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طربس تان و جنوب درایی اکس پنی در متون پـهلوی
زاگرس زند



این جس تار پیشکش میشود به ایرانش ناس دانشمند،
زندهانم عنایتهللا رضا که در جغرافیای اترخیی و جاینامهای
کرانه اکس پنی پژوهشهایی ارزنده بر جای هناد.

چکیده
طربس تان و کرانه جنویب درایی اکس پنی مهواره برای جغرایفنویسان و مورخان همم بوده و در
متون پـهلوی نزی اشارات بس یاری به این انحیه و جاینامهای پرشامر آن شده است .در این
جس تار ،نوایح طربس تان در هممرتین متون پـهلوی ش ناسایی و ات حد اماکن جااییب شدهاند؛
ازمجهل :پتشخوارگر ،طربس تان ،آمل ،دماوند و گرگان .مهچننی به جاینامهای اوس تایی در متون
پـهلوی ،مانند الربز و مازندران که بعدها به طربس تان منتقل شدهاند نزی پرداخته شده است.
پژوهشهایی از این دست میتواند تصویری را که نویس ندگان ساساین از جغرافیای طربس تان
و جنوب درایی اکس پنی در ذهن داش تهاند ،برای ما روشن کند که این همم به نوبه خود به
فهم هبرت جغرافیایی اترخیی متون اسالمی مکک بس یار خواهد کرد.
لکیدواژهها :جغرافیای اترخیی ،ساسانیان ،طربس تان ،اکس پنی ،متون هپلوی.
 گروه اترخی دانشگاه خوارزمی

zagros.zand@gmail.com
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مق ّدمه
طربس تان در کرانه جنویب درایی اکس پنی در مهۀ دورههای اترخیی ایران همم و مورد توجه
مورخان بوده است .در متون هپلویِ بهجا مانده ،از جاینامها و قومانمهای
جغرایفنویسان و ّ
گوانگوین در این انحیه انم برده شده است .بریخ از این انمها اب جغرافیای اوس تا مهساین ای
جااییب اتزه مهراه شدهاند .در
هامنندی دارند؛ بهویژه در متون دیین هپلوی ،که گاه اب جابهجایی و ِ
این جس تار نوایح گوانگون طربس تان در هممرتین متون هپلوی ش ناسایی و ات حد اماکن جااییب
و س نجش شدهاند .مهچننی به جاینامهایی در متون هپلوی که ش باهیت اب جغرافیای اوس تا دارند
و بعدها به طربس تان منتقل شدهاند نزی اندیک پرداخته شده است .پس از برریسهای بیشرت و
دقیقتر در این زمینه ،شاید بتوان تصویر روش ین از آچنه درابره جغرافیای اترخیی طربس تان و
جنوب درایی اکس پنی در ذهن و قمل نویس ندگان دوران ساساین وجود داش ته است حاصل کرد
که این همم برای پژوهش در متون جغرافیایی و اترخیی دوران اسالمی نزی بس یار راهگشا خواهد
بود.
 .1جغرافیای طربس تان و جنوب درایی اکس پنی در متون هپلوی
پتشخوارگر()patišxwārgar
در بندهش ،پتشخوار ،پتشخوارکوه ،پتشخواری ،پتشخواراین و پتشخوارگر ،بهعنوان انم کوه،
سزمنی و مردم ،ابرها به اکر رفته است (نکـ  :بندهش،151 ،139 ،137 ،72 ،71 :1390،
141و )...که به رش تهکوه شامل ایران اشاره دارد و بیشرت اب روزگار فریدون و پرسانش و جنگ
اب تورانیان و مرز ایران و توران در پیوند است .در کتاب مزبور ،در جایی این کوه َمهست
فرهخواری کوه خوانده شده (هامن )71 :و در جایی دیگر ،در طربس تان و گیالن انگاش ته شده
است (هامن .)72 :در این منت به این رش تهکوه ،گاه مهراه انم فریدونَ ،و ِر چهارگوش و دُنباوند
(دماوند) (هامن )137 :و گاه به عنوان «جایی که افراس یاب منوچهر را ات آجنا به عقب راند»
(هامن )155 ،150 ،139 :اشاره شده است .در بندهش در خبش «ختمه و پیوند کیان» نزی
پتشخوارگر سزمیین است که پادشاهی آن به ماریندک از فرزندان سام داده شده است (هامن:
پااین اجنامه ،شهر حمل کتابت و ای شاید شهر زادگاه
 .)151اکتب دستنویس  DHبندهش در ِ
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خود (؟) را اینگونه آورده است « :اندر کرمانشهر که در دین آن را پتشخوارگر گویند ،هریبد
اردشری پرس هبرامشاه پرس رس مت پرس هبرامشاه به اجنام رسانید» (هامن .)158 :اگر منظور از
کرمانشهر هامن کرمان کنوین ابشد –که ظاهر ًا مه اینگونه است -مشلکی برای جااییب پتشخوارگر
به وجود میآید و هبرتین راه حل آن است که دو پتشخوارگر را به رمسیت بش ناس می؛ یکی در
شامل و دیگری در جنوب که البته خنس تنی (پتشخوارگ ِر شامل) بس یار انمدارتر است و اصیل.
دلیل دیگ ِر چننی برداش یت ،اشاره به پتشخوارگ ِر جنوب در منت شهرس تانهای ایران است که
در ادامه به آن خواهمی پرداخت.
در اکرانمۀ اردشری ابباکن ( )49 :1382تنها یکجا به جغرافیای شامل ایران و پریامون درایی
اکس پنی اشاره شده است:
 ...اردوان از کُس ته کُس ته ،چون از ری ،دماوند ،دیلامن و پتشخوارگر س پاه و
آخور خواست.
فرهویش در پانویس منت ،پتشخوارگر را «نوایح گیالن و طربس تان» دانس ته است (هامجنا).
در منت مینوی خرد ( )46 :1391نزی شاید بتوان پتشخوارگر را از این گونه قلمداد کرد و
آن را رش ته کوه جنوب درایی اکس پنی دانست .در این منت آمده است:
 ...منوچهر ...از زمنی پ َ ِدخشوارگر ات بُ ِن گوزگ که افراس یاب گرفته بود ،به پامین
از افراس یاب ابز س تد و به ملکیت ایرانشهر آورد.
آشاکر است که برای نویس ندۀ این منت نزی جغرافیای پتشخوارگر بدیـهیی و ش ناخته بوده است.
افیایی شهرس تانهای ایران ،از پدخشوارگر ( )padišxwārgarاب 20شهر
در منت همم جغر ِ
خوروران – که به اسطورۀ حضاک و ارماییل و کوهیاران نزی
(بدون انم شهرها) ،در کوست َ
اشاره دارد– خسن به میان آمده است و تنها به یکی از آن شهرها یعین دماوند اشارۀ مس تقمی
شده ،که منظور هامن منطقه ای کوه دماوند در پدخشوارگر است .در کوست نمیروز نزی به
پدخشوارگر اشاره شده که به احامتل بس یار ،مقصود نوایح کوهس تاین کرمان است و نه کوههای
شامل ایران (متون هپلوی .)188-185 :1371،این حدس ،اب توجه به اشارهای که در اجنامۀ
بندهش به این مس ئهل شده است (نکـ  :ابتدای مهنی مبحث) تقویت میشود .مهچننی اسرتابو (د.
24م) در خبش اایلت پارس ،قوم پتیشخوری را از اقوام سزمنی پارس (مهراه مغها و
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هخامنشیها) به شامر آورده (هامن )317 :که اگر آهنا را در شامل ایران بدانمی اب دیگر دادههای
او سازگار نیست ،بنابراین ابید نتیجه گرفت که این پتیشخوری نزی هامنند شواهدی که از متون
هپلوی آورده شد ،در کرمان بوده است.
در منت زند هبمنیسن ( )66 ،12 :1385در میان گفتگوی زردشت و اورمزد و
پیشگوییهای پااین هجان به پدخشوارگر اشاره شده است .برای منونه:
چه مهه دههای ایران به مس اسب ایشان کنده شود و درفش ایشان به پدخشوارگر
( )padišxwārgarرسد ،ختت دین و دیـهمی پادشاهی از آجنای بربند و رضبۀ
ایشان از آن جای رسد (هامن.)63 ،36 ،10 :
راشد حمصل ایدآور شده که پدخشوارگر در متون اوس تایی نیامده و میابیست نزدنویسان
َو ِرنه ( )Varǝnaدر اوس تا را به پدخشوارگر برگردانده ابش ند (هامن.)36 :
اموین پتشخوارگر ایدآور جاینامهای اوس تایی است و
هرچند بریخ ویژگیها ای انمهای پری ِ
گوای یکسانانگاری شده است ،ویل اب توجه به دیگر شواهد ازمجهل اینکه کوههای کومش و ری
در این انحیه قلمداد شده (نکـ  :بندهش )134 :1390،و گاه مس تقامیً به طربس تان ،گیالن،
ری ،دیلامن و دماوند اشاره رفته ،نزی حمل جنگ منوچهر و افراس یاب سزمنی مزبور دانس ته
ندگان روزگار ساساین مهنی الربز کنوین و
شده است ،تردیدی منیماند که پتشخوارگ ِر نویس ِ
رش تهکوه شامل ایران و جنوب درایی اکس پنی بوده است .همرداد هبار (← بندهش:1390،
 )172نزی کوههای پتشخوارگ ِر بندهش را میان کومش و ری ،و مهنی جاینام را در فاریس برابر
کوههای جنوب طربس تان دانس ته است.
طربس تان
در بندهش ( )72 :1390پتشخوارگر در طربس تان است و در خبش «رودهای انمور» نزی
آمده است:
تُرترود که کور نزی خوانند ،از درایی سریاو بیاید به درایی گرگان ریزد....
هرازرود به طربس تان است .آن را سچشمۀ آهبا از کوه دنباوند است (هامن:
.)76 ،75
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انم طربس تان ابرها در بندهش ( )183 ،172 ،76 ،74 ،72 :1390آمده است .این منت
گاهی پتشخوارگرکوه را در طربس تان و گیالن دانس ته (هامن )72 :و گاه از رودها ای درایی آن
انم برده است؛ مانند« :هرازرود به طربس تان است» (هامن )76 :و ای« :درایی کَـمرود آن است
که به اابخرت است به طربس تان گذرد» (هامن .)74 :همرداد هبار (← بندهش)173 :1390،
نزی کَـمرود را اب درایی اکس پنی یکی دانس ته است .در زند هبمنیسن ( )68 ،14 :1385نزی َو ِر
(حصار) پدخشوارگر ( )war ī Padišxwārgarدر طربس تان ( )Tabarestānدانس ته شده است.
قطعی پتشخوارگر ،رود هراز و کوه دماوند در شامل ایران و نزی اشاره به
اب توجه به جااییب ِ
طربس تان در کنار گیالن و در اابخرت (شامل) ،تردیدی منیماند که طربس تان در متون هپلوی
هامن طربس تان در متون عریب -فاریس است که سپستر مازندران نزی انمیده شده است.
اسرتابو ( )35 :1382در میان اقوام جنوب درایی اکس پنی به تپرییها نزی اشاره کرده است
که نشانگر دیرینگی اکربرد این قومانم 1در این انحیه است که سپستر به جایانم تبدیل شده
است.
آمل
در خبش «شهرهای انمی از ایرانشهر» در بندهش ،هنمنی شهر خننی است که سزمنی گرگانیان
بوده است ،در ادامه آمده است « :چشمه و رود بیشامر(؟) و دیگر دشت مهوار است(؟)»...2
(بندهش .)134 :1390،هبار (← بندهش )194 :1390،در ایدداشتهای بندهش برای
ییس  ᾽m᾽lرا آورده و آن را ( a-marیبشامر) خوانده
واژههای «بیشامر» و «مهوار» ،حرفنو ِ
است درحایلکه این واژه را میتوان آمل نزی خواند؛ چه هامنگونه که امروز افزون بر انم شهر،
انم رودی نزی هست (آمل رود) ،دور نیست که انم دشت و انحیهای نزی بوده ابشد .آمل اب
سزمنی گرگانیان نزی نزدیک و مهسایه است و اب گزارش بندهش هامهنگتر.
در منت شهرس تانهای ایران در کوست آذرابجیان به شهر آموی ( )āmōyاشاره شده و در
حرفنوییس  ᾽mwyآمده (متون هپلوی )191 :1371،که بریخ  āmōyرا آمل در طربس تان
1 ethnonym
2

نشانۀ پرسش از هبار است و نشانگر تردید اوست.
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دانس تهاند (دراییی .)92 ،42 ،35 :1388 ،ویل این برداشت را منیتوان پذیرفت چه در مهنی
منت 20 ،شهر پدخشوارگر ،در کوست خوروران دانس ته شده که آمل نزی میابیست در میان
آهنا ابشد نه در کوست آذرابجیان .دودیگر آنکه این شهر زادگاه زردشت معریف شده ،درحایلکه
در متون هپلوی – ات آجنا که نگارنده میداند– هیچگاه آملِ طربس تان زادگاه او قلمداد نشده
است .نویس ندگان دوران ساساین آذرابجیان را زادگاه زردشت میانگاشتند (آموزگار/
تفضیل1.)22 :1386،
انم آمل در متون هپلوی بسامد ابالیی ندارد و این مس ئهل را شاید بتوان اب یکسانانگاری
آمل و طربس تان و به تبع آن اکربرد طربس تان به جای آمل توجیه کرد .ویل از آجنا که اسرتابو از
اماردیها بهعنوان یکی از اقوام جنوب درایی اکس پنی انم برده ـــ و اگر آمل را رخییت دیگر از
امارد /امرد /مرد بدانمی ـــ ش ناخته بودن این قومانم و سپس جایانم به چند سده پیش از دوران
ساساین ابز میگردد و بنابراین به احامتل بس یار ،جغرایفداانن دوره ساساین اب این انم آش نا
بودهاند (اسرتابو.)27 :1382،
دماوند
در بندهش ( )137 :1390مهراه انم فریدون و َو ِر چهارگوش به دُنباوند (دماوند) اشاره شده
است .در مهنی منت و در خبش «شهرهای انمی از ایرانشهر» نزی از َچخر و َو ِر چهارگوش خسن
مزین و ِور چهارگوش اب دُنباوند یکی دانس ته شده است .شااین ذکر
به میان آمده و چخر اب َ
است که از هر دو سزمنی اب صفت «هبرتین» اید شده است (هامن .)134 :مهچننی در این
منت دُنباوند گاه اب پتشخوارگر (هامن )72 :و گاه اب و ِر چهارگوش (هامن )134 :یکی انگاش ته شده
و آمده است که در کوه دنباوند بیوراسپ (حضاک) زنداین است و کوههای کومش و گرگان به
آن پیوس ته هستند (هامجنا) .در منت مزبور (هامن )76 ،75 :در خبش «رودهای انمور» چننی
آمده است:
تُرترود که کور نزی خوانند ،از درایی سریاو بیاید به درایی گرگان ریزد....
 1برای منونه ،نکـ  :رواایت هپلوی ( ،)1390گزارش همش ید مریخفرایی ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات
فرهنگی ،ص .309
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هرازرود به طربس تان است .آن را سچشمۀ آهبا از کوه دنباوند است.
به روایت منت مزبور فریدون نزی حضاک را در کوه دنباوند به بند کش یده است (هامن.)128 :
در شهرس تانهای ایران ،از دماوند ( )dumbāwandدر کوست خراسان و از پدخشوارگر
خوروران – که به اسطورۀ حضاک
( ،)padišxwārgarاب  20شهر (بدون انم شهرها) در کوست َ
و ارماییل و کوهیاران نزی اشاره دارد– خسن به میان آمده و تنها به یکی از آن شهرها یعین دماوند
اشارۀ مس تقمی شده است .دماوند را در این مجهل ،چه مهراه انم یکی از کوهیاران خبوانمی؛ آنگونه که
دراییی ( )39 :1388خوانده« :و س میگان دماوند» ،چه جدا؛ آنگونه که عراین ()51 :1371
خوانده است« :کوهیاران هفتاند در دماوند :و س میگان و آهگان و  ،»...به هر روی به شهر،
منطقه ای کوه دماوند اشاره دارد که در پدخشوارگر است (متون هپلوی.)188 -185 :1371،
در مینوی خرد نزی اشارایت به کوه دماوند (مینوی خرد ،)69 :1391،دیوهای مازندر (هامن:
 ،)46 ،45سزمنی مازندران (هامن )103 :و کوههای الربز (هامن )65 ،61 ،60 ،58 :وجود
دارد و چون دیوهای مازندر ،مازندران و کوههای الربز مهه اب جغرافیای اوس تا و ایرانویـج هامهنگ
است و اب جغرافیای درایی اکس پنی در شامل ایران نسبیت ندارد ،ممکن است کوه دماوند نزی
ارتباطی اب دماوند در طربس تان نداش ته ابشد .در این صورت دو فرض حممتل است :ای اینکه
نویس ندۀ این منت ،دو دماوند میش ناخته؛ یکی در طربس تان و دیگری در مازندر ِان اوس تا؛ و ای
اینکه انم دماون ِد طربس تان تقلیدی از دماون ِد مازندر ِان در اوس تا است ،درست مانند الربز .اب
وجود این ،نگارنده گامن میکند منظور نویس ندۀ مینوی خرد ،دماوند طربس تان و جنوب درایی
اکس پنی نبوده است.
در اکرانمۀ اردشری ابباکن ( )49 :1382تنها یکجا ـــ و البته بهروش ین ـــ به جغرافیای شامل
ایران و پریامون درایی اکس پنی (ری ،دماوند ،دیلامن و پتشخوارگر) اشاره شده است:
 ...اردوان از کُس ته کُس ته ،چون از ری ،دماوند ،دیلامن و پتشخوارگر س پاه
و آخور خواست.
فرهویش پتشخوارگر را «نوایح گیالن و طربس تان» دانس ته است (هامجنا) و روشن است
که دماوند نزی در مهنی منطقه قرار داش ته است.
در منت زند هبمنیسن ( ،)76 ،18 :1385از کوه دماوند ( )kōf ī dumbāwandکه حضاک
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در آن است انم برده شده است .هرچند جغرافیای اترخیی ـــ اساطریی متون اوس تایی در رشق
فالت ایران بوده است و الربزکوه و غار و زندان اژیدهاکه/حضاک و داس تان فریدون نزی در آن
جغرافیا میگنجد و ارتباطی به طربس تان ندارد (نک :نیویل ،)83-41 :1387،ویل ممکن است
اب جااییب جدید جغرافیای اوس تا در نوایح غریبتر ،مهراه اب جاجبایی هره برزئییت در کوههای
هندوکش اب الربز در جنوب درایی اکس پنی ،زندان حضاک نزی به دماون ِد طربس تان منتقل شده
ابشد .در این صورت دماوند در نزد هبمنیسن ابید مهنی دماوند کنوین ابشد.
مهسو اب زند هبمنیسن ،در دستنویس ام .او 29 .و در یکی از منتهای کواته این دستنویس
نزی به آزاد شدن حضاک از کوه دماوند اشاره شده است و وارونۀ دیگر متون هپلوی رخیت
فاریس دماوند ( )dēmāwandبهاکر رفته است (برریس .)257 :1378 ،...نگارنده برپایۀ آچنه
ِ
در مورد زند هبمنیسن بیان شد ،گامن دارد که این دماوند نزی دماوند کنوین است که به اسطورۀ
حضاک و فریدون پیوند داده شده است.
بنابراین در متون هپلوی ،گاه میان کوه دماوند و اسطوره فریدون و حضاک پیوند برقرار شده
است (نکـ  :بندهش ،زند هبمنیسن و دستنویس ام .او )29 .و به مهنی سبب ،ممکن است
اهی دماوند اب
تصور شود ،ویل ابید توجه داشت که مهر ِ
حمل آن در جغرافیای اساطریی اوس تا ّ
پتشخوارگر ،کومش ،گرگان ،چخر ،رود هراز ،دیلامن و ری ،بهروش ین گوایی آن است که از
دید نویس ندگان دوران ساساین ،مقصود از دماوند مهنی دماوند کنوین در طربس تان بوده است.
گرگان و درایی گرگان
نویس ندۀ منت بندهش در خبش گیاهان ،درابرۀ پس ته به «درخت گرگاین که پس ته نزی خوانند»
(بندهش )88 :1390،اشاره کرده است .میتوان احامتل داد که وی کومش را که از دیرابز
پس تهاش انمدار بوده ،خبشی از گرگان میدانس ته است .در مهنی منت در خبش «شهرهای انمی
از ایرانشهر» ،هنمنی شهر را خننی و سزمنی گرگانیان دانس ته و در ادامه آورده است که در
آجنا چشمه و رود بیشامر(؟) و دیگر دشت مهوار است (؟) (بندهش .)134 :1390،در خبش
«رودهای انمور» در بندهش (هامن )76 ،75 :آمده:
تُرترود که کور نزی خوانند ،از درایی سریاو بیاید به درایی گرگان ریزد....
هرازرود به طربس تان است .آن را سچشمۀ آهبا از کوه دنباوند است.
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و در جای دیگر آورده که کوه کومش و گرگان به کوه پتشخوارگر پیوس ته است (هامن.)72 :
در منت شهرس تانهای ایران در کوست خراسان و در نوایح شامل و جنوب کوههای الربز و
جنوب درایی اکس پنی از گرگان ( )gurgānو کومش/کومس ( )kūmisانم برده شده است (متون
هپلوی.)188 -185 :1398 ،
انم گرگان و سزمنی گرگان از دوران ابس تان برای ایرانیان و انریانیاین چون یواننیان بس یار
آش نا بوده است .برای منونه هاکاتی ُس میلتهای (نکـ  :آثنای ُس ،)13 :1386،هرودت (:1389
 ،)410/1کتس یاس (نکـ  :فوتیوس )35 :1380،و اسرتابو ( )50 :1382ابرها از این انحیه،
حتت اسامی درایی هریاکن ،هریاکین ،هریاکنیان و ابراکنیا /واراکنیا خسن به میان آوردهاند که مهه
این انمها َک و بیش به گرگان کنوین اشاره دارد .شواهد نشان میدهد که نویس ندگان متون هپلوی
نزی هامنند نویس ندگان پیش از خود ،از این جاینام تصوری جز جغرافیای گرگان کنوین نداش تهاند؛
هرچند سزمنی مورد نظر آهنا بزرگتر از گرگان کنوین بوده است.
چخر
مزین و و ِر
در بندهش ( )134 :1390در خبش «شهرهای انمی از ایرانشهر» ،چخر هامن َ
چهارگوش ،دُنباوند دانس ته شده و از هر دو سزمنی ،اب صفت «هبرتین» خسن به میان آمده
است .جای چخر روشن نیست و دیگر متون هپلوی نزی مککی به جااییب آن منیکنند ویل اب
توجه به مهراهی آن اب ور چهارگوش در بندهش ،میتوان احامتل داد که حمل آن را در طربس تان
تصور میکردهاند .البته درابره جاینام چخرا ( )Čaxra/Čaxrدر وندیداد حبثهای بس یاری مطرح
ّ
شده است؛ کریسنتسن آن را در طربس تان دانس ته ،ویل نیویل اب تردید درابره این جااییب و نقد
پیش نهادهای ابرو و منشیزاده ،حمل چخرا را در رشق فالت ایران و در سیس تان بزرگ دانس ته
است (نیویل .)70-65 :1387،اب وجود این دور نیست که مانند موارد دیگر ،در مورد چخرای
وندیداد نزی جابهجایی روی داده و به طربس تان منتقل شده ابشد.
و ِر چهارگوش
هامنطور که پیشرت ذکر شد در بندهش ( )134 :1390در خبش «شهرهای انمی از ایرانشهر»
َو ِر چهارگوش هامن دُنباوند است که اب صفت «هبرتین» آمده است .مهچننی در این منت ،دُنباوند
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گاه اب پتشخوارگر (هامن )72 :و گاه اب و ِر چهارگوش (هامن )134 :یکی دانس ته شده است .در
اوس تا نزی واران چاثرا گوشا ( )Varǝna čaθrū gaošaرا دارمی که منشیزاده حمل آن را در قفقاز
و نیویل در هند میداند (نیویل .)74 -71 :1387،ور چهارگوش نزی مانند چخرا اب تعینی جغرافیای
زیست قوم اوس تاییزابن جااییب خواهد شد .البته ابز مه گفتین است که درک و درایفت
نویس ندگان دوران ساساین لزوم ًا اب آن جغرافیا نزی مهسان نبوده است.
 .2جاینامهای اکس پنی :از اوس تا ات متون پـهلوی
الربز
الربز نمیه اساطریی اوس تا
در بندهش هرجا از الربز ( )harburzخسن رفته ،منظور هامن ِ
الربز بندهش
( )harabarzaitiاست و نسبیت اب الربز کنوین (رش ته کوه شامل ایران) نداردِ .
خنس تنی رش تهکوهی بود که دیگر کوهها از آن زاییده شدند (برای منونه :بندهش،65 ،59 :1390،
 .)71در منت مینوی خرد ( )65 ،61 ،60 ،58 :1391دست َک چهار ابر به کوه الربز اشاره
شده که هر چهار مورد اب جغرافیای اوس تا و ایرانوجی مطابقت میکند و اب جغرافیای کرانه درایی
اکس پنی در شامل ایران نسبیت ندارد .همرداد هبار (← بندهش )172 :1390 ،ارز ( )erezدر
بندهش و ارزیشه ( )ǝrǝzišaدر اوس تا را مهنی الربز کنوین میداند .اب تطبیق جغرافیای اوس تا
در رشق فالت ایران اب مرکز و غرب ایران در دوران ساساین ،انم الربز نزی بر پتشخوارگر هناده
شد و بهتدرجی جای آن را گرفت.
درایی وروکش1

در منت درخت آسوریک ( )73 :1346از زابن بز آمده است:
...کوه به کوه شوم ،در کشورهای بزرگ بوم ،از مرز هندوان ات ورکش زره (درای).
درایی َورکَش ( )warkašهامن درایی ُوروکَشۀ اوس تایی ( )vouru-kašaاست که در متون
هپلوی به درایی فراخکرت انمدار است (هامن .)72 :ماهیار نوایب (هامن )112 :انم دیگر این
1

به معین :فراخ کنار ،فراخ کناره
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درای را مازندران دانس ته است .در منت مینوی خرد ( )70 ،58 :1391اشارایت به درایی َورکَش
وجود دارد که اب جغرافیای اوس تا و ایرانوجی هامهنگ است و اب جغرافیای کرانه درایی اکس پنی
در شامل ایران ارتباطی ندارد.
مازندران
در مینوی خرد اشارایت به دیوهای مازندر (مینوی خرد ،)46 ،45 :1391،سزمنی مازندران (هامن:
 ،)103درایی َورکَش (هامن ،)70 ،58 :کوههای الربز (هامن )65 ،61 ،60 ،58 :و کوه دماوند
(هامن )69 :وجود دارد که مهه اب جغرافیای اوس تا و ایرانوجی مطابقت میکند و اب جغرافیای کرانه
اکس پنی در شامل ایران نسبیت ندارد .در فصل دوم گزیدههای زادسپرم اب عنوان« :درابرۀ جهوم
اهرمین بر آفرینش اورمزد» ،از دیوان مازندر (اب رخیت )māzanīgān :و غرش آانن هنگام اتزش
اهرمین بر آفریدههای اهورایی خسن رفته که راشد حمصل در برگردان فاریس ،آن را « َم َزانن» و به
معین «دیوان بزرگ» آورده است (وزیدگیهای زادسپرم .)169 ،38 :1385 ،در شایست
انشایست ( )153 :1390نزی به دیوان مازن ( )māzanān dēwānاشاره شده است:
یکی اینکه انخن چیده را یبافسون نباید هشت ،چه اگر آن را افسون نکنند
به زینابزار دیوان مازن رسد . ...
مزداپور نزی مازن را «بزرگ» ترمجه کرده و دیوان مازن را دیواین دانس ته که هوش نگ دو
سوم آانن را کشت (هامن .)168 :این دیوان و سزمینشان در جغرافیای اوس تا قابل برریس
است و از اینرو اب طربس تان و درایی اکس پنی پیوندی ندارد .به مهنی سبب نزی اب وجود اشارایت
به دیوان مازن ای مازندر –به پریوی از اوس تا– اشاره به انم مازندران بس یار اندر است .در متون
ابس تاین غریایراین و متون عریب دورۀ اسالمی ات سده  5ق نزی انم مازندران وجود ندارد (رضا،
 ،)14 ،13 :1387از سدههای  5و 6ق انم مازندران برای طربس تان به اکر رفته است .1در
نتیجه ،مازندران متون هپلوی اب طربس تان و سزمنی و درایی اکس پنی ارتباطی ندارد.
 1انم مازندران گوای خنس تنی ابر در بیانالاداین (485ق) ،و سپس در معجم البدلان ایقوت (621ق) ،نزهت
القلوب محدهللا مس تویف (سده 8ق) ،اترخی طربس تان (سده 7ق) و اترخی طربس تان و رواین و مازندران (سده 9ق)
به اکر رفته است (رضا.)35-32 :1387،
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حبث پاایین و نتیجهگریی
اب توجه به آچنه ات اینجا گفته شد ،تردیدی نیست که پتشخوارگ ِر متون هپلوی (بندهش ،اکرانمۀ
اردشری ابباکن ،مینوی خرد ،شهرس تانهای ایران و زند هبمنیسن) مهنی رش تهکوه الربز در شامل
ایران بوده است؛ البته روشن شد که پتشخواگر دوم در جنوب ایران قرار داش ته است .از
طربس تان دست َک در دو منت (بندهش و زند هبمنیسن) انم برده شده و روشن است که
مازندر ِان کنوین است .انم آمل گوای تنها در شهرس تانهای ایران و نزی شاید در بندهش (؟)
آمده است که میتوان احامتل داد که اب توجه به یکسانانگاری آمل و طربس تان ،این دو جاینام
به جای یکدیگر نزی بهاکر میرفتهاند؛ چه اب توجه به ذکر امار/اماردها در متون یوانین ابید آمل
برای جغرایفداانن ساساین ش ناخته بوده ابشد .دماون ِد متون ساساین مه گرچه در بریخ از متون
(بندهش ،زند هبمنیسن و دستنویس ام.ا )29.اب اسطوره فریدون و حضاک ارتباط دارد ،ویل
اب توجه به جاینامهای مهسایه آن ،مانند :پتشخوارگر ،گرگان ،چخر ،رود هراز و دیلامن ،یبگامن
دماوند مهنی دماوند کنوین در طربس تان بوده است .انم گرگان (هریاکن ،هریاکنیان و
ابراکنیا/واراکنیا) ،از میان متون هپلوی تنها در بندهش و شهرس تانهای ایران آمده ،ویل از
دوران ابس تان برای نویس ندگان یوانین (هاکاتی ُس میلتهای ،هرودت ،کتس یاس و اسرتابو) انمی
آش نا بوده است ،بهطوریکه در ذهن این نویس ندگان ،گرگان اب جغرافیای کنوین آن مطابقت
میکرده است ،البته نویس ندگان یوانین از این انم ،سزمنی بزرگرتی را اراده میکردهاند .چخر و
ورچهارگوش در بندهش نزی جاینامهایی اوس تایی بودهاند که در دوران ساساین ،میهین نو در
طربس تان ایفتند .الربز ،درایی وروکش و مازندران مه از جاینامهای همم در جغرافیای اوس تا
هستند که در متون هپلوی نزی به پریوی از اوس تا ،در ایرانوجی قلمداد شدهاند و ارتباطی اب
طربس تان ندارند .انتقال این انمها به شامل ایران و جنوب درایی اکس پنی ابید در دوران اسالمی
رخ داده ابشد.
ابرتودل در تذکرۀ جغرافیای اترخیی ایران ،1گرگان و قومس را از مازندران جدا کرده و در خبشی
دیگر اب انم «قومس و جرجان» جای داده است .او اقوام بومی مازندران را ماردان و اتپوران نوش ته
و مهه را غریآراییی دانس ته است .از دید وی اتپوران ،هماجراین از جنوب رشیق بودهاند که اب
 1مطالب این کتاب خنس تنی ابر در سالهای  1901و 1902م به دانشجواین تدریس شده و سپس به چاپ رس یده است.
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ترصف خبشی از سزمنی ماردها به آجنا کوچ کردند .گوای در گذش ته حد رشیق مازندران ،گرگان و
حد غریب آن چالوس بوده و از چالوس به آن سوی سزمنی گیالن به شامر میآمده است (ابرتودل،
 .)235 -233 :1376ابرتودل ،ریشه و علت رواج انم مازندران را بر این اس تان انش ناخته دانس ته
و از قول ایقوت محوی (سده  8ق) نقل کرده که این انم در زمان او اتزه رواج ایفته بوده و در
منابع ،مکتوب نبوده است .1ظهریادلین مرعشی (سده  )9این انم را اب مازایر بن قارن و یوس یت
آن را اب مازندران در اوس تا مرتبط دانس تهاند .پایتخت اایلت طربس تان ،ساری و فرمانروااین آن
نزی اس پهبدان بودهاند .ساری ات پااین دوره ساسانیان ختتگاه بود و اب هماجرت عربها ،آمل امهیت
بیشرتی ایفت و مرکز صنعیت ،ابزرگاین و علمی شد (هامن.)240 -239 :
گای لسرتینج در کتاب جغرافیای اترخیی سزمنیهای خالفت رشیق ،مازندران را اب قومس
و گرگان در خبش «قومس و طربس تان و گرگان» جای داده است .او نزی مانند ابرتودل و به
استناد متون جغرافیایی کهن ،انم قدمیتر این اایلت را طربس تان ،و طرب را به معین «کوه» دانس ته
است .به عقیده لسرتینج ،انم مازندران از دوره مغول رواج ایفته است .او اب استناد به مقدیس
تان پس از اسالم
(سده 4ق) و محدهللا مس تویف (سده 8ق) ،بزرگرتین و هممرتین شهر طربس ِ
را آمل و دومنی را ساری دانس ته است (لسرتینج.)400 -393 :1390 ،
عنایتهللا رضا ( ،)25 :1387معتقد است که الربز و مازندران شاهنامه 2و متون ابس تان
در هند قرار داش ته و اب ر ّد انم غریایراین و َکپیشینۀ خزر ،و اشاره به انم کهن هریاکین ،انم اترخیی
و درست درایی شامل ایران را اکس پیی دانس ته است .او مضن حبث درابره انمهای گوانگون این
درای در اس ناد دوره ابس تان و اسالمی ،به جاینامهای جنوب درایی اکس پنی نزی اشارهها و
استنادهای فراوان کرده است (برای آگاهی بیشرت ،نکـ  :رضا.)1387،
کواتهخسن اینکه سزمنی طربس تان و نوایح جنویب درایی اکس پنی در روزگار ساسانیان
بس یار همم و مورد توجه بودهاند؛ چه اب توجه به شامر اندک متون هپلویِ جغرافیایی و اترخیی
نوش ته شده در روزگار ساساین و نزی شامر اندکتری از آهنا که امروزه برجای مانده ،اشاره به
جاینامهای گوانگون این منطقه ،پرشامر و قابل توجه است ،بهویژه اگر اب دادههای دیگر نوایح
1
2

گوای ایقوت خنس تنی کیس است که انم مازندران را برای سزمنی طربس تان ثبت کرده است.
در اینابره ،نکـ  :کیا ،صادق ( ،)1353شاهنامه و مازندران ،هتران.
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ایران در این متون س نجیده شود .جداسازی اعالم جغرافیایی اوس تایی و هپلوی و نزی متون
عریب– فاریس پریامون این انحیه بس یار همم و گاه دشوار است و خود پژوهشی دیگر میطلبد.
نگارنده ابور دارد که این جس تار ،انرسا و پُراکس یت است و اب خوشبیین شاید بتواند درآمدی
ابشد بر حتقیقات جدی و ارزندهای که برای پژوهشهای جغرافیای اترخیی ،ساساینش نایس و
نزی ادبیات ساساین ابیس ته میمنایند.
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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.
Keywords: Historical Geography, Sasanians, Tabarestan, Caspian Sea,
Pahlavi texts.

