
 15/05/98اترخی درایفت: 

 23/06/98اترخی پذیرش: 

 (88-73)ص

 

 

 

 

 

 

 هلویـ در متون پ  جنوب درایی اکس پنیو طربس تان 

 زاگرس زند 

 

 ،دانشمند ش ناسشود به ایرانجس تار پیشکش میاین 

های جغرافیای اترخیی و جاینامهللا رضا که در انم عنایتهزند

 جای هناد. برهایی ارزنده اکس پنی پژوهش کرانه  

 چکیده

ر دنویسان و مورخان همم بوده و مهواره برای جغرایف اکس پنیجنویب درایی  و کرانه   طربس تان

 است. در این های پرشامر آ ن شدهنزی اشارات بس یاری به این انحیه و جاینام متون پـهلوی

 اند؛هلوی ش ناسایی و ات حد اماکن جااییب شدهـ در هممرتین متون پ  طربس تاننوایح  ،جس تار

تون های اوس تایی در م به جاینام. مهچننی گرگانو  دماوند، آ مل، طربس تان، پتشخوارگرمجهل: از

است. شده  نزی پرداخته اندمنتقل شده طربس تان که بعدها به مازندرانو  الربز ، مانندپـهلوی

 طربس تانجغرافیای  ی را که نویس ندگان ساساین ازرتصویتواند هایی از این دست میپژوهش

به  خود این همم به نوبه   روشن کند که، برای ما انددر ذهن داش ته اکس پنیو جنوب درایی 

 خواهد کرد. بس یار یایی اترخیی متون اسالمی مکک فهم هبرت جغراف 

 

 جغرافیای اترخیی، ساسانیان، طربس تان، اکس پنی، متون هپلوی. ها: لکیدواژه

                                                                        
 گروه اترخی دانشگاه خوارزمی  zagros.zand@gmail.com  



 1398 پایزی، 2 ادیب قفقاز و اکس پنی / سال اول، شامره   –های زابین پژوهش 74
 

 مهمقدّ 

توجه  های اترخیی ایران همم و مورددر مهۀ دوره اکس پنیجنویب درایی  در کرانه   طربس تان

های انمها و قومجا مانده، از جاینامهپلوِی بهنویسان و موّرخان بوده است. در متون جغرایف

ای  ساینمه  اوس تاها اب جغرافیای این انمگوانگوین در این انحیه انم برده شده است. بریخ از 

اند. در شده جایی و جااییِب اتزه مهراهکه گاه اب جابه ،ویژه در متون دیین هپلویهامنندی دارند؛ به

 در هممرتین متون هپلوی ش ناسایی و ات حد اماکن جااییب طربس تانانگون این جس تار نوایح گو

د دارن اوس تاجغرافیای هایی در متون هپلوی که ش باهیت اب اند. مهچننی به جاینامنجش شدهو س  

های بیشرت و یک پرداخته شده است. پس از برریساند اند نزیمنتقل شده طربس تان و بعدها به

و  نطربس تاجغرافیای اترخیی  نه، شاید بتوان تصویر روش ین از آ چنه درابره  تر در این زمی دقیق

در ذهن و قمل نویس ندگان دوران ساساین وجود داش ته است حاصل کرد  اکس پنی جنوب درایی

اهد که این همم برای پژوهش در متون جغرافیایی و اترخیی دوران اسالمی نزی بس یار راهگشا خو 

 بود.  

 

 در متون هپلوی جنوب درایی اکس پنی. جغرافیای طربس تان و 1

 

 (patišxwārgar)پتشخوارگر

عنوان انم کوه، ، بهپتشخوارگرو  پتشخواراین، پتشخواری، پتشخوارکوه، پتشخوار، بندهشدر 

 ،151، 139، 137، 72 ،71: 1390،بندهشنکـ : ) ابرها به اکر رفته است ،سزمنی و مردم

دارد و بیشرت اب روزگار فریدون و پرسانش و جنگ اشاره کوه شامل ایران رش تهبه  که و...(141

َمهست در جایی این کوه در کتاب مزبور، پیوند است.  اب تورانیان و مرز ایران و توران در

شده انگاش ته  گیالنو  طربس تاندر  ،دیگر و در جایی (71)هامن: شده  خوانده خواری کوهفره

 فریدون، َوِر چهارگوش و ُدنباوندانم گاه مهراه  ،کوهاین منت به این رش تهدر  .(72)هامن:  است

« جایی که افراس یاب منوچهر را ات آ جنا به عقب راند»به عنوان و گاه  (137)هامن:  )دماوند(

 نزی« ند کیانختمه و پیو »در خبش  بندهش. در اشاره شده است (155 ،150 ،139)هامن: 

 هامن:)ه است پادشاهی آ ن به ماریندک از فرزندان سام داده شد است که سزمیین پتشخوارگر

زادگاه و ای شاید شهر  در پاایِن اجنامه، شهر حمل کتابت بندهش DH. اکتب دستنویس (151
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گویند، هریبد  پتشخوارگرکه در دین آ ن را  شهرکرماناندر » : است گونه آ ورده؟( را این) خود

. اگر منظور از (158: هامن) «شاه به اجنام رسانیدپرس رس مت پرس هبرام شاهاردشری پرس هبرام

 پتشخوارگراییب مشلکی برای جا -گونه استکه ظاهراً مه این–ابشد  کنوین کرمانهامن  شهرکرمان

را به رمسیت بش ناس می؛ یکی در  پتشخوارگرآ ن است که دو  راه حلو هبرتین  آ یدبه وجود می

. شامل( بس یار انمدارتر است و اصیل پتشخوارگرِ ) که البته خنس تنی جنوب شامل و دیگری در

است که  های ایرانشهرس تاندر منت  جنوب پتشخوارگرِ به  اشاره ،برداش یتچننی دلیل دیگِر 

 در ادامه به آ ن خواهمی پرداخت.

 راییپریامون دجا به جغرافیای شامل ایران و نها یکت  (49: 1382) اکرانمۀ اردشری ابباکندر 

 اشاره شده است:  اکس پنی
 

 س پاه و پتشخوارگرو  دیلامن، دماوند، ری... اردوان از کُس ته کُس ته، چون از 

  آ خور خواست.
      

 . )هامجنا( دانس ته است« نوایح گیالن و طربس تان»را  پتشخوارگر منت، ویش در پانویسهفر 

 ورا از این گونه قلمداد کرد  پتشخوارگرنزی شاید بتوان  (46: 1391) مینوی خرد منت در

 : . در این منت آ مده استدانست اکس پنیآ ن را رش ته کوه جنوب درایی 
 

ه پامین بکه افراس یاب گرفته بود،  گوزگات بُِن  پَِدخشوارگر... منوچهر... از زمنی 

  از افراس یاب ابز س تد و به ملکیت ایرانشهر آ ورد.
      

 . آ شاکر است که برای نویس ندۀ این منت نزی جغرافیای پتشخوارگر بدیـهیی و ش ناخته بوده است

 شهر 20اب (padišxwārgar) پدخشوارگراز ، های ایرانشهرس تان منت همم جغرافیاییِ  در

که به اسطورۀ حضاک و ارماییل و کوهیاران نزی  – خورَوراندر کوست ، )بدون انم شهرها(

اشارۀ مس تقمی  دماوندتنها به یکی از آ ن شهرها یعین  است و خسن به میان آ مده –اشاره دارد

 نزی به نمیروزدر کوست  در پدخشوارگر است. منظور هامن منطقه ای کوه دماوند که شده،

های و نه کوه است کرمان نوایح کوهس تاین به احامتل بس یار، مقصود پدخشوارگر اشاره شده که

در اجنامۀ که ای اب توجه به اشاره . این حدس،(188-185: 1371،لویمتون هپ) شامل ایران

)د.  اسرتابومهچننی . شودتقویت می )نکـ : ابتدای مهنی مبحث(به این مس ئهل شده است  بندهش

ها و مهراه مغ) را از اقوام سزمنی پارس خوریپتیشدر خبش اایلت پارس، قوم  م(24
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های اب دیگر داده در شامل ایران بدانمیکه اگر آ هنا را  (317)هامن: آ ورده  به شامرها( هخامنشی

نند شواهدی که از متون خوری نزی هاماین پتیش ، بنابراین ابید نتیجه گرفت کهاو سازگار نیست

 شد، در کرمان بوده است. هپلوی آ ورده

 ر میان گفتگوی زردشت و اورمزد ود (66، 12: 1385) یسنزند هبمن منت در

 :. برای منونهاست های پااین هجان به پدخشوارگر اشاره شدهپیشگویی
  

 های ایران به مس اسب ایشان کنده شود و درفش ایشان به پدخشوارگرچه مهه ده

(padišxwārgar رسد، ختت دین و دی ) همی پادشاهی از آ جنای بربند و رضبۀ ـ

 .(63، 36، 10)هامن:  ایشان از آ ن جای رسد
  

زندنویسان  ابیستمی حمصل ایدآ ور شده که پدخشوارگر در متون اوس تایی نیامده وراشد 

 .(36)هامن:  ابش ند برگردانده پدخشوارگررا به  اوس تا( در Varǝna) َوِرنه

 های اوس تایی است وجاینامپتشخوارگر ایدآ ور  های پریاموینِ ها ای انمهرچند بریخ ویژگی

 ریو  کومشهای به دیگر شواهد ازمجهل اینکه کوه است، ویل اب توجهانگاری شده گوای یکسان

، گیالن، طربس تانبه  گاه مس تقامیً  و (134: 1390،بندهشنکـ : ) شده قلمداددر این انحیه 

دانس ته سزمنی مزبور جنگ منوچهر و افراس یاب  اشاره رفته، نزی حمل دماوندو  دیلامن، ری

 پتشخوارگِر نویس ندگاِن روزگار ساساین مهنی الربز کنوین وماند که تردیدی منی ،است شده

 :1390،بندهش  ←) است. همرداد هبار بوده کوه شامل ایران و جنوب درایی اکس پنیرش ته

 برابر در فاریسرا  جاینامو مهنی  ،را میان کومش و ری بندهش گرِ های پتشخوار نزی کوه (172

 .دانس ته است طربس تانهای جنوب کوه

 

 طربس تان

نزی « رودهای انمور»و در خبش  است پتشخوارگر در طربس تان (72: 1390) بندهشدر 

 :است آ مده
  

. رود که کور نزی خوانند، از درایی سریاو بیاید به درایی گرگان ریزد...رتتُ 

)هامن:  هرازرود به طربس تان است. آ ن را سچشمۀ آ هبا از کوه دنباوند است

75، 76).  
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آ مده است. این منت  (183 ،172، 76، 74، 72 :1390) بندهشابرها در  طربس تانانم 

ن آ  و گاه از رودها ای درایی  (72)هامن:  را در طربس تان و گیالن دانس ته پتشخوارگرکوهگاهی 

ت آ ن اس مرودـکَ درایی »و ای:  (76)هامن:  «به طربس تان است هرازرود»مانند:  است؛ انم برده

 (173: 1390،بندهش ←) . همرداد هبار(74)هامن:  «س تان گذردکه به اابخرت است به طرب 

 رِ وَ  نزی (68، 14: 1385) یسنزند هبمنیکی دانس ته است. در  اکس پنیرا اب درایی  مرودـکَ نزی 

 است. دانس ته شده( Tabarestān) ( در طربس تانwar ī Padišxwārgar) پدخشوارگر)حصار( 

ه به اب توجه به جااییب قطعِی پتشخوارگر، رود هراز و کوه دماوند در شامل ایران و نزی اشار 

 ماند که طربس تان در متون هپلوی)شامل(، تردیدی منی طربس تان در کنار گیالن و در اابخرت

 نزی انمیده شده است.  مازندرانتر سپسفاریس است که  -هامن طربس تان در متون عریب

 ها نزی اشاره کرده استیتپری به ی اکس پنیاقوام جنوب درای در میان (35: 1382) اسرتابو

انم تبدیل شده تر به جایدر این انحیه است که سپس 1انمکه نشانگر دیرینگی اکربرد این قوم

 .است

 

 آ مل

 گرگانیانسزمنی  کهاست  خننی، هنمنی شهر بندهشدر « شهرهای انمی از ایرانشهر»در خبش 

 ...«2چشمه و رود بیشامر)؟( و دیگر دشت مهوار است)؟(» : است آ مدهدر ادامه  ،بوده است

برای  بندهشی هادر ایدداشت (194: 1390،بندهش ←) هبار. (431: 1390،بندهش)

شامر( خوانده )یب a-marرا آ ورده و آ ن را  m᾽l᾽نوییِس ، حرف«مهوار»و « بیشامر»های واژه

گونه که امروز افزون بر انم شهر، هامن ؛ چهنزی خواند آ ملتوان می این واژه راکه است درحایل

اب  آ مل نزی بوده ابشد. ای)آ مل رود(، دور نیست که انم دشت و انحیه انم رودی نزی هست

 . ترو اب گزارش بندهش هامهنگ است و مهسایه نزدیک نزی سزمنی گرگانیان

( اشاره شده و در āmōy) آ مویبه شهر  آ ذرابجیاندر کوست  های ایرانشهرس تان منت در

در طربس تان  آ ملرا  āmōyکه بریخ  (191: 1371،متون هپلوی) آ مده mwy᾽نوییس حرف

                                                                        
1 ethnonym 

 و نشانگر تردید اوست.است نشانۀ پرسش از هبار   2
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در مهنی ه توان پذیرفت چین برداشت را منیا یلو .(92، 42، 35: 1388 )دراییی، انددانس ته

ابیست در میان در کوست خوروران دانس ته شده که آ مل نزی می ،پدخشوارگر شهر 20 ،منت

که درحایل، شده معریف آ نکه این شهر زادگاه زردشت. دودیگر نه در کوست آ ذرابجیان آ هنا ابشد

طربس تان زادگاه او قلمداد نشده  هیچگاه آ ملِ  –داندات آ جنا که نگارنده می – در متون هپلوی

)آ موزگار/  انگاشتندین آ ذرابجیان را زادگاه زردشت مینویس ندگان دوران ساسا است.

  1.(22: 1386تفضیل،

انگاری را شاید بتوان اب یکسان ی بسامد ابالیی ندارد و این مس ئهلدر متون هپلو آ ملانم 

از  ابواسرت که  کرد. ویل از آ جنا تبع آ ن اکربرد طربس تان به جای آ مل توجیه و به آ مل و طربس تان

ر از  دیگرا رخییت آ ملاگر   انم برده ـــ ودرایی اکس پنی اقوام جنوبعنوان یکی از بهها اماردی

وران دانم به چند سده پیش از انم و سپس جایش ناخته بودن این قوم بدانمی ـــ مرد /امرد /امارد

ش نا آ  م ساساین اب این ان وره  داانن دجغرایفگردد و بنابراین به احامتل بس یار، ساساین ابز می

 .(27: 1382)اسرتابو،اند بوده

 

 دماوند

ه )دماوند( اشاره شد ُدنباوندبه  َوِر چهارگوشفریدون و انم مهراه  (137: 1390) بندهشدر 

خسن  چهارگوش َورِ و  َچخرنزی از « شهرهای انمی از ایرانشهر»در خبش  در مهنی منت و است.

ر شده است. شااین ذک دانس تهیکی  ُدنباونداب  وِر چهارگوشو  مزَیناب  چخر به میان آ مده و

. مهچننی در این (134)هامن: اید شده است « هبرتین»است که از هر دو سزمنی اب صفت 

 شده هانگاش تیکی  (134)هامن:  وِر چهارگوشو گاه اب  (72)هامن:  پتشخوارگرگاه اب  ُدنباوند منت

به  گرگانو  کومشهای و کوه است زنداین)حضاک(  بیوراسپ دنباوندکه در کوه  است آ مده و

 چننی «رودهای انمور»خبش  در (76، 75)هامن: منت مزبور  . در)هامجنا( آ ن پیوس ته هستند

 : است آ مده
 

رود که کور نزی خوانند، از درایی سریاو بیاید به درایی گرگان ریزد.... تُرت

                                                                        
و مطالعات  گزارش همش ید مریخفرایی، هتران: پژوهشگاه علوم انساین(، 1390) رواایت هپلوی ، نکـ :برای منونه 1

 . 309ص  ،فرهنگی
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  دنباوند است.هرازرود به طربس تان است. آ ن را سچشمۀ آ هبا از کوه 

 .(128)هامن:  به بند کش یده است حضاک را در کوه دنباوندبه روایت منت مزبور فریدون نزی 

 پدخشوارگراز و  خراسان( در کوست dumbāwand) دماوند، از های ایرانشهرس تاندر 

(padišxwārgar) ، که به اسطورۀ حضاک  – خورَوران)بدون انم شهرها( در کوست  شهر 20اب

 دماوند تنها به یکی از آ ن شهرها یعین و خسن به میان آ مده –ارماییل و کوهیاران نزی اشاره داردو 

نگونه که آ  چه مهراه انم یکی از کوهیاران خبوانمی؛ ، در این مجهلرا  دماونداست.  شدهاشارۀ مس تقمی 

 (51: 1371) ، چه جدا؛ آ نگونه که عراین«س میگان دماوند و»خوانده:  (39: 1388) دراییی

، به هر روی به شهر، ...«اند در دماوند: و س میگان و آ هگان و کوهیاران هفت»خوانده است: 

 .(188 -185: 1371،متون هپلوی) منطقه ای کوه دماوند اشاره دارد که در پدخشوارگر است

 هامن:) مازندر، دیوهای (69: 1391،خرد مینوی) دماونداشارایت به کوه نزی  مینوی خرد در

وجود  (65 ،61 ،60 ،58)هامن:  الربزهای کوه و (103)هامن:  مازندران، سزمنی (46 ،45

هامهنگ  جـایرانویو  اوس تااب جغرافیای  های الربز مههدیوهای مازندر، مازندران و کوه چون و دارد

نزی  دماوند، ممکن است کوه در شامل ایران نسبیت ندارد اکس پنی درایی است و اب جغرافیای

نکه ای ای  دو فرض حممتل است: صورت در این .ابشد ارتباطی اب دماوند در طربس تان نداش ته

 ایو  ؛اوس تاش ناخته؛ یکی در طربس تان و دیگری در مازندراِن می نویس ندۀ این منت، دو دماوند

ز. اب د الرب است، درست مانن اوس تا در تقلیدی از دماونِد مازندرانِ اینکه انم دماونِد طربس تان 

 دماوند طربس تان و جنوب درایی ،مینوی خردمنظور نویس ندۀ کند این، نگارنده گامن می وجود

  نبوده است. اکس پنی

ی شامل به جغرافیا ـــ روش ینـــ و البته به جاتنها یک (49: 1382) اکرانمۀ اردشری ابباکندر 

 ت: اشاره شده اس پتشخوارگر()ری، دماوند، دیلامن و  اکس پنیایران و پریامون درایی 
 

... اردوان از کُس ته کُس ته، چون از ری، دماوند، دیلامن و پتشخوارگر س پاه 

 و آ خور خواست.
  

 )هامجنا( و روشن است دانس ته است« نوایح گیالن و طربس تان»ویش پتشخوارگر را فره

 داش ته است.  قرارکه دماوند نزی در مهنی منطقه 

( که حضاک kōf ī dumbāwand) از کوه دماوند، (76، 18: 1385) نیسزند هبمن منت در
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متون اوس تایی در رشق  اساطرییاترخیی ـــ  هرچند جغرافیای انم برده شده است. تدر آ ن اس

فالت ایران بوده است و الربزکوه و غار و زندان اژیدهاکه/حضاک و داس تان فریدون نزی در آ ن 

، ویل ممکن است (83-41: 1387)نک: نیویل، طربس تان نداردگنجد و ارتباطی به جغرافیا می

های در کوه برزئییت هرهاب جاجبایی  تر، مهراهاب جااییب جدید جغرافیای اوس تا در نوایح غریب

شده  منتقل دماونِد طربس تان زندان حضاک نزی به، در جنوب درایی اکس پنی الربز اب هندوکش

 مهنی دماوند کنوین ابشد. ابید یسند هبمنزنصورت دماوند در  ابشد. در این

 های کواته این دستنویسو در یکی از منت 29. دستنویس ام. اودر  ،یسنزند هبمنسو اب مه 

به آ زاد شدن حضاک از کوه دماوند اشاره شده است و وارونۀ دیگر متون هپلوی رخیت  نزی

نگارنده برپایۀ آ چنه . (257: 1378 ،برریس...) اکر رفته است( بهdēmāwand) دماوندفاریِس 

ورۀ طسگامن دارد که این دماوند نزی دماوند کنوین است که به ابیان شد،  یسنزند هبمنمورد  در

 حضاک و فریدون پیوند داده شده است.

ر شده فریدون و حضاک پیوند برقرا میان کوه دماوند و اسطوره  گاه  بنابراین در متون هپلوی،

ممکن است به مهنی سبب، ( و 29 .وا دستنویس ام.و  یسنزند هبمن، بندهشنکـ : )است 

 ابمهراهِی دماوند  ید توجه داشت که، ویل ابغرافیای اساطریی اوس تا تصّور شوددر جحمل آ ن 

 گوایی آ ن است که از روش ین، بهپتشخوارگر، کومش، گرگان، چخر، رود هراز، دیلامن و ری

 . دماوند مهنی دماوند کنوین در طربس تان بوده استمقصود از  ،دید نویس ندگان دوران ساساین

 

 گرگان و درایی گرگان

 «که پس ته نزی خوانند گرگایندرخت »در خبش گیاهان، درابرۀ پس ته به  بندهش نویس ندۀ منت

ابز رکه از دیرا  کومش توان احامتل داد که ویاست. می کرده اشاره (88: 1390،بندهش)

شهرهای انمی »در خبش در مهنی منت  .دانس ته استمیخبشی از گرگان ، ودهباش انمدار پس ته

 در که است در ادامه آ ورده دانس ته و گرگانیانو سزمنی  خننیرا ، هنمنی شهر «از ایرانشهر

. در خبش (134: 1390،بندهش) )؟( چشمه و رود بیشامر)؟( و دیگر دشت مهوار است آ جنا

 آ مده:  (76 ،75ن: )هام ندهشب در « رودهای انمور»
 

. رود که کور نزی خوانند، از درایی سریاو بیاید به درایی گرگان ریزد...تُرت

  هرازرود به طربس تان است. آ ن را سچشمۀ آ هبا از کوه دنباوند است.
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 .(72)هامن:  در جای دیگر آ ورده که کوه کومش و گرگان به کوه پتشخوارگر پیوس ته استو 

های الربز و نوایح شامل و جنوب کوه در کوست خراسان و در ایرانهای شهرس تاندر منت 

متون ) است ( انم برده شدهkūmis) کومس/کومش و (gurgān) گرگاناز  جنوب درایی اکس پنی

 .(188 -185: 1398 ،هپلوی

ن بس یار و سزمنی گرگان از دوران ابس تان برای ایرانیان و انریانیاین چون یواننیا گرگانانم 

: 1389) ، هرودت(13: 1386آ ثنایُس،نکـ : ) ایبرای منونه هاکاتیُس میلته. آ ش نا بوده است

ابرها از این انحیه،  (50: 1382) و اسرتابو (35: 1380فوتیوس،نکـ : ) ، کتس یاس(1/410

 که مهه   اندخسن به میان آ ورده واراکنیا /ابراکنیاو  هریاکنیان، هریاکین، هریاکندرایی  حتت اسامی

لوی هپنویس ندگان متون  که دهدد. شواهد نشان میو بیش به گرگان کنوین اشاره دار  َک هااین انم

اند؛ هتکنوین نداش   ام تصوری جز جغرافیای گرگان، از این جاینخود نند نویس ندگان پیش ازنزی هام

 .تر از گرگان کنوین بوده استهرچند سزمنی مورد نظر آ هنا بزرگ

 

 چخر

وِر و  مزَین هامن چخر، «هرهرهای انمی از ایرانش ش »خبش در  (134: 1390) بندهشدر 

 خسن به میان آ مده «هبرتین»اب صفت سزمنی، دو از هر  و شده دانس ته ُدنباوند ،چهارگوش

کنند ویل اب منیبه جااییب آ ن دیگر متون هپلوی نزی مککی روشن نیست و  چخر جای است.

ن که حمل آ ن را در طربس تا توان احامتل دادمی ،بندهشدر  ور چهارگوشتوجه به مهراهی آ ن اب 

طرح های بس یاری محبث وندیداد( در Čaxra/Čaxr) چخراجاینام  البته درابره   .اندکردهتصّور می

قد ن واین جااییب  دانس ته، ویل نیویل اب تردید درابره   طربس تانسن آ ن را در کریسنت شده است؛

بزرگ دانس ته  سیس تانرا در رشق فالت ایران و در  چخرا ، حملزادهپیش نهادهای ابرو و منشی

چخرای در مورد ، دیگر موارد این دور نیست که مانند وجود. اب (70-65: 1387)نیویل، است

 شده ابشد.  جایی روی داده و به طربس تان منتقل جابهنزی وندیداد

 

 وِر چهارگوش

 «شهرهای انمی از ایرانشهر»در خبش  (134: 1390) دهشبندر طور که پیشرت ذکر شد هامن

 دُدنباون، این منت است. مهچننی در آ مده «هبرتین»اب صفت است که ند ُدنباو هامن  َوِر چهارگوش
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در  یکی دانس ته شده است. (134: هامن) وِر چهارگوشو گاه اب  (72)هامن:  پتشخوارگرگاه اب 

 قفقازدر حمل آ ن را زاده که منشی ( را دارمیVarǝna čaθrū gaoša) واران چاثرا گوشا نزی اوس تا

تعینی جغرافیای ور چهارگوش نزی مانند چخرا اب  .(74 -71: 1387)نیویل،داند می هندو نیویل در 

درک و درایفت البته ابز مه گفتین است که زابن جااییب خواهد شد. زیست قوم اوس تایی

 نویس ندگان دوران ساساین لزومًا اب آ ن جغرافیا نزی مهسان نبوده است.

 

 های اکس پنی: از اوس تا ات متون پـهلویجاینام. 2

 

 الربز

 اوس تا نمیه اساطریی منظور هامن الربزِ رفته، ( خسن harburz) الربز از هرجا بندهشدر 

(harabarzaiti) بندهش)رش ته کوه شامل ایران( ندارد. الربِز  است و نسبیت اب الربز کنوین 

، 65، 59: 1390،دهشبن)برای منونه:  ها از آ ن زاییده شدندکوهی بود که دیگر کوهخنس تنی رش ته

اشاره  الربزوه دست َک چهار ابر به ک (65 ،61 ،60 ،58: 1391) مینوی خردمنت در  .(71

درایی  ای کرانه  و اب جغرافی کندمطابقت می و ایرانوجی اوس تااب جغرافیای  ر چهار مورده که شده

( در erez) رزا (172: 1390، بندهش ←) هباردر شامل ایران نسبیت ندارد. همرداد  اکس پنی

 تااوس  جغرافیای تطبیق . اب داند میکنوین الربزرا مهنی  اوس تا( در ǝrǝziša) ارزیشهو  بندهش

اده هن پتشخوارگرنزی بر  الربزدر رشق فالت ایران اب مرکز و غرب ایران در دوران ساساین، انم 

 .جای آ ن را گرفت تدرجیو به شد

 

 1درایی وروکش

 : است آ مده بزاز زابن  (73: 1346) درخت آ سوریک منت در 
 

 )درای(.  زره ورکشات  هندوان...کوه به کوه شوم، در کشورهای بزرگ بوم، از مرز 
 

( است که در متون vouru-kaša) اوس تایی ُوروکَشۀ( هامن درایی warkaš) َورکَشدرایی 

انم دیگر این  (112)هامن:  . ماهیار نوایب(72)هامن:  انمدار است فراخکرتهپلوی به درایی 

                                                                        
 به معین: فراخ کنار، فراخ کناره  1
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 اشارایت به درایی َورکَش (70، 58: 1391) مینوی خرددانس ته است. در منت  مازندراندرای را 

 درایی اکس پنی ای کرانه   هامهنگ است و اب جغرافیو ایرانوجی اوس تاوجود دارد که اب جغرافیای 

 .ن ارتباطی ندارددر شامل ایرا

 

 مازندران

: )هامن مازندران، سزمنی (46 ،45: 1391،مینوی خرد) مازندراشارایت به دیوهای  مینوی خرد در

 دماوندو کوه  (65 ،61 ،60 ،58)هامن: ز های الرب ، کوه(70 ،58)هامن:  َورکَش، درایی (103

 کرانه   و اب جغرافیای کندمطابقت میو ایرانوجی  اوس تاوجود دارد که مهه اب جغرافیای  (69)هامن: 

م درابرۀ جهو »اب عنوان:  های زادسپرمگزیدهدر شامل ایران نسبیت ندارد. در فصل دوم  اکس پنی

ش و غرش آ انن هنگام اتز  (māzanīgānاب رخیت: ) مازندر، از دیوان «اهرمین بر آ فرینش اورمزد

و به « َمَزانن»آ ن را  ،که راشد حمصل در برگردان فاریس  های اهورایی خسن رفتهاهرمین بر آ فریده

شایست در  .(169، 38: 1385، ای زادسپرمهوزیدگی) آ ورده است« دیوان بزرگ»معین 

 ( اشاره شده است: māzanān dēwān) مازننزی به دیوان  (153: 1390) انشایست
 

چه اگر آ ن را افسون نکنند  ،افسون نباید هشتیکی اینکه انخن چیده را یب

  . ابزار دیوان مازن رسد ...به زین
 

ترمجه کرده و دیوان مازن را دیواین دانس ته که هوش نگ دو  «بزرگ»را  مازنمزداپور نزی 

قابل برریس  اوس تاشان در جغرافیای . این دیوان و سزمین (168)هامن:  سوم آ انن را کشت

اب وجود اشارایت  به مهنی سبب نزی پیوندی ندارد. رو اب طربس تان و درایی اکس پنیاست و از این

بس یار اندر است. در متون  مازندراناشاره به انم  –اوس تااز  به پریوی– مازندرای  مازنبه دیوان 

 )رضا، نزی انم مازندران وجود ندارد ق 5 ابس تاین غریایراین و متون عریب دورۀ اسالمی ات سده  

در . 1به اکر رفته است طربس تانبرای  مازندرانانم  ق 6و 5 هایاز سده ،(14، 13: 1387

  ندارد. درایی اکس پنی ارتباطی مازندران متون هپلوی اب طربس تان و سزمنی و ،نتیجه

                                                                        
نزهت ق(، 621) ایقوت معجم البدلانق(، و سپس در 485) الاداینبیانگوای خنس تنی ابر در انم مازندران   1

ق( 9 ه  )سد اترخی طربس تان و رواین و مازندرانق( و 7 ه  )سد اترخی طربس تانق(، 8 ه  )سد دهللا مس تویفمح القلوب

 .(35-32: 1387)رضا، به اکر رفته است
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 گرییو نتیجهپاایین حبث 

مۀ اکران، بندهش) متون هپلوی پتشخوارگرِ اب توجه به آ چنه ات اینجا گفته شد، تردیدی نیست که 

ل شام در الربزکوه مهنی رش ته (یسنزند هبمنو  های ایرانشهرس تان، مینوی خرد، اردشری ابباکن

از  داش ته است. دوم در جنوب ایران قرار پتشخواگرالبته روشن شد که  ؛است بودهایران 

( انم برده شده و روشن است که یسنزند هبمنو  بندهش) دست َک در دو منت طربس تان

)؟(  بندهشو نزی شاید در  های ایرانشهرس تانگوای تنها در  آ ملکنوین است. انم  مازندرانِ 

م این دو جاینا، طربس تانو  آ ملانگاری یکسانتوجه به اب توان احامتل داد که است که میآ مده 

 آ مل یددر متون یوانین ابها امارد/امار ه ذکراب توجه ب اند؛ چهرفتهاکر میبه جای یکدیگر نزی به

تون گرچه در بریخ از م  مه متون ساساین دماوندِ  داانن ساساین ش ناخته بوده ابشد.جغرایف برای

ویل  ،ط داردابت ر افریدون و حضاک  ( اب اسطوره  29دستنویس ام.ا.و  یسنزند هبمن، بندهش)

گامن ، یبدیلامنو  هراز، رود چخر، گرگان، پتشخوارگر :مانند آ ن، های مهسایه  اب توجه به جاینام

هریاکن، هریاکنیان و ) گرگانانم  بوده است. طربس تانکنوین در  دماوندمهنی دماوند 

ز اآ مده، ویل  های ایرانشهرس تانو  بندهشدر  تنها ، از میان متون هپلویابراکنیا/واراکنیا(

می ، هرودت، کتس یاس و اسرتابو( انای)هاکاتیُس میلتهن ابس تان برای نویس ندگان یوانین دورا

آ ن مطابقت کنوین ای اب  جغرافی گرگانکه در ذهن این نویس ندگان، طوریآ ش نا بوده است، به

و  چخر اند.کردهکرده است، البته نویس ندگان یوانین از این انم، سزمنی بزرگرتی را اراده میمی

میهین نو در  ،اند که در دوران ساساینهایی اوس تایی بودهنزی جاینام بندهشدر  ورچهارگوش

 اوس تاهای همم در جغرافیای از جایناممه  مازندرانو  وروکش، درایی الربزایفتند.  طربس تان

 اباند و ارتباطی قلمداد شده ایرانوجی، در اوس تاهستند که در متون هپلوی نزی به پریوی از 

سالمی در دوران ا یران و جنوب درایی اکس پنی ابیدها به شامل ااین انم انتقال. ندارند طربس تان

 رخ داده ابشد.

جدا کرده و در خبشی  مازندراناز را  قومسو  گرگان، 1تذکرۀ جغرافیای اترخیی ایرانابرتودل در 

نوش ته  اتپورانو  ماردانجای داده است. او اقوام بومی مازندران را « قومس و جرجان»دیگر اب انم 

که اب  اندرشیق بودههماجراین از جنوب  ،اتپوران است. از دید وی را غریآ راییی دانس تهو مهه 

                                                                        
 م به دانشجواین تدریس شده و سپس به چاپ رس یده است. 1902و  1901های مطالب این کتاب خنس تنی ابر در سال 1
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و  گرگان ،مازندرانا کوچ کردند. گوای در گذش ته حد رشیق آ جنبه  ماردهاترصف خبشی از سزمنی 

 )ابرتودل، آ مده استبه شامر می گیالنبوده و از چالوس به آ ن سوی سزمنی  چالوسحد غریب آ ن 

انش ناخته دانس ته  بر این اس تانرا  مازندرانریشه و علت رواج انم  ،. ابرتودل(235 -233: 1376

و در  فته بودهکه این انم در زمان او اتزه رواج ای نقل کرده( ق 8 سده  ) و از قول ایقوت محوی

این انم را اب مازایر بن قارن و یوس یت ( 9 )سده  . ظهریادلین مرعشی 1مکتوب نبوده است ،منابع

و فرمانروااین آ ن  ساری، طربس تاناند. پایتخت اایلت دانس ته مرتبط اوس تاآ ن را اب مازندران در 

، آ مل امهیت هاربساسانیان ختتگاه بود و اب هماجرت ع دوره  اند. ساری ات پااین هنزی اس پهبدان بود

 . (240 -239: هامن) بیشرتی ایفت و مرکز صنعیت، ابزرگاین و علمی شد

 قومسرا اب  مازندران، های خالفت رشیقجغرافیای اترخیی سزمنیکتاب در  گای لسرتینج

جای داده است. او نزی مانند ابرتودل و به « قومس و طربس تان و گرگان»در خبش  گرگانو 

دانس ته  «کوه»را به معین  طربو  ،طربس تانتر این اایلت را دمیاستناد متون جغرافیایی کهن، انم ق

 قدیسماستناد به  است. او اب رواج ایفته مغول دوره  از  مازندرانانم  ،لسرتینج به عقیده  است. 

پس از اسالم  طربس تانِ ، بزرگرتین و هممرتین شهر ق(8 )سده   و محدهللا مس تویف ق(4 ده  )س

 .(400 -393: 1390، )لسرتینج دانس ته است ساریو دومنی را  آ ملرا 

 و متون ابس تان 2شاهنامه مازندرانو  الربزمعتقد است که  ،(25: 1387) هللا رضاعنایت

، انم اترخیی هریاکینپیشینۀ خزر، و اشاره به انم کهن انم غریایراین و َک و اب ردّ قرار داش ته  هنددر 

این  گوانگون هایانم مضن حبث درابره  دانس ته است. او  اکس پییو درست درایی شامل ایران را 

ها و نزی اشاره های جنوب درایی اکس پنینامجای به  ابس تان و اسالمی، دوره  درای در اس ناد 

 .(1387: رضا،برای آ گاهی بیشرت، نکـ )استنادهای فراوان کرده است 

در روزگار ساسانیان  اکس پنینوایح جنویب درایی و  طربس تانخسن اینکه سزمنی کواته

اب توجه به شامر اندک متون هپلوِی جغرافیایی و اترخیی  چه اند؛بس یار همم و مورد توجه بوده

اشاره به  ،مانده یجابر تری از آ هنا که امروزه روزگار ساساین و نزی شامر اندکنوش ته شده در 

های دیگر نوایح ویژه اگر اب دادهپرشامر و قابل توجه است، به ،گوانگون این منطقه یهانامجای 

                                                                        
 ثبت کرده است. طربس تانرا برای سزمنی  مازندرانگوای ایقوت خنس تنی کیس است که انم   1
 ، هتران.شاهنامه و مازندران، (1353، صادق )کیا نکـ : ،ابرهدر این  2
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اوس تایی و هپلوی و نزی متون  جداسازی اعالم جغرافیاییایران در این متون س نجیده شود. 

طلبد. حیه بس یار همم و گاه دشوار است و خود پژوهشی دیگر میفاریس پریامون این ان –عریب

بیین شاید بتواند درآ مدی انرسا و پُراکس یت است و اب خوش ،نگارنده ابور دارد که این جس تار

ش نایس و های جغرافیای اترخیی، ساساینوهشکه برای پژ  ایجدی و ارزنده ابشد بر حتقیقات

 منایند.س ته میی ت ساساین ابنزی ادبیا
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Abstract 

Tabarestan and the southern Caspian Sea have always been of great 

importance to geographers and historians. Pahlavi texts have also 

referred to this area and its various toponyms a lot. In this article, 

Tabarestan regions are identified and located in the most important 

Pahlavi texts such as Patešxwārgar, Tabarestān, Āmol, Damāwand, and 
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Gorgān. This article also addresses Avestan toponyms in Pahlavi texts 

such as Alborz and Mazandarān which later have been relocated to 

Tabarestan. Such studies will shed light on the image of the historical 

geography of Tabarestan and the southern Caspian Sea in Sassanian 

texts; as a result, they will contribute to the understanding of the 

historical geography of Islamic texts. 
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