ( .)TC: no. AM8 F6قا ل ذکر است سکاا ملی مر دوط دا سدال  145ا.ق دا مدام ندر ت دالء ضدر

ردیان توسط استفان آنبوم معرفی شوا است ( .)Album,2011:63ایت در حانی است کدا مندا د شدواهو سدکاشناسدی

 / 90حاکمیت ُوالت عباسی در تبرستان بر اساس گاهنگاری سکهها و منابع مکتوب

تصویر  :5نر ت الء (مام حاکد ا خط پهاو ) ،تپورستان 120 ،یزدگرد ()MM: no.57

سعیدبن دعلج :ر اساس گزارش منا  ،سعسو زمان خالفدت مهدو دا ندوان جامشدست ندر دا

تبرستان فرستادا شو 1.نا ر سکاها د ست  128-125یزدگرد  163-160 /ا.ق در تبرستان حداکد
ودا 2کا ا گزارش منا مکتو متفادت است .سکاهدا د

اسالمی است( 3تصویر شنارا .)6

دا سدبو اسدپهبو د هدد دا تدراز

تصویر  :6سعسو ،مام حاکد ا خط کوفی ،تپورستان 125 ،یزدگرد ()MM: no.2087

یحییبن مخناق 4:ا تاسفنویار از فرد

ا مدام «یحسدی دت مخنداق» دا ندوان جامشدست ندر یداد

میکنو (ا ت اسفنویار .)182 :1389 ،شواهو سکاشناسی مشان میدهنو کا شخصی دا مدام «یحسدی»

ست  130-128یزدگرد  165-163 /ا.ق در تبرستان سکاها اسپهبو ضر کدردا اسدت .مدی-

امتصا

نر را ا دالیت تبرستان از  120یزدگرد  155 /ا.ق مشان میدهنو .اگر ایت سکا تتابی مباشو میتدوان گفدت

نر قبل از امتصا توسط خاسفا در تبرستان قورتی محای احتناال در منطتا ردیان داشتا است .در منا مسز دا آشدنایی

نر ا سرزمستها د رااها منطتا زمان حنادا نشدکر باسدسان (ا دت اسدفنویار )176-180 :1389 ،د هنچندست کدارگزار

ودن د در تبرستان در سالها ادنسا فت اشارا شوا است (ا ت اثسر /1370 ،ج3380 :8؛ آمای.)45 :1313 ،

 .1ر اساس گزارش منا سعسو ست  157-160ا.ق در تبرستان حاکنست داشتا است (مدو :اسدفنویار182 :1389 ،؛ ا دت
فتسا ،یتا156 :؛ مر شی.)164 :1345 ،

2. MM: no.2087, 56/ SM: no. 0001011358, 0001011365/ BM: no. PI.XXXVIII.7,
PI.XXIV.15, PI.XXIV.16, PI.XXIV.17, PI.XXV.1, PI.XXV.2, PI.XXV.3/ ANS: no.
1971.316.79/ EC, 2010:45, No.198, TC: no.99-10-11.

 .3سکا ا ملی ا طراز اسالمی از سعسو ا دست آموا است کا مضامست آن شامل رد سکا :سعسو /ت د اج ،حاشدسا:
لد اهلل  ...انفاس طبرستان سنا  ...د پشت سکا :ال انا اال /اهلل  ...د حاشسا مامشخ

است (.)TC: no. 99-10-11

 .4در یکی از ملخ ا ت اسفنویار منر ت سنان ذکر شوا است (ا ت اسفنویار.)182 :1389 ،
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توان سکاها مز ور را ا یحسی ت مخناق مورد اشارۀ ا تاسفنویار ملدبت داد( 1تصدویر شدنارا .)7

ااهراً زمان حکومت یحسی «موسی هاد » امسر دالیات شرقی ودا زیرا در  164ا.ق سکاا ا مدام
موسی دنسعهو دقت در ضرا خاما تبرستان ضر شوا اسدت کدا مشدا ا سدکاهدا زمدان دنسعهدو

مهو د مام موسی در بارت «منا امر ا اننوسی ت امسراننومنست» جایگزیت مام مهدو شدوا اسدت

(تصویر شنارا .)8

تصویر  :7یحسی (مام حاکد ا خدط کدوفی) ،تپورسدتان،

 129یزدگرد ()SM: no. 0001011361

تصویر  :8موسی هاد  ،رد سدکا :مندا امدر دا /االمسدر
موسی ت /امسرانندومنست /خ دخ ،حاشدسا :متدوش تزیسندی،

پشت سکا :ال اندا اال /اهلل دحدوا /ال شدریو ندا ،حاشدسا:

لددد اهلل هددذا انفاددس طبرسددتان سددنا ار د د سددتست د مئددا

()TC: no. 92-2-15

ابوصالح یحییبن داوود الحرشی 2:طبدر د ا دت اثسدر امدل تبرسدتان ،ر د گرگدان را در

164ا.ق شخصی ا مام «یحسی حرشی» معرفی مدیکنندو( 3طبدر 40/12 :1352 ،؛ ا دت اثسدر:1380 ،

 .)3592/8اما سکاهایی ا مام «حرشی» از  131یزدگرد  166 /ا.ق ا دست آمدوا اسدت .احتنداالً

منظور طبر از یحسی حرشی« ،ا وصان یحسی ت دادد انحرشی» مشهور ا «ا ت منودد» ودا اسدت.
1. ANS: 1981.51.1, 1981.50.4/ SM: 0001011361/ BM: PI.XXV.4, PI.XXXVIII.9, PI.XL.9/
UC: no.1263-1267.

 .2ا ت اسفنویار از شخصی ا مام بواهلل ت سعسو حرشی در زمان خالفت هاردنانرشسو ا نوان دانی تبرستان مام می رد

(ا ت اسفنویار )196 :1389 ،اما ا نحاظ زمامی ا توجا ا اینکا زمان خالفت هاردنانرشسو مسان سالهدا  188-185ا.ق
ودا ،نا رایت منیتوان سکاها حرشی را ا د ملبت داد.

 .3در تاریخ ا ت اسفنویار آموا کا پس از یحسی شخصی ا مام بوانحنسو مضرد را ا تبرستان فرستادمو .احتنداالً د

امل یحسی در تبرستان ودا است .د در گرفتت خراج ااد لسار کدرد د پدس از مدوت کوتداهی مسدز دزل شدو (ا دت

اسفنویار .)182 :1389 ،قا ل ذکر است در رخی پژدهشها آدرداامو کا در ایت زمان یزیو ت مزیو د بواهلل ت قحطبا
ا نوان دانی ا تبرستان فرستادا شوا درحانیکا ا مطانعا منا مشخ

میشود در درگسر کا ا سال  165ا.ق مسدان

اسپهبوان د دالت ر اتفاق افتاد (مو :طبر 51 /12 :1354 ،؛ ا ت اسفنویار188-183 :1389 ،؛ مر شدی،)62 :1345 ،

ایت دد مفر ما ا نوان دانی اکا در راس سپاهی را فردمشامون شورش دمواد هرمزد د متحوامش ا تبرسدتان فرسدتادا

شومو.

 / 92حاکمیت ُوالت عباسی در تبرستان بر اساس گاهنگاری سکهها و منابع مکتوب

محنو ت یوسف کنو  ،ا تمنودد را از خاموان شداهان تبرسدتان معرفدی مدیکندو (کندو :1908 ،

 .)122اما در تاریخ «تغر رد » مام د یحسی دت دادد انخُرسدی (خراسدامی) گدزارش شدوا اسدت
(تغر

رد  .)46-45 :1999 ،گرچا شواهو سکاشناسی تنها یو سال را تأیسو میکنندو( 1تصدویر

شنارا  )9اما احتناالً د تا سال  169ا.ق (سال مصب صدان در تبرسدتان د ردیدان) کنتدرل منداطز

دسسعی از جناا دالیت تبرستان را در اختسار داشتا است .هسچیو از منا محای از دانسان تبرسدتان

در طی ایت سالها گزارشی ارائا مواداامو د ایت در حانی اسدت کدا در طدول سدالهدا 137-130

یزدگرد  171-165 /ا.ق سکاها یمام ا سبو اسپهبو ضر شوا است 2.ایت سالها هدزمان
ا شورش زر

مردم ا اتحاد اسپهبوان است کا دضعست آشفتاا را در تبرستان ایجاد مدیکندو.

احتناالً ضر سکاها ی مام در پی ایت شورش د ا تراض مردم ملبت ا ناکرد مامناسب دالت
باسی ودا است .می توان ایت احتنال را مطرح کرد کا اسپهبوان دا ضدرا خاماهدا دسدتور ضدر

سکاها ودن مام د ا صورت «فرا افزدت» را دادمدو (مدو .)Walker,1941:1xxiii :امدا پدس از

سرکو شورش مسز تا چنویت سال ضر ایت موع سکاها هدزمان ا سکاها دالت اداما مییا و.

ا دنسل کنبود منا منیتوان در ایت ارا مظر دقستی داد .اما شدایو ایدت مدوع از سدکاهدا کدا ا تبدار

یکلامی هد ا سکاها دالت داشتنو ،ا تعواد زیاد را درخواست سکا در ضرا خاما مهسا ودمو.

ایت مظر شامل «سرسکاها ذخسرا» معنوالً را زمامی ودا کا داندی دا مدوت یکلدال در سدنت
خود مبودا است.

تصویر  :9حرشی (مام حاکد ا خط کوفی) ،تپورستان 131 ،یزدگرد ()ANS: no. 1971.316.80

صالحبن شیخ اسدی :درهنی ا تراز اسالمی مر وط ا  174ا.ق ضر ردیان ا مام «صدان » در
کنار مام خاسفا هاردنانرشسو ا دست آموا است 3کا شایو توان آن را دا صدان دت شدسخ اسدو

1. BM: no. PI.XXV.5/ ANS: no. 1971.316.80
2. ANS: 1972.169.201, 1986.70.14, 1966.126.8, 1971.316.149/ BM: PI.XXVI.9, PI.XXVI.10,
PI.XXXIX.10, PI.XXVI.11, PI.XXVI.13, PI.XXVI.15, PI.XXVI.16, PI.XXVII.1,
PI.XXVII.2, PI.XXVII.6, PI.XXVII.7, PI.XXXIX.11, PI.XXVII.10, PI.XXVII.1
 .3مو ا Abul Faraj,1974: 196
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مذکور در تاریخ طبر ملبت داد( 1تصویر شنارا  .)13ا توجا ا گزارش طبر د هنچنست تواخل
گاهنگار حاکنست د

ا سکاها ساسنان ،جریر ،مهران ،متاتدل ،هدامی ،معدو ،بدواهلل ،قویدو د
2

ا راهسد احتناالً د ست 169د  175ا.ق امسر تبرستان ،ردیدان د دمبادمدو دودا د اشدخاص مز دور یدا
توسط د یا توسط خاسفا دقت ا نوان امل در ایت مناطز گناردا شوا ودمو.

تصویر  :13صان د هاردن ،ردیان 174 ،ا.ق ()TC: no. AG1 E2

سلیمانبن منصور :اگرچا نا ر گزارش منا محای هاردنانرشسو پس از رسدسون دا خالفدت در

 170ا.ق ،ساسنان را ا تبرستان فرستاد( 3ا ت اسفنویار188 :1389 ،؛ آمای ،)51 :1313 ،اما سدکاهدا

حضور د در تبرستان را ست  138-136یزدگرد  173-171 /ا.ق مشان میدهندو .د سدکاهدایی

متفادت ا سایر سکاها دانسان ا نحاظ متوش ضر کرد( 4تصویر شنارا  .)10ا توجا ا شدواهو

سکاشناسی هدزمان ا حکومت ساسنان امالمی از جناا جریر د مهران مسز در محدوددا «تبرسدتان،

ردیددان د دمبادمددو» حاکنسددت داشددتنو .سددکاهددا «جریددر» ددا سددبو اسددپهبوان مر ددوط ددا -137

135یزدگرد  172-170 /ا.ق هلتنو 5د تنها منب مکتو ی کا از ایت شخ

ا نوان حاکد خشی

از تبرستان یاد مدیکندو کتدا «مختصدرانباوان» اسدت 6.هنچندست از شخصدی دا مدام «مهدران» مسدز

سکاها اسپهبو مر وط ا سال 135یزدگرد  170 /ا.ق ا دست آموا است (Malek,2004:55؛
پاکزادیان.)70 :1378 ،

 .1در  169ا.ق امل تبرستان د ردیان ،صان ت شسخ اسو ود (طبر .)87/12 :1354 ،
 .2مو :طبر  /1354 ،ج87 :12

 .3د هشت ماا دانی آمجا ود (ا ت اسفنویار.)188 :1389 ،
4. SM: no. 0001011378, 0001011381/ MM: no.2083/ BM: no. PI.XXV.6, PI.XXV.7,
PI.XXV.8, PI.XXXVIII.10/ FM: CM. PG.13083.
5. BM: no. PI.XXVII.4, PI.XXV.9, PI.XXV.10, PI.XXXVIII.11/ ANS: no. 1940.125.2,
1991.3.525/ SM: no. 0001011383/ TC: no. 97-29-7.

 « .6سردن شهر سار هزار جریب زمست ر در شهر داق است د هنامجا است کا از اموال خانصا ،از جریر ت یزیو داندی
تبرستان خریو» (هنوامی ،یتا.)149 :

 / 94حاکمیت ُوالت عباسی در تبرستان بر اساس گاهنگاری سکهها و منابع مکتوب

تصویر  :10ساسنت (مام حاکد ا خط کوفی) ،تپورستان 137 ،یزدگرد ()MM: no.2083

هانیبن هانی :پس از ساسنان شخصی ا مام هامی دانی تبرستان شو .از د ا نوان مرد
یاد شوا کا پس از شورش زر

ادل

سال  165ا.ق ا اسپهبو ادمو صا کرد (مدو :ا دتاسدفنویار،

188 :1389؛ آمای51 :1313 ،؛ مر شی .)63 :1345 ،از ایت دانی مسز سکاهدا اسدپهبو دا دسدت
آموا کا سشتریت فرادامی آمها مر وط ا 138-137یزدگرد  173-172 /ا.ق( 1تصدویر شدنارا )11

است 2.زمان دالیت د در 138یزدگرد  173 /ا.ق از شخصی ا مام «معو» مسز ا ندوان داندی در
تبرستان (ردیان یا دمبادمو) سکاها اسپهبو ا دست آموا است.

3

تصویر  :11سنت راست :هامی (مام حاکد ا خط کوفی) ،تپورستان 138 ،یزدگرد ()MM: no.54

مقاتل :در ددراا ملبتاً طوالمی ست 136د 141یزدگرد 176-171 /ا.ق سکاها اسپهبو ا مدام

«متاتل» ا دست آموا است( 4تصویر شنارا  ،)12اما مامی از د در منا ا ندوان داندی تبرسدتان
مسلت .انبتا ا جز 139یزدگرد  174 /ا.ق سکاها مر وط ا تسا سالها کنسا هلتنو.

5

1. ANS: no. 2003.37.4/ BM: no. PI.XXV.12, PI.XXV.13, PI.XXXVIII.12, PI.XXV.14,
PI.XXV.15, PI.XXXVIII.13/ MM: no.54, 2089/ SM: no. 0001011388.

 .2سکاهایی از د مر وط ا  136یزدگرد  171 /ا.ق د  139-140یزدگرد  175-174 /ا.ق ا دست آموا کا لدسار
کنسا هلتنو ( )Malek,2004:56ااهرا د در ایت طی ایت سالها مسز هنزمان ا ساسنان د سپس متاتل در تبرستان (یدا
ردیان یا دمبادمو) دالیت داشتا است.

3. ANS: no. 1971.316.87, 1991.3.533/ BM: no. PI.XXV.11, SM: no. 0001011386.
4. ANS: no. 2003.37.3/ MM: no.2092, 55/ BM: no. PI.XXXVIII.14, PI.XXV.16, PI.XXV.17,
PI.XXVI.1, PI.XXVI.2, PI.XXXIX.1, PI.XXXIX.2, PI.XXXIX.5, PI.XXXIX.6/ FW: no.
CM.19-1973.

 .5مهو ماو از سکاهایی مر وط ا  126یزدگرد  161 /ا.ق د  129یزدگرد  164 /ا.ق مسز ا مام متاتدل یداد کدردا
است (.)Malek,2004:57
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تصویر  :12متاتل (مام حاکد ا خط کوفی) ،تپورستان 139 ،یزدگرد ()FW: no. CM.19-1973

عبداهلل /قدید /ابراهیم :از  139یزدگرد  174 /ا.ق سکاها اسپهبو ا مام « بواهلل» ا دست
آموا کا ضدر آمهدا تدا  141یزدگدرد  176 /ا.ق ادامدا مدییا دو( 1تصدویر شدنارا  .)14در 141

یزدگرد  176 /ا.ق مام کامل حاکد ا صورت « بدواهلل دت ریدف» دا خدط کدوفی ضدر شدوا
است .2ا الدا ،ا مام « بواهلل» در کنار مام خاسفدا «هداردنانرشدسو» سدکاهدا اسدالمی از  175ا.ق
ضر «طبرستان» ا دست آموا است( 3تصویر شنارا  .)15از  140یزدگرد  175 /ا.ق سدکاهدا
اسپهبو

ا مام «قویو»  4د از 141-140یزدگرد  176-175 /ا.ق ا مدام «ا دراهسد» دا دسدت آمدوا

است .5قا ل ذکر است ا توجا دا شدواهو سدکاشناسدی حکومدت بدواهلل د ا دراهسد زمدان دالیدت

فضل ت یحسی مسز ا موت یوسال اداما دارد.

تصویر  :14بواهلل (مام حاکد ا خط کوفی) ،تپورسدتان،

 140یزدگرد ()MM: no.53

تصویر  :15بواهلل د خاسفدا هداردن ،طبرسدتان 175 ،ا.ق
()ANS: no. 1956.137.7

1. BM: no. PI.XXXIX.7, PI.XXVI.3, PI.XXVI.4 PI.XXXIX.8/ MM: no.53/ SM: no.
0001011397/ ANS: no. 1969.181.1.
2. Malek,2004: no. 135.1

 .3نا ر منا پس از هامی ،بواهلل دت قحطبدا دا تبرسدتان فرسدتادا شدو (ا دت اسدفنویار189 :1389 ،؛ آمادی51 :1313 ،؛

مر شی .)63 :1345 ،اما از بواهلل ت ریف در منا ا نوان دانی تبرسدتان ذکدر دا مسدان مسامدوا اسدت ،ندا رایت دا

اطال ات کنومی منیتوان مظر داد کا ایت دد موع سکا مر وط ا یو شخ

هلتنو یا دد مفر.

4. ANS: no. 1971.316.111/ BM: no. PL.XXXIX.9.

در منا از د مامی ا نوان دانی تبرستان مسلت ا دجود ایت ا تسفنویار از شخصی ا مام قویدو کدا کنتدرل پادگدان
شهر سار را زمان ا وانعباس طوسی در دست داشتا مام می رد (ا ت اسفنویار.)179 :1389 ،

5. ANS: no. 1917.216.79/ BM: no. PI.XXVI.6, PI.XXVI.8/ MM: no.2090/ SM: no.
0001011401.
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فضلبن یحیی برمکای :در  176ا.ق خاسفدا هداردنانرشدسو دالیدات جبدال ،تبرسدتان ،دمبادمدو،
قومس ،ارمنسا ،آذر ایجان د خراسان را ا «فضل ت یحسدی» از خامدوان رمکسدان سدپرد .د در 180

ا.ق از امارت تبرستان د ردیان زل شو د بواهلل ت خازم دالیتوار آمجا گردیو (طبر /12 :1354 ،

131د د 139د د 144؛ اصددفهامی202 :1346 ،؛ گردیددز  160 :1363 ،د  .)288-287از فضددل سددکاا

ضر تبرستان ا دست مساموا اما از مناطز دیگدر تحدت حاکنسدت د از جنادا ارمنسدا دست -177

175ا.ق د خوارزم در 179ا.ق سکا ادست آموا است (مو .)Vardanyan,2017 :درحانیکا در

منا محای از فضل ا نوان امسر دالیت شرقی یاد مشوا ،اما از دانسان د در طول ایت سالهدا مدام

می رمو 1.ایت دانسان تنها از طریز منا شناختا میشومو 2د سکاها ضر شوا در زمان آمها یمام
د از موع اسپهبو است 3.ا زل فضل ت یحسی در  180تا  190ا.ق دا مدوت  10سدال سدکاهدا

ضر تبرستان ا مام دالت باسی د حتی سکاها یمام مسز ا دست مساموا است .در طی سالها

مز ور دانسانِ منصو از طر

خاسفا از طریز منا تاریخی ا شرح زیر شناختا میشومو:

عبداهللبن خازم :در  180ا.ق ،بواهلل ت خازم دالیتدوار تبرسدتان د ردیدان شدو (طبدر :1354 ،

144/12؛ ا تاثسر )3675/8 :1370 ،د ااهراً موت زیداد در تبرسدتان حاکنسدت مواشدتا د در زمدان
شورشی کا در ماحسا چانوس د ردیان ا دنسل ااد د ستد مایبِ دانی رخ داد ،از حکومت زل شو
(ا ت اسفنویار190-189 :1389 ،؛ آمای52 :1313 ،؛ مر شی.)63 :1345 ،

محمد بن یحیی بن خالد برمکی ،جهضم بن جناب ،احمد بن الحجاج :پس از بدواهلل

تا  184ا.ق محنو ت یحسی ا هنراا رادرش موسی حاکد ودمو کا ا دنسدل اادد لدسار د غصدب
امالک مردم توسط خاسفا زل شومو .سپس جهضدد د عدو از د احندو ت انحجداج دا تبرسدتان

فرستادا شومو (ا ت اسفنویار190 :1389 ،د 215؛ آمای.)52 :1313 ،

 .1در تاریخ سهتی آموا است کا خاسفا را متا اا ا یحسی ت بواهلل امارت دالیات شرقی را دا د داد د دسدتور داد
تا یحسی خود در ر نشسنو د امالمی ا شهرها فرستو ( سهتی.)469 :1358 ،

 . 2ثنان ت مهسو ،سعسو ت سانا ت قتسبا ،حناد د بواهلل ت بوانعزیز ،اننثنی ت انحجاج د بدوانناو دت انتعتداع
(ا ت اسفنویار189 :1389 ،؛ مر شی63 :1345 ،؛ آمای)51 :1313 ،

3. PI.XXVII.14, PI.XXXIX.14, PI.XXVII.15, PI.XXXIX.15, PI.XXVII.17/ FM: CM.2481999, CM.250-1999, CM.27-1973/ UC: no.1686, 1715, 1718, 1792, 1839, 1914, 1923, 1942,
1961, 1964, And 1993.
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خلیفه بن سعید بن هرونالجوهری /عبداهلل بن سعید حرشای :ندا ر گدزارش طبدر د

ا تاثسر در  184ا.ق مهردیا راز دالیتوار تبرستان شو .اما ا موشدتا ا دتاسدفنویار خاسفدا دت سدعسو

دانی تبرستان ود کا مهردیا را ا مسا ت از خود در آمل گذاشت .در  185ا.ق مردم آمدل دا دنسدل
توهست مهردیا ا آمها ،د را شباما سر ریومو 1.ا دنسل ایت دضعست آشفتا ،هاردنانرشسو ،خاسفا ت

سعسو را از حکومدت تبرسدتان دزل د در  185ا.ق بدواهلل دت سعسوحرشدی را دا جدا د مشدامو
(طبر 147-146 /12 :1354 ،؛ ا تاثسر3691-3690/8 :1370 ،؛ ا ت اسفنویار.)196 :1389 ،

عبداهللبن مالک خزاعی :در  189ا.ق هاردنانرشسو یکی از سدرداران خدود دا مدام بدواهلل دت
مانو را دالیتوار تبرستان ،ر  ،ردیان ،دمبادمدو ،قدومس د هندوان کدرد (طبدر 184/12 :1354 ،؛

ا تاثسر3721/8 :1370 ،؛ ا دتاسدفنویار .)198 :1389 ،احتنداالً د تدا  190یدا  191ا.ق امسدر منداطز

مز ور ودا است ،زیدرا در  191ا.ق هداردنانرشدسو ،د را در یندت گناشدت (طبدر /12 :1354 ،
.)188

فضلبن سهل :هاردنانرشسو در  183ا.ق در رقا را پلرش مأمون سعدت گرفدت د دالیتدوار

سرزمستها شرقی (طبر  /1354 ،ج )145 :12ازجناا تبرستان را ود سپرد .در 196ا.ق مسز مأمون
ادارا لددسار از دالیددات شددرقی از جناددا تبرسددتان را ددا فضددل داد (طبددر  /1354 ،ج274 :12؛

اصفهامی ،)205 :1346 ،اما شواهو سکاشناسی امارت د ر تبرستان را از  194ا.ق مشان میدهندو.

ویتترتسب ،سا سال دقفا مسان حکومت بواهلل ت مانو د فضل ت سهل دجود دارد .ایت در حانی

است کا در طی ایت سالها دانی تبرستان مشخ

مسلت د درهدهایی ودن مام ا تدراز اسدالمی دا

سبو استاموارد باسسان از ایت سالها (194-190ا.ق) ا دست آموا اسدت( 2تصدویر شدنارا .)16

فضل تا آخر نر یعنی  203ا.ق امارت مدواحی شدرقی را در اختسدار داشدتا اسدت 3.پدس از فضدل،
مأمون امارت مواحی مز ور را ا غلان ت باد سپرد (اصفهامی.)205 :1346 ،

 .1قا ل ذکر است در ایت زمان «اسپهبو شردیت ادمو » د «دموادهرمزد» ا اتحاد یکدویگر از تنسشدا تدا ردیدان را تحدت
مفوذ خود داشتنو د هنا کوهلتانها در تصر

196 :1389؛ مسز مو :آمای.)52 :1313 ،

آمها ود .آمها مردم را اسا ملانامان تحریو میکردمو (ا دت اسدفنویار،
2. TC: no. AG2 B6, AG2 C1, AG5 D3 & AG5 D4.

 .3زمان حاکنست فضل ت سهل ر دالیات شرقی ادارا مواحی چون الریجان د شسرجان در  201ا.ق در دست بواهلل ت

خرداد ا ودا است (طبر  /1354 ،ج107 :13؛ سردمی .)539 :1392 ،سکاا ملی د ودن مام مر وط دا سدال  201ا.ق

در مجنو ا سکاها دامشگاا تو سنگت موجود است کا آن را ا بواهلل ملبت میدهنو (.)TC: no.94-53-142
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تصویر  :16یمام 193 ،ا.ق ،رد سکا :ر ی اهلل /محنو /رسول /اهلل /ا ،حاشسا :محنو رسول اهلل ارساا رسدونا انهدو

د دیت انحز نسظهرا اى انویت کاا د نو کرا اننشرکون ،پشت سکا :ال انا اال /اهلل دحوا /ال شریو نا ،حاشدسا :لدد اهلل
ضر هذا انورهد طبرستان سنا ثاث د تلعست د مئا ()TC: no. AG5 D3

از  194ا.ق مام فضدل در سدکاهدا زمدان دالیتعهدو مدأمون در دالیدات شدرقی از جنادا در

تبرستان ضر میشوا است .از د دد موع سکا ا تراز اسالمی ( ا امر مأمون د دا مدام فضدل دست

 197-194ا.ق)( 1تصویر شنارا  )16د سکاهایی مشا ا سکاها ساسنان د انبتا پشت سکا ا ضر

بارت شهادتست ا خط کوفی ا دست آموا است .در داق  ،فضل هد از سبو سکاها اسپهبوان

د هد سکاها اسالمی انگو گرفتا د مدو ی خداص از سدکا را دا سدال  161یزدگدرد  196 /ا.ق

ضر کردا است (تصویر شنارا  .)17مطانعا د ررسی سکاها دانسان در طول مسد قرن مشان می-
دهو کا باسسان تالش رماماریدز شدواا را در قبدال ایداالت کرامداهدا دریدا خدزر در پدسش

گرفتنو .تغسسرات کنو در سکاها

ر -تبرستامی مشهود است کا مشان میدهو ا را

ایوئونوژ ها مذهبی د سساسی خودشان را منتتل کردمو.

تصویر  :16رد سکا :هلل /منا امدر دا االمسدر انندأمون /دندی
هو ملانست /بواهلل ت امسر اننومنست /انفضل ،حاشسا« :محندو

رسول اهلل ارساا رسونا انهو د دیت انحز نسظهرا اى اندویت

اتوریج

تصاااویر  :17فضدددل دددت سدددهل ،تپورسدددتان161 ،
یزدگرد ()BM: no. Ties. 4

کاا د نو کرا اننشرکون» ،پشت سکا :ال انا اال /اهلل دحدوا /ال

شریو نا ،حاشسا :لد اهلل ضر هذا اندورهد طبرسدتان سدنا

ار د تلعست د مئا ()ANS: no. 1985.115.3

1. Malek, 2004:201

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 99 /

محمدبن خالد /موسیبن حفص /محمدبن موسی /مازیار :ا ردزگار خالفت مأمون ،در

تبرستان جنگی مسان مازیار ،شداهزادا قدارمی د شدهریا شداهزادا ادمدو رخ داد د مازیدار شکلدت

خورد د دالیات د ا تصر

شهریار درآمو .مازیار مزد مأمون ا دراق رفدت د در در دار خاسفدا

ملانان شو .تبرستان در  210ا.ق ا دنسل درگسر مسان اسپهبوان دچار یسامامی شوا ود د چدون
دانی دقت (محنو ت خانو) کار از پسش مبرد ،مأمون مازیار را ا کوهلتان د موسی دت حفد
ا هامون فرستاد 1.پس از درگذشت موسی ت حف

2

را

 ،محنو ت موسی ا وض پدور مشلدت .امدا

مازیار ا توریج تواملت ر تنام کوا د دشت حداکد شدود .پدس از درگذشدت مدأمون د جامشدسنی
اننعتصد ،مازیار ا دنسل رقا ت ا خاموان بواهلل ت طاهر در تبرستان اسا خاسفدا قسدام کدرد .خاسفدا

باسی مسز بواهلل ت طاهر را مأمور دستگسر مازیار ساخت .در  225ا.ق خاسفا اننعتصدد مازیدار را

ددا قتددل رسددامو (طبددر  /1354 ،ج255-254 :13؛ هنددوامی ،ددیتددا154 :؛ ددالذر 97-96 :1364 ،؛

ا تاسفنویار221-205 :1389 ،؛ آمای55-54 :1313 ،؛ مر شی .)67-63 :1345 ،ااهراً مازیار موتی
طوالمی ست  210-225ا.ق ا توا کوهلتانها د سپس کل منطتا را تحت کنترل خدود داشدتا اسدت.

مازیار تنها اسپهبو قارمومو است کا سکاا از د

ا دست آموا است .سکاا ملدی دودن مدامِ

خاسفا کا در آن مازیار خود را ر آن «محنو ت قارن ت مونی امسرانندؤمنست» مامسدوا اسدت .تداریخ
ایدت سدکا کدا رقدد یکدان آن ماخواماسدت چندست اسدت ...« :د شدریت د مدائتست» (=  22ا.ق) .مددام

ضرا خاما مسز ر ایت سکا ا صورت «طبرستان نوینا امل» ضدر شدوا اسدت (رضدایی داغ سدو ،

 .)214 :1393ایت سکا ایلتی مر وط ا سدالهدا  224یدا  225ا.ق اشدو کدا مازیدار اسدا خاسفدا

اننعتصد قسام کرد .پس از کشتاشون مازیار ،خاسفا ادارا تبرستان را ا امرا طاهر داد (هندوامی،
یتا.)157 :

تحلیل و نتیجهگیری
پژدهش حاضر ا اتکا ا منا مکتو د شدواهو سدکاشدناختی درا امجدام گاهنگدار د ررسدی
ادضاع سساسی د اجتنا ی زمان دالت باسی امجام شوا است .را رسدسون دا ایدت هدو  ،کاسدا

منددا تدداریخی در کنددار سددکاهددا ررسددی شددو د فهرسددت کددامای از اسددامی دالت تبرسددتان د ایددام

فرمامردایی هر کوام تهسا گردیو (جودل شنارا  .)1اهنست ایت پژدهش از آن جهدت اسدت کدا از
 .1طبر تاریخ  207ا.ق را سال امتصا موسی ت حف
(طبر .)137/13 :1354 ،

 211 .2ا.ق (طبر .)156 /13 :1354 ،

ا دالیتدوار تبرسدتان ،ردیدان د دمنادمدو گدزارش مدیکندو
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سکاها ا نوان شواهو مطنئت در جهت تصحس گزارشها ضو د متسضِ منا مکتدو
فهد ددراا پرآشو از تاریخ تبرستان استفادا میشود.
وم هناهنگی گزارش منا مکتو

درا

ا سکاها در زمسنا تاریخ فرمدامردایی گناردگدان خافدا

باسی ر تبرستان ا ث سردرگنی محتتان در ارائا گاهنگار دقسز از آمها شوا است .ا توجا دا

آمچا در ایدت تحتسدز ارائدا شدو د متایلدا سدکاهدا د متدون مدیتدوان دد دنسدل درا آشدفتگی در

گاهنگار ِ حاکنست دالت باسی ذکر کرد:
 .1زل د مصبها دائنی دالت از طر

خاسفا یا امسرِ د کا ااهراً ا دد جهت ودا است:

ادل ا دنسل موع مظام سساسی د دیدوامی خافدا

باسدی مبندی در تعسدست کدارگزاران درا

دالیات مختاف است .اما خافا ا دالیل سساسی اجازا حکومت طدوالتی مدوت را دا هدسچ
یو از دانسان منیدادمو تا از قورتگسر آمها در خشها مختادف خالفدت جادوگسر

کننو .ایت امر ا خصوص در ارتباط ا دالیات کراماها دریا خزر کا از مرکز خالفدت
ددر ودمو ،سشتر دیوا میشود .ددم ناکدرد مامناسدب دالت مسدز دامای در دزل آمهدا از

منصب شان ودا است .منا از ااد د سدتد رخدی دالت در گدرفتت خدراج د مانسداتهدا

متعود د غصب اراضی ردسدتایسان د کشدنکش دا اسدپهبوان سداکت در کوهلدتانهدا خبدر

میدهنو.

 .2سالاامراتب ادار  .در سالاا مراتب ادار زمان باسسان چنویت شخ

از جنادا امسدر د

دانی د احتناالً مایبانِ دانی را کنترل مواحی مختاف خالفت منصو میشدومو .شدخ

امسر ملتتسناً از طر

خاسفا را ادارا چندویت دالیدت تعسدست مدیشدو .د ایدت اختسدار را

داشت کا دانسدامی درا دالیدات د شدهرها مختادف تعسدست کندو تدا مظدارت مناسدبی در

سرزمستها ا نال شود .مکتۀ مهد در ایت ارا مر وط ا اختال

مسان گزارش منا محادی د

منب مهنی چون تاریخ طبر است .در تاریخ طبر از کلامی چون صان ت شسخ اسدو ،

فضل ت یحسی ،بواهلل ت خازم ،بواهلل ت مانو ،فضل ت سهل د غلان ت باد مام مدی درد
کا از طر

خاسفا ا نوان امسر دالیات شرقی امتخا شوا ودمو ،در حانی کا در تواریخ

محای از مام دانسان آمها یاد شوا است .ا توجا ا شواهو سکاشدناختی در دالیدت تبرسدتان
دانسان در خش ها مختاف حز ضر سکا داشتنو .ر اساس منا ا دنسل دضعست خاص

دالیت تبرستان چنویت دانی را کنترل منطتا فرستادا میشو کا یکی ا مرکزیدت آمدل،

دیگر در ردیان د گزینا دیگر احتناالً دمبادمو ودا کا دارا دانی جواگاما دودا اسدت.

اما غانب سکاها ا سبو اسپهبو د ا مام ضرا خاما تپورستان ضر شومو؛ ایت امر ا دث
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هنپوشامی تاریخی لسار از سکاها شوا د انبتا منیتوان محدوددا حکدومتی هدر یدو از

دانسان را مشخ

کرد .دالیل مز ور ا ث اختال

مسدان مندا مکتدو د تدواخل ضدر

سکا ها در زمسنا ارائا یو گزارش منلجد از تداریخ حکنرامدی دالت باسدی در تبرسدتان
شوا است.

جدول  :1گاهنگار ددران فرمامردایی دالت باسی راساس سکاها د منا مکتو
خلیفه یا امیر
وقت

انننصور
اننهو محنو
انننصور

اننهو محنو
اننهو محنو/
موسی هاد
یحسی حرشی

هاردنانرشسو/
صان ( ت شسخ
اسو )

فضل ت یحسی

ا وانخصسب
خازم ت خزینا
ا وانعباس طوسی
نر ت الء
ردح ت حاتد
خانو ت رمو
خانو ت رمو
خانو ت محنو
نر ت الء
سعسو ت د اج
نر ت الء

سال
حکمرانی
(هجری
قمری)
141-142
143-144
145
145
146-148
149
150-155
150
155-159
160-163
160-164

*
*
*
--*
*
*
*
*
*
*

یحسی ت مخناق

163-165

*

*

164-169

*

*

*

165-

*

---

*

---

169-175

*

---

*

---

---

جریر

170-172

*

*

---

---

---

مهران

ساسنان

170

171-173

--*

*

*

--*

---

---

-----

متاتل

171-176

---

*

---

---

---

هامی

172-173

*

*

*

---

---

معو

173

---

*

---

---

---

والی

بوانحنسو
مضرد

بواهلل
قویو
ا راهسد

174-176
175
175-176
176-180

منابع
مکتوب

*
----*

سکه
اسپهبدی
با نام
حاکم
خورشسو
خورشسو
خورشسو
خورشسو
*
خورشسو
*
--*
*
*

سکه
اسپهبدی
بینام

سکه
اسالمی
با نام

سکه
اسالمی
بینام

-----------------------

------*
*
----*
*
*
*

-----------------------

*

---

---

*

-----

*
*
*
---

------*

*
-------

---------
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خلیفه یا امیر
وقت

هاردنانرشسو

ثنان ت مهسو

سال
حکمرانی
(هجری
قمری)
176-177

*

سعسو ت سانا

177/178

*

---

178-179

*

---

---

179-180

*

---

---

---

180-181

*

---

---

---

---

180-

*

---

---

---

---

*

---

---

---

---

والی

حناد د بواهلل ت
بوانعزیز
اننثنی ت حجاج
بوانناو ت
قعتاع
بواهلل ت خازم
محنو ت یحسی
خانو رمکی/
جهضد ت جنا /
احنو ت انحجاج
خاسفا ت سعسو
جوهر  /مهردیا
راز
بواهلل ت سعسو
حرشی

غلان ت باد
مأمون

---

---

---

---

---

---

---

-----

184-185

*

---

---

---

---

185-189

*

---

---

---

---

-190/191
189
192-194
194-203
201203-205
206-207

*

----

____

---

*

--*
*
*
*

--*
-------

-----------

--*
*
-----

*
*
-------

موسی ت حف

207-211

*

---

---

---

---

محنو ت موسی
مازیار

211-218
218-225

*
*

-----

-----

--*

-----

بواهلل ت مانو خزا ی

فضل ت سهل

-184

منابع
مکتوب

سکه
اسپهبدی
با نام
حاکم
---

سکه
اسپهبدی
بینام

سکه
اسالمی
با نام

سکه
اسالمی
بینام

بواهلل ت خرداد ا
محنو ت خانو

مامی از دانسان گزارش مشوا است.

منابع و مآخذ
 آمای ،ادنساءاهلل( .)1313تاریخ رویان .تصحس د تحشسا منوچهر ستودا .تهران :امتشارات نساد فرهندگایران.

 ا تاثسر ،زانویت ا وانحلت ای( .)1370تاریخ کامال .ترجندا محنوحلدت ردحدامی .جادو .7-9 ،5تهران :امتشارت اساطسر.
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 ا تاسفنویار ،هاانویت محنو ت حلت( ).1389تاریخ طبرستان .جادو ادل .دا تصدحسآشتسامی .تهران :امتشارات اساطسر.

بداس اقبدال

 ا تتغر رد  ،جنالانویت( .)1999النجوم الزاهره فی ملوك مصار والقااهره ،قداهرا :دزاراانثتافا داالرشادانتومی.

 اشپونر ،رتوندو( .)1386تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی .ترجندا مدرید مسراحندو  .جادوددم .تهران :امتشارات انی د فرهنگی.

 اصفهامی ،حنزا ت حلت( .)1346تاریخ پیامبران و شاهان (سنی الملوك االرض و االنبیااء).ترجنا جعفر شعار .تهران :امتشارات نساد فرهنگ ایران

 ا ظنی سنگلر  ،چراغعای« .سکاها طبرستان ،گاد ارگدان د حکدام خافدا» .مجلاه بررسایهاایتاریخی .شنارا  44د  .1352 ،45ص

.153-194

-

ارتونو ،داسسای دالدینسرددچ( .)1352ترکستاننامه .ترجنا کدرید کشدادرز .تهدران :امتشدارات نسداد

-

الذر  ،احنو ت یحسی( .)1364فتوحالبلدان .بخش مربوط به ایران .ترجنا آذرتاش آذرمدوش.

-

سهتی ،ا وانفضل محنو ت حلست( .)1358تاریخ بیهقی .تصدحس

فرهنگ ایران.
تصحس

الما محنو فردزان .تهران :امتشارات سردش .چاپ ددم.

دامشگاا فرددسی.

ادیاکبدر فسداض .تهدران :امتشدارات

 پاکزادیان ،حلت( .)1378تاریخ و گاهشماری در ساکههاای اساپهبدان و حکاام عارب درتبرستان :بررسی و تحلیل تاریخهای نقرشده بر مسکوکات تبرستان .مشر پاکزادیان.

 حاجیتبار ،مجسو« .گوماشناسی سکاها تراز ساسامی طبرستان» .فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمادناسالمی .شنارا  .1394 .21ص

.119-142

 خوامومسر( .)1333تاریخ حبیب السیّر فی اخبار افراد بشر .جادو ددم .تهدران :امتشدارات کتا خامداخسام.

 را سنددو ،ا.ل« .حکددام خالفددت ر ددی در طبرسددتان از سددال  18تددا  .»328ترجنددا دداقر امسرخددامی .مجلااهپژوهشهای فلسفی .دامشکوا اد سات د اوم املامی تبریز .شنارا  ،1342 ،64ص

.41-60

 _____ ( .)1365مازندران و استرآباد .ترجنا غالمعای دحسومازمورامی .تهران :امتشدارات اندی دفرهنگی.

 رضایی اغ سو  ،حلدت( .)1393سکههای ایران در دوره اساالمی .چداپ ادل .تهدران :امتشداراتسنت.

 دینور  ،ا وحنسفا احنو ت داددد( .)1346اخبار الطوال .ترجنا صادق مشأت .تهران :امتشدارات نسدادفرهنگ ایران.
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 سالمی ،حلست ت احنو( .)1390اخبار والة خراسان .پژدهش د ازسداز محندو ای کدااد سگدی.تهران :امتشارات مسراث مکتو .

 شنساشراق ،ع( .)1369نخستین سکههای امپراتوری اسالم .اصفهان :تهران :امتشدارات خدوماتفرهنگی استاک.

 طبر  ،محنو ت جریر ( .)1354تاریخ الرسل و الملاوك .ترجندا ا وانتاسدد پایندوا .جادو .10-13تهران :امتشارت اساطسر.

 -فرخنوزادا ،محبو ا« .حاکنست خالفت باسی ر مبنا مظریا اقتوار سدنتی مداکس د در» .مطالعاات

تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ ،سال هفتد ،شنارا سلدت د پدنجد ،پدایسز

 ،1394ص

.73-96

 کامپور  ،بوانرزاق( .)1348برمکیان .ترجنا سسو مصطفی طباطبایی .چداپ پدنجد .تهدران :امتشداراتکتا خاما سنایی.

 کنو  ،محنو ت یوسف( .)1908الواله و کتاب القضاه .سردت :دارانکتب انعانسا. گردیز  ،ا وسعسو بوانحی ت ضحاک ت محنود( .)1363زیتاالخبدار .دا تصدحستهران :امتشارات دمسا کتا .

بدوانحی حبسبدی.

 الپسودس ،ایرام( .)1387تااریخ جواماع اساالمی .ترجندا ادی ختسدار زادا .چداپ ددم .تهدران:امتشارات اطال ات.

 مادرد  ،ای ت محنو( .)1383آیین حکمرانی .ترجنا حلدست صدا ر  .تهدران :امتشدارات اندی دفرهنگی.

 مر شی ،مسرسسو اهسرانویت( .)1345تاریخ طبرستان و رویاان و مازنادارن .دا کوشدش محندوحلست تلبسحی .تهران :موسلۀ مطبو اتی شرق.

 -مهرآ اد  ،مسترا( .)1387تاریخ سلسلههای محلی ایران .تهران :امتشارات دمسا کتا .

 مسلتامی ،جواد د تتو  ،ا و« :مکانیا ی پادگانها مظامی طبرسدتان در صدور اسدالم ( راسداس مندامکتو )» .دانشنامه علوم اجتماعی .ددرا  ،1شنارا  ،1389 ،4ص

.128-143

 هنوامی ،ا ت فتسا :مختصر البلدان :بخش مربوط به ایاران .ترجندا محنورضدا حکسندی .تهدران:امتشارات نساد فرهنگ ایران .یتا.

 یعتو ی ،ا ت داض  :تاریخ یعقوبی ( ،)1343ترجنا محنو ا راهسد آیتدی .تهدران :نگداا ترجندا د مشدرکتا  .چاپ ددم.
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Abstract
Tabaristan was conquered during Al-Mansour (158-137 AH)
after one and a half centuries of resistance to the Arabs. From then
on Tabaristan was managed by Abbasid Governors. Our
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knowledge of the governors of the province is primarily based on
historical sources and Arab-Tabaristan coins. Despite the
information that is available from Abbasid governors in various
sources, determining the precise timing of each and every one of
them due to the inconsistency of written texts with numismatic
evidences is a challenge for the researchers. The purpose of this
research is to answer this question that what are the reasons of the
difference between the information extracted from the sources
and from the Abbasid coins in Tarbristan? To answer this
question, a descriptive-analytical approach has been used. The
results of the studies indicate that the political and social turmoil
during this period, due to the dissatisfaction of the local people
and Ispahbads in the region, as well as the administrative
hierarchy of the Abbasids, led to the permanent dismissal and
appointment of governors by the Abbasid Caliphs, which could
be a reason for incomplete or sometimes mistaken reporting in
historical texts. Therefore, coins can be considered as the most
important resources and means for establishing the chronology of
the rule of Abbasid governors. As the result of present study, in
addition to finding an answer to the reasons for the heterogeneity
in the chronology of the government of governors, a new and
accurate list of the governors in Tabaristan is presented.
Key Words: Arab-Sasanid Coins, Arab-Tabaristan Coins,

Abbasid Governors.

