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173  قاجار و نخست وزير پهلويصدراعظم » جناب آقا«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گاهي به تاريخ سياسي ـ نظامي شهر تميشهن

  )از ورود اسالم تا هجوم مغوالن(

  1دكتر جمشيد قائمي

  چكيده

وده كه از آن به عنوان      و در مرز طبرستان و گرگان ب      تميشه از شهرهاي باستاني و مهم خطة طبرستان         

) م531 – 579(ريدون پادشاه اسطوره اي آرياييان ياد شده ، شهري كه انوشيروان ساسـاني              اقامتگاه ف 

مدتي در آنجا اقامت كرد و دستور ايجاد باروي مهم آن را به منظور ممانعت از تاخت و تاز تركان و                     

ر بعد از اسالم در لشكر كشي هاي سرداران خلفا بارها مقاومت كـرد و               اين شهر د  .  قبايل شرقي داد  

در عصيان مازيار و در كـشاكش نبردهـاي خانـدان هـاي             . تخريب شد و مردم آن قتل عام گرديدند         

محلي نيز يك چند دستخوش حمالت گرديد تا آنكه با هجوم مغوالن و تيموريان آسيب زياد ديد و                  

  .از صفحة روزگار پاك گرديد 

  .تمشيه ، طميس ، طميشه ، طبرستان ، استراباد ، گرگان : واژگان كليدي   

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري. 1
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174  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

  پيشينة تاريخي 
نام تميشه بارها در كتب تاريخ و جغرافيا ي سده هاي نخستين اسالمي آمده است ، و                 

. تميشه ، تميسه ، طميش ، طميشه      : هر كدام آن را به اشكال مختلف نوشته اند ؛ مانند            
فردوسـي در  . تاريخ به فريـدون پيـشدادي نـسبت داده شـده اسـت      بناي اين شهر در     

و ) 22 : 1374فردوسـي ،  (از اين شهر به عنوان پايتخت دوم فريدون نام برده      شاهنامه  
شـد ،  ] فريـدون [لـيم بـه حكـم او   چون هفت اق«: ابن اسفنديار طبرستاني نوشته است     

بـه موضـعي كـه     و دمـن سـراي او   جاي خويش تميشه ساخت و هنوز اطالل نشست
ز بانصران گويند ظاهر و معين است و گنبدهاي گرماوه را آثار بـاقي ، و خنـدقي كـه ا                   

ابـن اسـفنديار همچنـين    ) . 152 : 1366ابن اسفنديار ،   (»كوه تا دريا فرموده بود ، پيدا        
گرشاسف ايراني در حمله اي به سرزمين هاي شرقي ، فغفور چـين را بـا                : مي نويسد   

ابـن اسـفنديار ،      (ه بـود  ديگر توسط نريمان به تميشه نزد فريدون فرستاد       هشتاد پادشاه   
   ) .58: همان 

آن طور كه منابع نوشته اند ، تميشه در عصر ساساني وجود داشته و انوشيروان بـه                   
بديهي است در همين زمان ديوار      . آنجا رفته و دستور داده است شهر را وسعت دهند           

بن اسفنديار در داستان اسـتمالت انوشـيروان بـر فرزنـدان            ا. تميشه را هم پي افكندند      
: سوخرا ـ همان كسي كه كواذ ، پدر نوشيروان او را بـه غـدر كـشته بـود ـ مـي آورد        

گفت اكنون مراد خويش بخواهيد ، اگر وزارت مي بايد به شما دهم و اگر اصـفهبدي               «
ز حساد بـه مـا آن نرسـد    مي بايد تا انآرزوست تسليم كنم ، گفتند ما را هيچ مرتبه اي    

كه به پدر رسيد ، گفت البد به طرفي از اطراف عالم حصني و واليتي كه فرزندان شما                  
را باشد اختيار بايد كرد تا منال و معيشت را سببي بود ، زرمهر كـه مهتـر بـرادر بـود ،                      

ه و آمل و لفور و فـريم كـه كـو          » وند اميد كوه  «زابلستان برگزيد ؛ و قارن كه كهتر بود         
                   تي شهنـشاه بـه حـدقارن مي خوانند ؛ و در خدمت نوشروان به طبرسـتان آمـد و مـد 
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175  )از ورود اسالم تا هجوم مغوالن(گاهي به تاريخ سياسي ـ نظامي شهر تميشهن

تميشه بنشست و عمارت فرمود و هر طرف به رئيسي داد و اين جمله مواضع بدو باز                 
   ).52 : همانابن اسفنديار ، (» ...سپرد

ر ابن رسته اين شهر را نخستين شهر طبرستان از مشرق معرّفي مـي كنـد و از ديـوا           
او باني شهر را خـسرو      . تميشه هم كه بين طبرستان و گرگان كشيده شده ، نام مي برد              

شه سخن مـي گويـد      جمعيت زياد تمي  از مسجد جامع و     . مي نويسد   ) انوشيروان(يكم  
، شـهركي   حدود العالم من المشرق الي المغرب        در    .)176 – 177: 1365ابن رسته ،    (

يي استوار دارد و نعمت آنجا بسيار اسـت و داراي           خرد معرّفي شده كه پيرامونش بارو     
قـرار  » لِمراسـك «از شـهر  ] يـك منـزل  [= مسجد جامعي است و به فاصلة يك مرحله    

  ).144 -145 : 1363 ، حدود العالم(دارد
دروازه اي كالن دارد كه هيچ يك از طبرستان نتوانند          «: ابن فقيه همداني مي نويسد        

رگان شوند ، جز از همين دروازه ؛ زيرا ديواري از آجر و             از آن جاي بيرون آيند و به گ       
آهك از كوه تا دل دريا كشيده شده است ؛ آن ديوار را خسرو انوشـيروان سـاخت تـا                    

 او همچنين از جمعيت زياد و مسجد جامع و دو            .»رك را از تاراج طبرستان باز دارد        ت
 هـستند و مـسجد جـامعي    در طميش خلق بسياري«: هزار مرد مسلّح آنجا ياد مي كند  

همچنـين ، فاصـلة تميـشه تـا     . » است و منبري و سرهنگي راتبه دار با دو هـزار مـرد    
  ) .149 : 1349ابن فقيه ، (ساري را شانزده فرسنگ نوشته است 

فريدون پس از پيـروزي بـر ضـحاك ،          : مي نويسد   شاهنامه  ابن اسفنديار به نقل از        
چـون  «: مرعشي هم نقل مي كنـد       ) . 58 : همانار ،   ابن اسفندي (تميشه را پايتخت كرد     

اكنـون خرابـه اسـت و       ... افريدون پير شد ، مقام خود در تميشه ساخت و اين تميشه             
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176  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

                 مـــي خواننـــد و هنـــوز اطـــالل و دمـــن آن در موضـــعي كـــه 1)تميـــشة كـــوتي(
  ) .صد و شش ديباچه : 1367مرعشي ، (» خوانند ، ظاهر است مي  2)نصرانبا(

  تميشهواژة 

يـادآور  » تمـيش «واژة تميشه برگرفته از بوته و دانة تمشك است ، و دهخدا ذيل واژة               
مي شود كه در برخي نواحي شمال ، از جمله در آمل و در طالش و گرگـان رود ، بـه                      

همان اصل كلمة تمشك اسـت و    ] خار= بور  [تمشك ، تميش گويند ، و يا تميشه بور          
) . ذيل واژة تميش   : 1373دهخدا ،   (مشك مي دهند    اين نامي است كه در طوالش به ت       

مـصاحب ،   (واژة تميش به معناي بوته آمده اسـت         المعارف فارسي مصاحب    �  دايردر  
لو بـه معنـاي تمـشك اسـت كـه            در گويش طبري منطقه هم ، تَمِشكْ       ) .2172 : 1356

 و  ارعهم گفته مي شود ، و هنوز مز       » لَم«ي خاردار مي باشد و در گويش محلي ،          كپيچ
مناطقي به اسامي تَمِشه، تَمِشي و تميشي ، در مناطق شرقي تميشة مـورد نظـر وجـود                  

ارهـا و بوتـه هـاي تمـشك حواشـي           دارد و به نظر مي رسد به سبب وفور تمـشك ز           
  .، اين نام هنوز به جاي مانده است جنگل

  نامجاي تميشه

، و ديگـري    ] اهلـم ده  [م  لـ يكي تميشة اه  : ام برده شده است     در تواريخ از دو تميشه ن     
وقتـي  «: مـي نويـسد   آننـدراج  . م و انجمـن آرا  دهخـدا بـه نقـل از       . تميشة بانـسران    

[= افراسياب از تركستان عزيمت قلع و قمع منوچهر كـرد ، منـوچهر در حـصار تبـره                   

                                                 
به گويش طبري منطقه به معناي انباشته ، انباشته شده و روي هم قرار گرفته است ، منظور از تميـشة كـوتي ،             » كوت«. 1

  . باشدة شهر بودهبه نظر مي رسد كه خرابه هاي انباشته شد
باسـتان  .معـروف اسـت   » بن سـرون  «بانسرا،بانصران،ويا با نوسران،اكنون،زمين هاي مسطّح وهمواركشاورزي است وبه       . 2

 مربوط به دوران زير توجه به شواهدباه سفال اسالمي به دست نيامده است،آثاراين منطقه را        اين منطق شناسان،ازآنجا كه در  
ت به دسـ  سقف پيدا شد؛و ديگري،ر زير سفال هاي پوششزده كه د سفال هاي قرمزمهر  ،پيدا شدن كيي:كوشاني مي دانند  

 قرن دورة كوشاني( با نقش كنده در محوطة ديگري ازبانسرانالبته كشف يك قطعه سفال  .آمدن دو قطعه پيكرة كلّة حيوان     
دنام بانسران،گفته شـده كـه شـكل        درمور. ... كوشاني است  وبه نظرحفاراحتماالًنشانةغربي ترين حيطة نفوذ    )ميالدي2تا  1

بانوسـراي،كه احتماالًبايـدنام يكـي ازكـاخ هـايي باشـدكه اسپهبدخورشـيدبراي يكـي از زنـان                   سراي اسـت و   محلي بانو 
  ) . 70: 1370چگيني،(خودساخته بود
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177  )از ورود اسالم تا هجوم مغوالن(گاهي به تاريخ سياسي ـ نظامي شهر تميشهن

آمد و خزاين و زنـان خـود را         » تميشة اهلم «از آنجا به بيشة     . ري محصور شد    ] طبرك
از اين تميشه به نام تميشان      . » مي ناميدند   » مانهير«اد كه در آن عهد       فرست 1به قلعة مور  

تميشة ديگر كه موضـوع      . )ذيل واژة تميشان   : 1373دهخدا ،   ( هم نام برده شده است    
اسـت كـه منـابع از آن بـه عنـوان آخـرين شـهر                » بانسران«مقالة حاضر است ، تميشة      

جزو واليت گرگان بوده است ، بيـرون        طبرستان ياد كرده اند و منطقة شرقي آن را كه           
  .تميشه ناميده اند 

  فتح تميشه در عصر خلفاي راشدين

با سقوط دولت چهارصد سالة ساساني و ورود سپاهيان عرب ، كه طـي چنـدين نبـرد                  
سهمگين طومار دولت ساساني را در نورديدند ، سرزمين نو در برابر مهاجمـاني قـرار                

اسالم ـ بوده اند ، كه به سرعت بخش هاي هـاموني آن   گرفت كه مسلّح به آييني نو ـ  
     را در اختيار گرفت و اين طور كه معلـوم بـود ، مـردم ايـاالت و واليـات پهنـة ايـران            
مي بايست از آن پس خود را در زير فرمان واليت داراني قرار دهند كه البتـه خـود را                    

  .و مجري دستورات الهي مي دانستند ) ص(همكيش پيامبر 
فتوح عرب تا آنجا كه مربوط به سرزمين هاي هموار بود ، البته آسان پيش رفـت ،                    

اما وقتي بر آن شدند مردم حاشية جنوبي درياي مازندران را تحت فرمان گيرند ، البتـه                 
 از راهيابي نيز دانست كه رفيـع تـر از        سجبال البرز مانعي منيع بود و عرب صد البته پ         

ـ          جبال ، ايستادگي مردم آن        و آن را    همحال است كه به دفعات با لشكر عرب در آويخت
باز پس زده بود ، و اگر هم عرب به قوه و پشتيباني دسـتگاه عظـيم خالفـت و يـاري                      
مكرّر سپاهيان اعزامي ، توفيقاتي مي يافـت ، بـه طـور قطـع بـدون برجـاي گذاشـتن                     

                                                 
ه نام ماران كوه در     اعتماد السلطنه از دژي ب    ) . 61 : 1365رابينو ،   (مكان اين دژ را رابينو در منطقة تنكابن نوشته است           . 1

ملگونف ،  (ملگونف از دژي به اسم ماركوه در رامسر ياد مي كند            ) . 230 : 1373اعتماد السلطنه ،    (الريجان اسم مي برد     
در شرق كتالم تنكابن و از دژي به نام ماران كوه  كجور             ) ازبلو(يوسفي نيا هم از قلعه اي به اسم ماركوه          ) . 143 : 1364

  ) .271 و 202 : 1370ي نيا ، يوسف(ياد مي كند 
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178  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

نست سيطرة خـود    خسارات مالي و كشته هاي بي شمار نبود ، كه آن هم به آساني نتوا              
  .را به مناطق جبال البرز مسلّم بداند 

تميشه را نخستين بار در تاريخ ايران پس از اسالم ، ابن خردادبه ياد كرد كـه خـود                    
 -97 : 1370ابـن خردادبـه ،      (چند از سوي خليفه براي فتوح بدان ديار رفته بـود            يك  

      تان بـود ، الريجـان و       و والـي طبرسـ    ) ق198 -218(او كه سردار مأمون عباسي      ) . 96
  ) .96 -97: همان (بخش هايي از سرزمين ديلمستان را گشود 

ورود سپاهيان خليفه به تميشه و سپس به بقية نقاط طبرستان ، از طريق تنها راهـي                   
زيرا كوه هاي سربه فلـك      . كه ارتباط دو سوي البرز را ممكن مي ساخت ، ممكن بود             

 مي ساخت ، و تنها      رسي تازيان را به خطة شمال غير ميسر       كشيدة البرز ، هر گونه دست     
راه ، راهي بود كه از سرزمين قومس به گرگان يا جرجان مي رسيد ، كه امروز گردنـة                   

   نام دارد و طبيعي است هر حملـه و هجـومي كـه از ايـن راه صـورت                   » خوش ييالق «
بـود كـه    ) گرگـان  (مي گرفت ، نخستين شهري كه با مهاجمان رو به رو بود ، جرجان             

، بـين   مباني باستان شناسي ايـران    در كتاب   . درست در رو به روي فاتحان قرار داشت         
در شمال شرق نيز تنها راه ارتباط طبيعي فـالت ايـران بـا              «: آمده است   النهرين ، مصر    

قسمت هاي دشت گرگان و جنوب تركمنـستان شـوروي و سـواحل دريـاي خـزر از                  
) . 74 : 1373ملك شـهميرزادي ،  (»  گرگان انجام مي شود    طريق معبر طبيعي بسطام به    

يـك  ] دژ جهينـه [= از گرگان بـه جهينـه   «: ابن حوقل نيز از اين راه سخن رانده است      
» منزل و از آنجا تا شهر بسطام يك منزل و از آنجا تا وسط قـومس يـك منـزل اسـت                     

  ) .127 : 1345ابن حوقل ، (
كه به قصد فتح طبرستان عازم مي شـدند ، پـس از           بنابراين ، سرداران خلفا ، هربار         

طي راه قومس به گرگان ، ناگزير ابتدا با گرگانيان مواجه بوده انـد و پـس از مـصالحه                    
  .با آنان ، به سمت تميشه و داخلة طبرستان مي رفته اند 
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179  )از ورود اسالم تا هجوم مغوالن(گاهي به تاريخ سياسي ـ نظامي شهر تميشهن

سعيد بن عاص ، پس از بستن پيمان صلح با مردم گرگان ، عـازم تميـشه شـد كـه                       
سپاه عـرب ، پـس از رسـيدن بـه پـشت             . رستان از سمت مشرق بود      نخستين شهر طب  

دروازة تميشه ، به مردم آنجا امان داد ، اما وقتي وارد شهر شـدند ، همـه را از دم تيـغ                       
گذراندند ، بجز يك نفر ؛ و گويند جنگ چنان شدت داشت كه سعيدبن عـاص نمـاز                  

 ؛ ابـن خلـدون ،       35/10:  1374 ؛ ابـن اثيـر ،        2116/5 : 1375طبـري ،    (خوف خواند   
آن گاه به طميسه رفـت      ] سعد بن عاص  [«: طبري مي نويسد    ) . 568/1 – 569 : 1363

دشـمن را محاصـره كـرد       ... كه شهري بود بر ساحل دريا و به تمام جزو طبرستان بود             
كه امان خواستند و امانشان داد كه يكيشان را نكشد ، و چون قلعه را گشودند ، همگي                  

 – 2117: طبـري ، همـان      (» بجز يكي ، و هر چه را در قلعه بـود بگرفـت            را بكشت ،    
  ) .92 : 1364 ؛ بالذري ، 568/1 -569: ابن خلدون ، همان : ك . ؛ ر2115

در ) فرزندان علي ابن ابيطالب عليه السالم     ) (ع(بالذري و طبري از حضور حسنين         
طبري همچنين  ) . 2116: ن  بالذري ، همان جا ؛ طبري ، هما       (اين جنگ ياد    مي كند         

از همراهي عبداهللا بن عباس ، عبداهللا بن عمر ، عمر بن عاص و عبداهللا بن زبير هم در                   
) 73/1 : 1366ابن اسفنديار ،    (ابن اسفنديار   ) . طبري ، همان جا   (اين نبرد نوشته است     

؛ ه اند   كردها ، اين مطلب را تأييد     بعيت از آن  نيز به ت  ) 124 : 1367مرعشي ،   (شي  و مرع 
 : 1348، آملـي (بور نمـي پـذيرد   نگ مزرا در ج) ع(اما اولياء اهللا آملي ، حضور حسنين   

از امان دادن مردم تميشه سـخن       ) 178: بالذري ، همان    (در حالي بالذري    ) . 45 – 46
: همان  (و ابن اثير    ) 568 -569: همان  ( و ابن خلدون    )  طبري ، همان جا    ( نمي گويد 

 سعيد ، علي رغم اماني كه به مردم داده بـود ، چـون دروازه هـا را                   نوشته اند كه  ) 179
در آن روز سعيد با شمشير      «: طبري ياد آورد مي شود      . گشودند ، همه را قتل عام كرد        

سـعيد بـن   ) . طبري ، همان جـا (» به شانة يكي از مشركان زد كه از زير مرفقش درآمد 
  .اطق غربي تر رفت تميشه به سمت منعاص پس از چپاول اموال مردم
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  فتح تميشه در دورة خلفاي اموي

صقَله بـن هبيـر     . در عصر امويان هم اعراب به طبرستان تاختنـد           شـيباني از سـوي      ةمـ 

به قولي ، معاويـه ده هـزار و يـا بيـست             . مأمور فتح طبرستان شد     ) ق41 -60(معاويه  

 بـه داخـل ديـار خـود         را او داده بود ؛ اما مـردم بـومي طبرسـتان او              را به هزار سپاهي   

كشانيدند و از فراز گذرگاه ها بـا غلطانـدن سـنگ هـاي كوهـستان ، مـصقله و همـة                      

ابن اسـفنديار از    ) . 153 : 1349 ؛ همداني ،     92: بالذري ، همان    (سپاهيان او را كشتند     

 شيباني سخن مي گويـد كـه بـه مـدت دو سـال بـا                 ةلشكركشي ديگر مصقله بن هبير    

 ؛ مرعـشي ،     157 – 158: ابـن اسـفنديار ، همـان        (ر كشته شد    فرخان جنگيد و در آخ    

  ) .125: همان 

محمد بن اشعث قيس كندي از سوي عبيداهللا بن زياد به طبرستان فرستاده شد ؛ او                  

گـذرگاه هـا را بـر وي        «. از تميشه عبور كرد، ولي گرفتار مقاومت بوميان واليت شـد            

لكـن او خـود نجـات       . ر وي تباه گردانيدند     بستند و فرزند او ابوبكر را كشتند و كار ب         

: ابـن فقيـه همـداني مـي نويـسد           ) .  ؛ همداني ، همان جا     93: بالذري ، همان    (» يافت

  ) .همداني ، همان جا(» فرزندش ابوبكر را كشتند و چشمش را در آوردند«

ق از 98در ســال ) ق96 – 99(ســپاهيان اعزامــي خليفــه ســليمان بــن عبــدالملك   

يعقوبي از لشكركشي يزيد بـن مهلـب بـه          . ار گرگان و طبرستان شدند      خراسان رهسپ 

 255 : 1366يعقـوبي ،    (سمت گرگان و طبرستان به طور گذرا سخن به ميان مي آورد             

او يادآور مي شـود كـه ابتـدا         . ، اما طبري داستان آن را به تفصيل مي آورد           ) 254/2 –

سرسختي اعراب را مشاهده كردنـد ،       با وي به نبرد برخاستند و چون        » دهستان«تركان  

منابع ، در خـصوص     . فرمانده آنان كس فرستاد و خواستار صلح گرديد و پذيرفته شد            

   ورود يزيد به گرگان و دهستان و مـصالحه بـا آنهـا بـه اخـتالف نوشـته انـد ؛ برخـي             

نوشته اند كه يزيد با اهل گرگان ـ و بعـضي نوشـته انـد بـا اهـل دهـستان ـ در قبـال          

يافت مبلغي قابل توجه ، صلح كرد و سپس راهي طبرستان شد ، و پس از آنكه آگاه                  در
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شد گرگانيان پيمان خود را شكسته اند ، به سمت گرگان باز گـشت و چهـارده هـزار                   

) . 2850/7:  ؛ ابـن اثيـر ، همـان    3928/9: طبري ، همان (نفر از مردم گرگان را كشت     

     و گرگان در آغـاز كـار يـاد نمـي كنـد و فقـط                 ابن اسفنديار از چگونگي فتح دهستان     

بـه  «نـام در گرگـان گذاشـت و    » ضـريس «مي نويسد كه يزيد عده اي را به فرماندهي    

و به جزئيات فتح تميـشه      ) 162/1: ابن اسفنديار ، همان     (» تمشيه رسيد و به قهر بستد     

  .نمي پردازد 

  لشكركشي به تميشه در عهد خلفاي عباسي

 حاكم طبرستان در نيمة قرن دوم هجري ، شمر بن عبداهللا خزاعي را              ابوالعباس طوسي 
  )170: ابن اسفنديار ، همان (با هزار نفر عرب در پاسگاه تميشه مستقر كرد 

تميشه مـشمول كـشمكش هـاي عـصيان         ) ق218 – 227(در زمان معتصم عباسي       
، سـاري و    مردم جلگه نشين طبرستان ، همچـون آمـل          . مازيار با دستگاه خالفت شد      

تميشه ، كه مسلماني گزيده بودنـد و در اجـراي دسـتورات خالفـت بغـداد ، اهتمـام                    
يكـي از فرمانـدهان او بـه نـام          . داشتند ، با عصيان مازيار ، روزگارشان سخت تر شد           

طميش رفت و اردو زد و به دور آن خندقي استوار زد با برج ها بـراي                 «سرخاستان به   
طبـري ،   (» اي آن نهاد و مرداني معتمد بـر آن گماشـت          كشيك باني ، و دژي محكم بر      

ا   ) 211/1:  ؛ ابـن اسـفنديار ، همـان          134/7:  ؛ ابن اثير ، همـان        5897/13: همان   امـ ،
كمـك خواسـتند و او ، عمـوي خـود ـ      ) ق213 -230(گرگانيان از عبداهللا بـن طـاهر   

 تميـشه اردو  سردار طاهري در برابر خنـدق . حسن بن حسين ـ را بدان سمت فرستاد  
 -5901: طبري، همان   (زد ، نگهبانان تميشه را فريفت و سپاه خود را وارد تميشه كرد              

  ) .219:  ؛ ابن اسفنديار ، همان 135 – 136:  ؛ ابن اثير ، همان 5900/13
از اين دوره به بعد نيز تميشه در نبردهاي حاكمان محلي و خاندان هاي طبرسـتاني                  

 و بارها بـه محاصـره       اهيان خراساني و غيره ، مطرح بود      ر سپ و نيز در هجوم هاي مكرّ     
تميشه در زمان اسپهبدان ، محل اقامـت سـلطان          . درآمد ، مقاومت كرد و يا تسليم شد         
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نشستگاه اولياي  ] تميشه[در آن عهد    ...«: ابن اسفنديار ياد آور مي شود       . دورة بعد بود    
  ) .170: ابن اسفنديار ، همان (» عهود آنجا بود

كـه  ) فرزند اسپهبد حسام الدوله شهريار    (زماني كه اسپهبد عالء الدوله علي باوندي          
 ق بر طبرستان حكومت مـي كـرد ، از جملـه مخالفـان او ،          536 تا   511بين سال هاي    

بـه  ) اسپهبد عالء الدوله علي(برادرش اسپهبد بهرام بود كه در آخر كار به دست هم او      
بـا  ) عالء الدولـه علـي    (به طرفداري از اسپهبد طبرستان      يكي از كساني كه     . قتل رسيد   

اسپهبد بهرام نبرد كرد ، برادر زادة عالء الدوله علي به نام رستم فرزند دارا بـود كـه در       
در اين زمان ، تميـشه ،       .  ق در تميشه در برابر عمويش دست به مقاومت زد            512سال  

ر داشت ، تـا آنكـه در تميـشه          به مدت سي و هشت روز در محاصرة اسپهبد بهرام قرا          
دن رسـتاق   «آتش افتاد و رستم و برادرش بهمن به سـمت            گريختنـد و البتـه ايـن       » سـ

درگيري ها شايد هم تا حدودي از آنجا ناشي مي شد كه اسپهبدان باونـدي طبرسـتان                 
ـ در اين دوره هر چند وقت يك بار از جانب سـالطين سـلجوقي ـ محمـد و سـنجر       

ي گرفتند و در نتيجه رو به روي هم مي ايستادند ؛ چنان كه نجـم                مورد حمايت قرار م   
يـك چنـد    ) پسر حسام الدوله شهريار و برادر بزرگ تر عالء الدوله علـي           (الدوله قارن   

مورد حمايت محمد سلجوقي قرار گرفته بود و زماني برادر نجم الدوله قارن ، بـه نـام                  
 داشت ، و زماني هم ايـن دومـي از     عالء الدوله علي ، مورد حمايت همان سلطان قرار        

پـسر ديگـر حـسام الدولـه     (پشتيباني سنجر برخوردار شده بود ؛ و پـس از او ، بهـرام          
از سوي سلطان سنجر پشتيباني شده و به حكومت گرگان رسيده بود ، و اين               ) شهريار

بهرام وقتي نتوانست بر عالء الدوله علي ، كه در آمـل و سـاري لـشكر آراسـته بـود ،                      
 . ت يابد ، بر رستم برادر زادة خود ، كه تميـشه را در اختيـار گرفتـه بـود ، تاخـت       دس

مـا  : بودنـد بـه او گفتنـد        ) عالء الدولـه علـي    (عده اي كه جزو معتمدان عموي رستم        
اين بود كه رستم با برادر خود بهمن به سمت سدن رسـتاق             . شفاعت تو پيش او كنيم      
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ويزد ، زخم هايي بر او زد ، و سپس با جماعـت             رفت و يك تن كه خواست با او در آ         
  ).57: ابن اسفنديار ، همان (همراه به مناطق كوهستاني طرفداران بهرام حمله برد 

، پـسر كوچـك ايـل       ) ق567 – 568(وقتي هم جالل الدين محمـود سـلطان شـاه             
، كه از دست برادر بـزرگش عـالء الـدين تكـش             ) ق551 – 567(ارسالن خوارزمشاه   

گريخته بود ، در اين محـل ـ تميـشه ـ مـورد اسـتقبال اسـپهبد عـالء        ) ق568 – 596(
د آي   «در ايـن زمـان      . قرار گرفـت    ] حسام الدوله اردشير  [= الدوله حسن باوندي     مؤيـ

در صدد برآمد از اختالفات موجود بين خاندان خوارزمشاهي استفاده كنـد ؛ پـس               » آبه
  سـاند و او را از عزيمـت بـه مازنـدران            به سرعت در دهستان خود را به سلطان شاه ر         

دچار «، اما كمي بعد     ) 108: مرعشي ، همان    (بر حذر داشت و به سمت خراسان رفت         
 : 1375جـويني ،    (» غرور و حرص  ملك گرديده و به وسيلة شيطان اغـوا شـده بـود               

عة در استراباد قل . و همراه سلطان شاه به سمت استراباد و مازندران حركت كرد            ) 18/2
تـاربخ  در . را از فرامرز ليمسكي ستاند و نمايندة خـود را كوتـوال قلعـه كـرد         » بالمن«

لـشكر خراسـان را     «مؤيد آي آبه ، پيش از آنكه به تميشه برسد ، ابتدا             : آمده  طبرستان  
قلعـة  ... جمع كرد ، از دهستان و گرگان با لشكر خوارزم و سلطان شاه به تميـشه آمـد                 

از او بالمن بـاز گرفـت و بـشير را           ...   ليمسكي پدر امير دارا داشت     بالمن ، امير فرامرز   
كوتوالي داد و به سدن رستاق ، قلعة روهن بدو دادند و چون به تميشه رسيد ، جملـة                   

  ).116: ابن اسفنديار ، همان (» حشَم مازندران آنجا بودند
:  مـي گويـد   ابن اسفنديار در ادامه ، از محاصرة تميشه توسط مؤيد آي آبـه سـخن                

چهل روز سلطان شاه و مؤيد محاصرة تميشه دادند و پادشاه ، مبارز الدين ارجاسـب                «
چـون  ... را كه لشكر كش بود با چهارصد مرد اختيار بكرد تا به مدد حشم تميشه شود               

به باالي تميشه به موضعي كه اينامه گويند رسيدند ، مؤيد تميشه گرفتـه بـود و چهـار                   
ابن اسـفنديار ،  (» ...ه و جملة معارف را گرفته و قتلي شنيع روا داشت        هزار مرد را كشت   

  ) . 108 : 1367 ؛ مرعشي ، 116: همان 
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ابـن  ( پس از آن ، مؤيد آي آبه بـه سـمت سـاري رفـت و آنجـا را هـم آتـش زد                         
او را به بازگشت به گرگان      ) فريم(، اما مقاومت مردم منطقة پريم       ) اسفنديار ، همان جا   

چند سال بعد هم تميشه توسط خود تكـش فـتح و        ) . 109: مرعشي ، همان    (واداشت  
 ق كـرد ، وي      569تكش پس از آنكه در جنگي با مؤيد آي آبه در سـال              . ويران گرديد 

را دستگير و اعدام نمود و پس از آن ، رابطه اش با حـسام الدولـه اردشـير باونـدي ـ      
ـ    ،اسپهبد طبرستان ـ دوستانه شد   ت و  «: ن اسـفنديار نوشـت    تـا جـايي كـه اب و محبـ

صداقت ميان شاه اردشير و سلطان سعيد تكش به غايتي رسيد كه مباينـت در ملـك و                  
  ) . 130: ابن اسفنديار ، همان (» اتباع نبود و تواتر تردد رسل منقطع نگشتي

در اين اوقات ، ملك دينار غز ، كه به كرمان تاخته و بردسير را از آخرين حكمران                  
ر سـوار بـه   ي كرمان ـ محمد شاه پسر بهرام شاه ـ گرفته بـود ، بـا هفـت هـزا      سلجوق

، اسـپهبد طبرسـتان ـ    اين موضوع. غارت و چپاول پرداخت حد مازندران آمد و به سر
ا حامـل نامـه در حـوالي           حسام الدوله اردشير را واداشت از تكش كمك بخواهـد ، امـ

ك دينار ، كه خطر را حس كرده بـود ،           آبسكون به چنگ سپاهيان ملك دينار افتاد و مل        
تكش خوارزمشاه هم كـه از سـوي اسـپهبد طبرسـتان            . به سمت سرخس و مرو رفت       

هشت هزار گوسفند و دو هزار گاو و علوفة كافي به او رسيده بود ، خـود را بـه ايـن                      
ت گرگـان پـسر خـود ـ علـي شـاه ـ را حـاكم          يناحيه رسان د و پيشنهاد كرد براي امنيـ
اما بعد از مدتي رابطة اسپهبد طبرستان ـ حسام الدوله اردشير باونـدي ـ    . ند دهستان ك

با تكش خوارزمشاه تيره شد ، و سبب آن بود كه يكي از قلعه داران طبرستان ، خود را                   
  . از تبعيت حسام الدوله اردشير خارج ساخت و به تكش پيوست 

، ودخانه انداخته و خفه كرده اند      ر اگر چه قصد او را ايجاد تفرقه دانسته و او را در           
 و مخالف ديگر اسپهبد به نام كيكاووس ، به خـوارزم             ،  به نام سراج   ياما وقتي پسر و   

 حسام الدولـه اردشـير بـا ارسـال سـفرايي خواسـتار              ،رفتند و به تكش پناهنده شدند       
 رد ، اسپهبد طبرسـتان نـسبت     استرداد آنها شد و چون پاسخ منفي از خوارزم دريافت ك          
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ه گرفت و سراج الـدين را ، كـه         هبي اعتماد گرديد و در برابر شاه خوارزم جب        به تكش   
تكش به قلعة چناشك در جرجان فرستاده بود ، به قتل رساند و پسرش را نيز شكنجه                 

نتيجه آن شد كه تكش به سمت گرگان و طبرستان لشكر كشيد ، ابتـدا گرگـان و                  . داد  
 قلعة همايون را ، كه در دست نصرت الدين كبـود            واليت كبود جامه را تصرف كرد و      

  . جامه بود ، به چنگ آورد و بعد استراباد را ويران كرد و به طبرستان حمله برد 
چون خبر قتل سراج الـدين بـشنيد ، بـه           ] تكش[سلطان  «: ابن اسفنديار مي نويسد     

ايون شـد ،  واليت كبود جامه آمد و جمله واليت را بفرمود سوخت و او بـا قلعـة همـ      
سلطان سوگند خورد كه تا او را به زير نيارم ، از اينجا نروم ، بعد ماهي نصرت الـدين                    

 سنب اسب سلطان افتاد ، او را        محمد كبود جامه با تيغ و كفن از قلعه به زير آمد و در             
» ... فرمود گرفت و نواخت و تشريف داد و با واليت فرسـتاد و سـاز خـويش كـرد                  بر
 -114:  ؛ مرعــشي ، همــان 51 – 53 :1335 ؛ عــوفي ، 150: ، همــان ابــن اســفنديار (

113. (  
اخبار اقدامات اسپهبد طبرستان كه براي شكست تكش خوارزمـشاه ، بـا سـالطين                 

غور و غزنين و همچنين با برادر تكش ـ سلطان شاه ـ مكاتبه داشت ، از سوي نصرت   
ـ   . الدين كبود جامه به آگاهي تكش رسيد            ايـن همـه از   «: دين مـي نويـسد    مير ظهير ال

به مخالفت شاه برخاسـت و بـه        ] تكش[بود ، تا سلطان     ] اردشير باوندي [بي باكي شاه    
واليت گرگان و طبرستان چند نوبت تاخت فرمود كردند ، و خود نيز سـوار گـشت و                  

ايـن واقعـه    ) . 114: مرعشي ، همان    (» به در تميشه آمد و بيرون تميشه را خراب كرد         
  . ق روي داد 578سال در 

  تميشه در عهد مغوالن
   ، كـه هراسـان از برابـر مغـوالن          )  ق 596 -618(زماني هم سلطان محمد خوارزمـشاه       

به طرف مازندران درون رفت ، بر سر درة تميشه لشكر گاه داشت ، كه               «مي گريخت ،    
  ) . 312 : 1363جوزجاني ، (» ...ناگاه لشكر مغل بدو رسيد
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در تميـشه ،    )  ق 694 – 703( در خصوص اقامت غازان خـان        لتواريخجامع ا اشارة    
با امراءِ كنگاج فرموده ، عزم آذربيجان مصمم فرمـود و اميـر بـزرگ               «: اين گونه است    

قتلغ شاه نويان و ديگر امرا را جهت محافظت خراسـان نـامزد گردانيـده ، از سـمنقان                   
تـاي در بنـدگي بودنـد و بـه راه           مراجعت فرموده ، و امرا نُورين و سـاتَلميش و سـو             

گي بيامد تا تميشه و با دختـر        شهرك نو و مازندران درآمدند و امير قتلغ شاه نيز در بند           
قوتاي زفاف ساخته ، مراجعت نموده و رايات همـايون از تميـشه برنشـست و تـا          جير

شوزيل ، از نواحي مازندران كه اوردوي معظم آنجا بود ، قرب سي و يك فرسـنگ در           
  ) .1236/2 : 1373فضل اهللا همداني ، (» ...شب برانديك 
 – 744(اولياء اهللا آملي نيز ، در ذكر واقعة اميـر وجيـه الـدين مـسعود سـربه داري              

 ق صورت گرفت ، از خندق تميـشه         743و توجه او به مازندران ، كه در سال          ) ق738
ال مسعود سـربه داري ،      بزرگان طبرستان به استقب   ) . 183: آملي ، همان    (نام برده است    

ه داري بـر مـردم طبرسـتان سـخت          خود را به استراباد رساندند ؛ اما وقتي سـپاه سـرب           
بزرگان واليت از دور و     «: هم او مي نويسد     . ، اهالي تصميم به مقاومت گرفتند       گرفت

و ... نزديك ، به آنكه بعضي را با بعضي خصومت بود ، همه باالتفاق يك كلمه شـدند                
از در تميشه تا حد گيالن يكدل شده به مقاومـت اهـل خراسـان دل بـر كـار                    به اتفاق   

  .، و پس از دستگيري او را كشتند ) 185 – 186: همان (» نهادند

  پايان روزگار تميشه
تاريخ ويراني تميشه به طور قطع دانسته نيست ؛ با توجه به اينكه در عصر سربه داران                 

 امير تيمور ، همچنان نامي از تميـشه و خنـدق            و مرعشيان ، يعني در تاخت و تازهاي       
، ن شهر در حملة مغول آسيب كلي ديد       آن مي رفته است ، مي توان نتيجه گرفت كه اي          

و تاخت و تاز هاي تيمور به طور كامل آن را از صفحة روزگار محو كرد و تنها نـامي                    
ن تيمشه روشـن    تاريخ ويران شد  «: رابينو مي نويسد    . آن در برخي كتب به جا ماند        از  

نيست ؛ با آنكه داليلي هست كه حدس بزنيم آن واقعه در هجوم مغوالن اتفـاق افتـاده            
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آنچه مشخص است ، اين است كه هيچ اسـمي از ايـن             ) . 114 : 1365رابينو ،   (» است
)  ق 996 – 1038(شهر پس از تيموريان و مرعشيان نيست و در زمان شاه عباس يكم              

چند كيلـو متـري غـرب تميـشه ، مـرز دو واليـت گرگـان و                  با ايجاد خندق كلباد در      
  .مازندران هم تغيير كرد 

چارلز فرانسيس مكنزي ، كه در دورة قاجار به شمال ايران به سـفر پرداخـت  ، از                     
ماننـد سـاير    ] تميـشه  [1خرابة شـهر  ...«: خرابه هاي تميشه ديدن كرد ؛ وي مي نويسد          

آثار ديوار و خندقي به چـشم مـي خـورد و            .  مخروبه ، كتيبه اي نداشت       يعمارت ها 
مقداري آجر و سفال در جنگل وجود داشت ، ولي تاريخچة آن در اعماق زمان پنهـان                 

  ) .168 – 169 : 1359مكنزي ، (» است و شايد هيچ گاه آشكار نشود

  نتيجه گيري

ن ، بنا به نوشتة منابع ، تميشه مرز دو واليت گرگان و مازنـدران ، تـا تـاريخ ويرانـي آ                   
ايـن شـهر از آنجـا كـه اولـين شـهر             . يعني پس از حمالت مغوالن و تيموريان ، بـود           

طبرستان از سمت مشرق و مدخل طبرستان بود ، هميشه در طول تاريخ حيـات خـود                 
 خـود   از، تاريخي زنـده ... به عنوان پيشتاز و پرچمدار نبرد با مهاجمان عرب و ترك و    

فتـه انـد در زمـان ساسـانيان و بـه دسـتور              بـاروي تميـشه ، كـه گ       . به جاي گذاشـت     
 و جالب    ، انوشيروان از كوه تا دريا كشيده شده بود ، نيز ، در اين رابطه عمل مي كرده                

است با اينكه واليت خراسان و گرگان ، در تحت قلمرو ساساني اداره مي شـد ، بـين                   

                                                 
يـا  » خرابه شهر« كه به همنظور همان خرابه هاي شهر قديمي تميشه است كه امروزه در كنار آن ، روستايي شكل گرفت            . ١
اين روستا در تقسيمات كشوري جزو شهرستان كـرد         . است  » چهار كوه «معروف و مركز دهستان     » سركالته خرابه شهر  «

است كه از شمال غربي و غرب به خرابه هاي تميشه و روستاهاي كاركنده باغو و از      ) ن كنوني گلستا(كوي استان گرگان    
ي البـرز  شرق و شمال  شرقي به روستاي ساركنده و شهر كرد كوي و از شمال به درياي مازندران و از جنوب به كوه ها        

 آن با شهر هاي كـرد  ة ده كليو متر و فاصلا روستا حدود   دريا ت  ة متر و فاصل   1000 سطح دريا    ازارتفاع آن   . محدود است   
 خـانوار  950 نفـر و  3500 ، 1380جمعيت آن نيز طبق آمار سـال   . است كيلومتر 15 و 13 به ترتيب ،  ،كوي و بندر گز   

  ) .7 : 1380نوكنده ، (بوده است 
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 دو  دو واليت گرگان و مازندران ايـن بـارو كـشيده شـد و در نگـاه نخـست ، گـويي                     
سرزمين با دو فرمانرواي مستقل بودند كه با ايجاد بارو از ورود مهاجمان ممانعـت بـه                 

 اين تصميم از آنجا ناشي مـي شـد كـه خراسـان و      كه در حالي؛عمل مي آورده است  
دشت گرگان هميشه مي توانست در تير رس مهاجمان قرار گيرد ، اما با ايجاد بـارويي      

ه خاوري درياي مازندران ، كه در ضلع جنوبي آن ، شـهر             محكم و استوار در منتهي الي     
تميشه قرار داشت ، به بن بست مي رسيد و دست كم از تاخت و تاز بـه مازنـدران و                     

با اين حال ، بعد از اسالم ، اعـراب         . احتماالً متعاقب آن به گيالن ، جلو گيري مي شد           
 صـفاريان نيـز ، از ايـن سـد           و عمال ايراني آنها ، همچون طاهريان و سامانيان و حتي          

چه ويراني هـا از     د كه در هنگام مقاومت      عبور كردند و به طبرستان تاختند و طبيعي بو        
 و به نظر مي رسيد اگر در تواريخ پس از فتوح اعراب ، عبور از                 ؛ مي آمد آن به وجود    

            پـذيري مـردم تميـشه بـوده اسـت كـه             رو مكرّر شده ، يكـي بـه سـبب اسـالم           اين با 
نكـه  نمي خواستند اقداماتشان مخالفت با دست نشاندگان خلفا تعبير گردد ، و ديگـر آ              

 و يـا   ،جمان نستيزندهاي مكرّر به آنان آموخته بود كه براي بقا بهتر است با مها          تجربه  
  .يد بستيزند آن گونه كه با

  كتابنامه
 .ه ، تهران ، بنياد فرهنگ ايران ، به كوشش منوچهر ستودتاريخ رويان  ، 1348. آملي ، اوليا اهللا  .1

، ترجمة عباس خليلي ، به اهتمام حسن سـادات ناصـري ،           الكامل في التاريخ     ،   1374. ابن اثير    .2
  .1تصحيح مهيار خليلي ، تهران ، علمي ، ج

، تصحيح عباس اقبال ، تهـران ،        تاريخ طبرستان    ،   1366. ابن اسفنديار ، محمد حسن بن كاتب         .3
 .كاللة خاور 

 .، ترجمة جعفر شعار ، تهران ، بنياد فرهنگ ايران االرض � صور ، 1345. ن حوقل اب .4

 .، ترجمة حسين قره چانلو ، تهران ، ناشر مترجم المسالك و الممالك  ، 1378. ابن خرداذبه  .5
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، ترجمة عبدالمحمد آيتي ، تهران ، موسسة مطالعـات و    العبر   ،   1363. ابن خلدون ، عبدالرحمن      .6
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 .، ترجمة حسين قره چانلو ، تهران ، امير كبير االعالق النفيسه  ، 1365. ابن رسته  .7
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 .پژوهش مصطفي احمد زاده ، تهران ، فكر روز 

، ترجمة آذرتاش آذرنـوش ، تـصحيح محمـد          فتوح البلدان    ،   1364.  بالذري ، احمد بن يحيي       .10
 .فرزان ، تهران ، سروش 

، تصحيح و مقابله و     طبقات ناصري يا تاريخ ايران و اسالم         ،   1363.  جوزجاني ، منهاج سراج      .11
  .1 تهران ، دنياي كتاب ، جتحشية عبدالحي حبيبي ،

، تصحيح محمد قزويني ، تهران ، دنياي        تاريخ جهانگشاي جويني     ،   1375.  جويني ، عطاملك     .12
  .2كتاب ، ج

 . ، تصحيح منوچهر ستوده ، تهران ، طهوري 1363. حدود العالم من المشرق الي المغرب   .13

 و جعفر شهيدي ، تهران ، دانشگاه        ، زير نظر محمد معين    لغت نامه    ،   1373.  دهخدا ، علي اكبر      .14
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 .، ترجمة ابوالقاسم پاينده ، تهران ، اساطير تاريخ طبري  ، 1375.  طبري ، محمد بن جرير  .16
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