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 وهستانک

آیند، ها ساختاری بسیار ارزشمند برای زمین به شمار میدهند. اینها تشکیل میدهم مردم دنیا را کوهزیستگاه یک

ای شکوهمند به سیارۀ ما سازند و افزون برآن جلوهنیمی از آب شیرین مردم این کرۀ خاکی را فراهم میچون 

بخشند. اکولوژی به ما یاد داده است، هر اندازه پستی و بلندی جایی بیشتر باشد، تنوع جانوری و گیاهی آن جا می

 .ند در تامین خوراک و چوب مردم جهان دارندرو، جاهای کوهستانی نقشی بسیار ارزشمبیشتر خواهد بود. ازاین

اند؛ هایی پاگرفته است که خاستگاه کوهستانی داشتههای دنیا در کنار آب رودخانهچنین بسیاری از تمدنهم

ها ها و اقوام فرآیند تنوع فرهنگی شکل گرفته در کوهستانهای امروزی و رنگارنگی ملتبنابراین این گوناگونی تمدن

 باشد. می

ی بسیار هایاند. قلهگیرند و نزدیک به نیمی از روستاها نیز در این جاها قرارگرفتهها دربرمیدوسوم سرزمین ما را کوه

ندترین بلزیباترین و اند که یکی از شناسی در کشور جاگیرشدههای گوناگون زمینهایی از دورانزیبا بر سر کوه

کوه دماوند است که در بخش الریجان آمل در استان مازندران، قرارگرفته  آسیا و جهان در ایرانآتشفشانی های کوه

 توان، میباشد و آفتابی شفاف ی هواهنگام. است قرارگرفته خزردر جنوب دریای  ،کوه البرزدر بخش مرکزی رشته

هر بزرگ به این کوه . نزدیکترین شدیدهای دریای خزر کرانهاز چنین از شهرهای تهران، ورامین و قم و هم آن راقلۀ 

  الریجان است.

اد فر برای ایرانیان نم رو،ای نامش در اوستا و تورات یادشده است. ازاین، به گونهکوه دماوند دیرینۀ بسیار کهن دارد

بیوراسب فرزند ونداسب فرزند دهاک ]ضحاک[ . آن جا زندان آژیاندهایی را با آن درآمیختهو شکوه بوده و افسانه

. آورندمی به شمارماردوش دینکان فرزند وبهرسک فرزند تاز فرزند نوارک فرزند سیامک فرزند میشی فرزند کیومرث 

زمین رسید. ادبیان بزرگ چنین تیر از چلۀ کمان آرش از دامنۀ این کوه سرزمین ایران را درنوردید و تا به تورانهم

های خود ترسیم کرده و و جزایشان، نقشی پررنگ از آن در افسانه نند فردوسی، رودکی و فرخیاز دیرباز، ما ایران

 اندهایی برایش نمودهسراییو داستان اندیادکردهها و آثار نثری خود های گوناگون در سرودهنامش را به شکل

  .نامۀ منیری؛ برهان()آنندراج، شرف

اند. درگاه ملی آمار ایران، ارتفاع این قله کرده یاددماوند  برای بلندای قلۀهای گوناگونی ازهاند چندین سازمان،

یادداشت  متر ۰۱۶0زمین ناسا،  گاه رصدخانۀمتر؛ وب ۰۱۶1ین ایران، های علوم زمپایگاه ملی داده ؛متر ۰۱01

 آورده است.متر  ۱۵11تا  ۰۰۵۵المعارف فارسی فهرستی شش موردی از دایره اند؛نموده

  کیلومتر است. 19و با شمال شهر دماوند  91کیلومتر و با باختر آمل  93 تهران خاوریبا شمالاین قله فاصلۀ هوایی 



دارای  .برف است ها به گونۀبارشبیشتر این متر در سال است و میلی 0۵11دماوند  هایبلندیمیانگین بارندگی در 

پیوسته  .است قلۀ دماوندفشار هوا در در سطح دریا دوبرابر هوا  فشار .های آب گرم الریجان، اسک و وانه استچشمه

 ورۀدر ددماوند یک کوه آتشفشانی مطّبق است که های پنج هزار متری به باال تا قله دارد. فوران گوگرد در دامنه

این  فشانیآتش هایتیالآید. فعشده است، پس جوان به شمار می تشکیل [دوران هولوسین]شناسی چهارم زمین

های آتشفشانی این کوه مربوط به کوه در حال حاضر محدود به تصعید گازهای گوگردی است. آخرین فعالیت

دوباره دارد. گروهی شدن دانست که امکان فعالآتشفشان خفته توان آن را یک می .است پیشسال  ۵8۰11

، ولی داندوبارۀ پنداشتهشدن فعال ، گواه0۵8۱ ها، نمونۀ آناز سال در برخی برخاستن دود و بخارهایی را از قله

اغ، دبسیار های سنگبا قله و برخورد های ژرف گودالآب به درون  کردنرخنههای پر بارش، با سالباید دانست که 

 هانۀد قطر فعال شده است. د که آتشفشانیرسمی گماند و چنین به آمیم بیرونجریانی از بخار آب از دهانه قله 

های ههایی از دهانچنین نشانههم است. ای از یخ آن را پوشاندهکه دریاچه باشدمیمتر  چهارصد نزدیک بهان آتشفش

 .شودمی آن دیدهدر پهلوهای جنوبی و شمالی  بسیار دیرینه

 شناسیها و ریشهنام

ه دباوند شکلی دیگر از آن است ک است. شده یاد دال[ با زبر یا پیش: دماوند و دنباوند ]مشهور گونۀنام دماوند به دو 

نام دماوند در تورات آمده و صورت هایی متفاوت از آن است. نامبیکنی و جبل الجورد نیز های کهن آمده است. نوشته

اند که آوند ]ظرف[ دنیا به شمار برخی آن را دنیاآوند گفته (.۱۵۲، ۲ج ،بیکن است )ری باستانآن  کهن آشوری

 آمده است.می

= دماوند؛ دارای دمه و )دارای(دم )دمه، بخار( + اوند اند: گذاری آن را بدین گونه یادکردهها انگیزۀ نامنامهفرهنگ

 .دود و بخار )آتشفشان(

 روز ملی

نجمن شود. اماه برگزار میتیرشو در شب سیزدهم زمان با تیرگان در مازندران با نام تیرماه سیزدهروز ملی دماوند هم

شهر رینه الریجان شهرستان ” های قله دماوند درایران هر ساله این جشن را در روز سیزدهم تیر در دامنهکوهنوردان 

 موسیقی ملی موسیقی ملی دماوند در روز. افزون برآن کنند. این جشن به ثبت ملی نیز رسیده استبرگزار می” آمل

 .نفر رونمایی شد هزار ُنهبا صدای ساالر عقیلی در بین  0۵۳0جشن تیرگان در سال 

 ثبت قله دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی

 ۲0/۵/80مورخ  ۲۲0طی مصوبه شماره  0۵80هکتار در سال  ۲۳۰1اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر 

ر با است. این اث شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته



تهران و در  خاوریطول جغرافیایی در شمال  ۱1۵۰۳۶تا  ۰۳۱۶۱۲عرض جغرافیایی و  ۵۳8۲0۰1تا  ۵۳۶۱00۵

توان از بومادران، پیر گیاه دماوندی، های مهم گیاهی آن میاز گونهبرخی است.  استان مازندران واقع گردیده

 .اسپرس کوهی و گون نام برد

 مسیرهای اصلی صعود

مسیر که  یشمال  ( جبهۀ1: هاآن ترینشدهمسیرهای مختلفی وجود دارند که شناختهبرای رسیدن به قله دماوند، 

شمال  ( جبهۀ1؛ گیردمیان دو یخچال سیوله )سمت راست( و دوبی سل )سمت چپ( صورت میآن، گذر از صعود از 

است؛  پناهگاه سیمرغ در این مسیر ۀ باختریجبه( 9؛ فریدون در این مسیر قرار داردپناهگاه تخت خاوری است که

پلور، رینه، گوسفندسرا و بارگاه سوم در این مسیر  شود کهخاوری کوه آغاز میاز سمت جنوب  ی کهجنوبۀ جبه( 4

شمالی، جنوبی و  است. سه جبهۀ شمالی ها جبهۀآن دشوارترینجنوبی و  ها جبهۀآنترین آسان .گیرندقرار می

 پناه در میان راه هستند. اند و همگی دارای جانگرفتهتاها قرار روس در نزدیکی خاوریشمال 

 های مسیرهای گوناگونپناهگاه

بارگاه سوم )یال جنوبی( در ارتفاع ؛ متری ۲۳۰1گاه گوسفندسرا )کوهپایه( در ارتفاع پناهجبهۀ جنوب خاوری: 

در ارتفاع  گاه تخت فریدونپناهی؛ یال شمال خاوری متر ۵0۰1گاه سیمرغ در ارتفاع پناهی؛ یال غربی متر ۵0۰1

 ی است.متر ۵111پناه فلزی در ارتفاع جانی؛ یال شمالی متر ۵۵۱1

 ها و آبشارهایخچال

؛ شمال شرقیدر جبهۀ  یخچال دره یخار؛ جبهه شمالیها در یخچال عروسکسل و  یخچال دوبی، یخچال سیوله

 باختری در یال باختری قرار دارند. یخچال؛ غربیشمال در یال یخچال و  یخچال خورتاب سر

های بسیار گرم و است، ولی گاهی در تابستان زدهدر جبهۀ جنوبی قراردارد که همۀ روزهای سال یخآبشار یخی 

رسد و به دنبال آن آبی اندک از این با تابش مستقیم آفتاب، دمای هوا به صفر می 19پیرامون نیمروز و یا ساعت 

رو این پدیده را زند که بدینرود و دوباره یخ میدمای هوا به زیر صفر می 19شود سپس در ساعت ان میآبشار رو 

متری است و بلندترین  ۰011نامند. بلندی آن هفت متر و پهنایش سه متر است. این آبشار در ارتفاع آبشار یخی می

ده که در تمام طول سال پوشی شوددیده میباالی این آبشار آید. گودالی در خاورمیانه نسبت سطح دریا به شمار می

متری، از نظر ارتفاع از سطح دریا مرتفع ترین  ۰011از برف است. آبشار یخی کوه دماوند با قرار داشتن در ارتفاع 

 باشد.آبشار در خاورمیانه می



 080 - 081 های پیشینیان دربارۀ کوه دماوندگزارش

 فردوس الحکمة في الطب

 یاست که در بخش شمال یاز بزرگان دانش پزشک یفرزند سهل ربن تبر یحسن علالبواق( گوید: 199)ز:  1یبرت

ای ایرانی، م در خانواده781 - 771ق / 191 – 111 یهاان سالیاو م یجهان گشود. وران چشم به ین بزرگ ایسرزم

جهان گذاشت. پدر دانشمندش دستی در دبیری،  ن خراسان پا بهیپرور در شهر مرو از سرزمآیین و دانشیهودی

 ورزیده بود.  یشناست و ستارهایا در هیو فلسفه داشت، گو یپزشک

ار فرزند قارن فرزند بندادهرمز سوخرایی اسپهبد یم منشی و وزیر ماز893 – 891ق / 114 – 114های تبری در سال

طاهر،  دست ارتش عبدالله فرزندی سهمگین در این سال به ار در نبردیبود تا آن که ماز یرانیتبرستان و سردار بزرگ ا

م( در سامرا به دار کشیده شد. او نیز به همراه مازیار به دربار 841ق / 117ر شد و به فرمان معتصم عباسی )یاس

. بودا در آن هنگام هنوز در ذمۀ جهودان یفه بخشوده و آزاد شد. گویفرمان خلخالفت، به اسارت آورده شد، ولی به 

زید و نام دست آ ین جعفرییخود فرابخواند، مسلمان شد و به آ ینیل بتواند او را به همنشکه متو کآن  یاز آن پس برا

فردوس را در کتاب یم بوده است؛ ز811ق / 141شدنش پیرامون سال ا مسلمانید. گویگزخود بر یرا برا یعل

 یچ نشانیشکش کرده، هیق( پ147بالله عباسی )ک: متوکلبانش یپشتان یافته و به یق پا199سال که به  الحکمه

 شود. یده نمین اسالم دییآاز باورش به 

 فقیهابن

را از مغرب به مشرق  [کوراسب ]ضحایدون، بیه چون فرکان است یرانیخ ایدر تار ( گوید:ـه3)سدۀ  2فقیهابن

اه وراسب را نگیه تا او چاشت خورد بکسانی خواست کجا  رد. در آنکند، به خوره اصفهان گذر کش یآورد تا بندمی

ستون و  نیدون او را به چندیگاه فر ارستند. آنیرد، باز نگهداری او نکاری از مردم گرد یافت. پس گروه بسیدارند و ن

د یشکب رهایوراسب زنجیرد و بنشست تا چاشت خورد. بکاورد و بر آن استوار بیوهی بکرها را به دور یر ببست و زنجیزنج

ان ه همکر یزرد و در شهر بهر کون او را دنبال دیرد. فرکوه به آسمان پرواز کند و با همان کوه از جای بر کها و و ستون

ن یمزهوش برروی یوراسب بیوفت. بکبر سر او ه در دست داشت کن یهای آهنکد و در دم با پتیری است به او رس

را  وهکدون آن یستاد. فریر شد و مشرف بر شهر بایگین جایری، در زمه از اصفهان آورده بود، در کوه کافتاد و آن 

                                                      
زمین و نویسی شدۀ به دست آمده تا امروز از میراث نوشتاری پزشکی ایراننخستین کتاب پزشکی گسترده فردوس الحکمةکتاب  1

خ توسط 1931یاد دکتر علینقی منزوی[ آن را به پارسی برگرداندیم و به تاریخ جهان اسالم است. اینجانبان ]محمدابراهیم ذاکر و زنده

دۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید و در نخستین مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشک

 نژاد رونمایی شد.همایش گیاهان دارویی در همان سال به وسیلۀ ریاست جمهور دکتر احمدی

امش احمد و از ادیبان نگوید: ق( می۵۶8ندیم )ز: الفقیه(، ابنفقیه )ابنبوبکر احمد فرزند محمد فرزند اسحاق همدانی، با آوازۀ ابنا 1

 های دیگران گرفته وبه اندازۀ هزار ورق. آن را از کتاب البلدانکتاب  :اوراستاست. بیش از این از کار و بار او چیزی دانسته نیست. 

 از اوست. ذكر الشعراء المحدثين و البلغاء منهم و المعجميننیز کتاب  و است جيهانىکتاب 



ب را وراسیدون بیگاه فر دون بر آورد. آنیاند. خداوند خواهش فریاهی برآن نرویه گکرد و از خداوند خواست کن ینفر

اه گیروی او، بر خالش یرا بر او بگماشت. در پل یرد. و ارمایکه آهنگران بندی دکوه دهکبه دنباوند آورد و او را در 

ی ها جاها ساخت و آهنگران را در آنانکوه، د کرد. در گرداگرد کرد و برای او طلسمی بکدون را نقش یقله، صورت فر

چ درنگ یوبند، در شب و روز و زمستان و تابستان، و هکها بها بر سندانکگری، پتیی در جای دکیوسته، و یداد، تا پ

 نند.کن

وز دو هر ر  رماییلوراسب گمارد. ایدادن بکداشتن و خورارماییل را به نگاهآمد و اش باز یخو شورکدون به یسپس فر

دم ی مر یاه برای رهک شتن مردمان بسی نگران بود. تا آنکن از کیند. لک کشت، تا او از مغز آنان خوراکس میک

وه شرقی آن کای مندان نام برفت و بر دهکن را به دهید. ایاری با پاداش دکردن خلق را کد و آزاد یشیای اندچاره

ای ها روان. در آن سراها خانهان آن بوستانیسارانی در مها و سراهای خوب و چشمهی بساخت با بوستانکوشک

ائی بیوه و زکای بدان بلندی و شس را در مشرق، خانهکچ یه هکبساخت از چوب ساج و آبنوس، پر از نقش و نگار، 

ن فرود آورد، چون او را به ری آوردند، یرینهار از قله عیرا با ز 1ه مهدی، فرزند مسمغانکبپا بود تا ن بنا همی ینبود. ا

افت و به ری آمد، خبر آن جا و آن بنا به او دادند. یفگی ید خلیمهدی به ری بود. فرمود تا گردنش بزدند. چون رش

ران یاس ساننی، همرماییلا السالم آرند.نهینند و به مدکد تا بنا را خرد ر کد و امر یرس کوشکجای شد تا به آن  بدان

 ن گونه حال سی سال بشد.یداد. او را بر همده مندان جای همیکوه غربی دهکرد و در کرا رها همی

 ه آن روز را جشن مهرگانکن بود یرد. اک، به زندان مۀ ماه مهر و روز مهریدر نوراسب را، یه بکش آمد یدون را چنان پیفر

زه بوده یو پشتش سه ن -زه سه آرش بوده استین کیو به آرش او هر  -زه بوده استیدون نه نیند: قد فریساخت. گو

ن، در طبرستان، در د: به روزگار مأمویم گویزه، محمد بن ابراهیمرش دو نکزه و دور یاش چهار ننهیاست و پهنای س

رده بود تا با موسی کاو را امر  نزد وی آمد. مأمون 1مونی از سرهنگان مأکیبری بودم. روزی حفص تخدمت موسی ابن

ار و سر گذشت او آگهی کو از  -بود ۲0۶ن به سال یو ا -ده آهنگران روندکوراسب در دهیگاه بیحفص به جا فرزند

 نند.کن داستان روشن یابند و درستی ای

وراسب در آن ببود، یه بکم یدیرسوه کآن  کیم، چون نزدیده آهنگران شدکبه ده د:یم گویابراه فرزندمحمد 

ه در کم یستیوه را نگرکل گوساله. قله کالنی استر و پرندگانی چونان شتر مرغ، به اندازه و شکم به یدیی دیهاگرگ

ها آن مرغان بر آن آمدند.ن میییی چونان ساقه درخت خرما از آن برف به سوی دامنه پایهارمکده بود و یبرف پوش

هنسال ک، انین میدر ا م.یش را ندانستیهایم و چگونگیوه راه نبردکدادند. سر انجام به قله جستند و فروشان میمی

ان کوه بس د کم. در آنجا بر روی یش به او گفتیجست. داستان خووه بازکو چرای آمدن ما را بدان  ش جستیمردی پ

ار کتند ار بخسک ه تا ازکنارشان کگر، نائبان همی در یتن دها، گرداگرد قله، آهنگرانی بودند، و چند انکبود. در آن د 
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ها، و کآوردن پتدند. و هنگام فرودیوبکها میش بر سندانیهای خوکوسته و دمادم، با پتینان پیا رند.یاز آنان بگ

 ر را ازیپ داشتند.ار، آنی سستی و درنگ نمیکن یا ردند. درکی موزون زمزمه مییهاها، جملههماهنگ با ضربه آن

های خود ر ید. او همواره بند و زنجیاند تا او بند خود نگشاوراسبین آهنگران طلسم بیدم، گفت: ایها پرسانکن د یا

ن یاد بر یگردند. اگر خواهن خود باز یرها به حال نخستی، زنجوفته شودکها کن پتیند. چون اک کها را ناز سد و آنیبل

 م.ید، راه آن به شما بنمایابین جانور بندی وقوف یار و سر گذشت اک

ورد های آهن ساخته بودند، آه از چرم و پارهکر نردبانی، یم. پیاوه آمدهکن یه گفتی بدکن یبرای هم سرهنگ گفت:

صد گز باال شد، آنگاه در سوی ی از آنان بر آن نردبان بر آمد و از پای قله تا اندازه کیرد، تا کو جوانان آن ده را گرد 

های خین بود و روی آن، مین دری آهنیه بر آن، آستانه زبرکد، حفره بزرگی نشان داد یگاه خورششرقی قله، در طلوع

ای وشتهن زیفارسی، نوشته بودند. باالی سر در ن  نه ساختن آن را، بهیخی، هزینی زراندود. بر آن سر در، بر هر میآهن

 کیر بر روی ه ،است و بر هر اشکوبی چهار قفل استوبه کن دو اشیه بر فراز قله هفت در آهنکگفت ن مییبود و چن

ر پس مبادا خلقی د ،نگذرده از آن در که بدان برسد و سر انجامی است کانی است یاند: او را پااز بازوان درها نوشته

تان یرد. و راهیچاره نپذه کم رسد یر، آفتی به مردم اقلن جانویه از اکند کند. نیآها بر از آن کیچ یردن هکصدد باز 

د؟ یبز کخوران گونه بییداری از هزارها سال همتان باد! جانیحفص گفت: وا فرزند موسا دن آن نماند.یگردانبرای باز 

 تکمش به حر کدر ش کن خورده است، در درونش طلسم شده است. آن خورایریه از همان دکی کر گفت: خورایآن پ

 گاه همه از آنجای اوست. پس آن کن خورایرون دادن آن نتواند. این او بکیند، لکد و به دهانش رسد، تا آن را پر یآدر 

 ردند. مأمون نوشت تا متعرض آن نشوند.کن سر گذشت را به مأمون نامه یردند، تنها اکاری نکگشتند و باز 

انه او خ ان سواران او آمد و بریدون میار رفت. فرکشروزی به  بر بود.کور و رشی، غکضحا د:یگولب کبنیمردی از 

رفت. ام گکجانش را به  کد. آتش رشیش دیش با زنان خویدون را در خانه خویگشت، فرباز  کافت. چون ضحایدست 

روز مهر  ن دریرد. و اکز بندی یروان او را نیپ کیاکیدون جست و او را بست. پس یافتاد. فرهوش شد و از اسب فرو یب

ن یرد و گفت: تو بدترکر یز دستگیدون، مسمغان را نیفر ردند.کن گونه آن روز را جشن مهرگان یبد ه مهر بود.از ما

 شم.کشتی تو را بکه تو مردم را بکشتارگر مردمان، برای او، بودی. من چنانکبودی. و تو همان  کارگزاران ضحاک

 ام.ش دادهیار، آزمون خوکن یمن در ا مسمغان گفت:

 ردم. کشتم و تنی آزاد میکشم. من تنی میکست آن؟ گفت: مرا فرمان داده بود، تا هر روز دو تن بیچ گفت:دون یفر

 ند؟ یجاکآزادشدگانت  دون گفت:یفر

 سوار شو تا نشانشان دهم.  گفت:

 رده بودند.کدند. آن مردمان در آنجا زاد و رود یلم و شرز رسیهای دوهکدون با او سوار شدند و رفتند تا بر فراز یفر



 آزادشدگان منند.  نان همۀیا گفت:

 ت دنباوند او را داد.کمن پادشاهی آنان تو را دادم. و ممل« ردیکته آزاد کوس مانا» دون گفت:یفر

 شت. کش او در بند بود. سپس به روز نوروز او را ین سان شش ماه پیهم کضحا

 ردند.کم. و آن را جشن یردکعنی روزگار را با روز نو آغاز ی مروز نوروز،ا ان گفتند:یپارس

بودند. روزی  اریکلمن و سعفص و قرشت، پادشاهان ستمکابجد و هوز و حطی و  د:یمان گویسل فرزندقاسم 

ه احسن الخالق کتبار »رفت و گفت: شه فرویقرشت در اند
ّ
. همو دارای 1خداوند او را به صورت اژدها در آورد«. نیالل

ه ک «ه زندانی دنباوند، صخر جنی استکدارند  راویان براین باورندبرخی از  سر است و در دنباوند زندانی است.هفت 

 رد.کمان صخر را در دنباوند به بند یسل« دیگردانمان باز یسل کبود. چون خداوند مل مان بن داود بریانگشتری سل

 سروده:

ها ه بر مردمان خشمکاست  که او چون ضحاکبل --افت یداشتند، دست نقارون در جهان او بدانچه فرعون و هامان و 

 دونی.یگرفت و تو فرمی

وه کن یان را بدلم و طبرستی[ گروهی از مردم د1اریه ]مازکآورده است  [ةفردوس الحکم]نویسندۀ  ربن فرزندعلی 

اند. قله مدت دو شبانروز و برخی از روز سوم، از آن، باال رفته نند. روندگان گفتند:کا معلوم گذشت ر فرستاد، تا آن سر 

ی ب و باال یاند به اندازه سی جردهید، دارای مساحتی دیل به چشم آکه از دور چون گنبدی مخروطی شکآن را، با آن

 اری سرما و بادهاییاند. چه از بسدهیای ندو بر آن، جنبنده رفته استه پا در آن فرومیکگ، بدان گونه یر آن پر از

رون یها، دود گوگرد به از درون آنکاند دهینه بداز بر آن قله، سی دهیسخت توفنده پرنده و جانوری بدان فراز نرسد. ن

های وهک :گفتندمی ایشانانبان از آن برای ما آورده بودند.  ها گوگردی زرد چون زر بوده است. چندزند و بر دهانه آن

 ستیش از بیا بیروه و دکان یه مک ، با آنکوچکز به اندازه نهری یا نیاند و دردهید کهای خااطراف را چون توده

 (.080- 081)مختصر البلدان، برگردان، فرسنگ فاصله است 
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 احسن التقاسیم في معرفة االقالیم

فرسنگی  دنی است و از پنجاهیه ]بلند[ و سخت دست نارسکوه دماوند ]نهاوند[ ک گوید:ق( 021)د:  1مقدسی

م، یاالقال م فی معرفةیش را ندارد )احسن التقاسیدن بباال یس توانائی رسکچ یگفتند: هدم مییشود. شنده میید

 .(۰۳۱، ۲برگردان منزوی، ج

 سفرنامۀ ناصرخسرو

گز به فاصله هشتاد  ۰۰۰1ن قلۀ سلسله جبال البرز به ارتفاع یوه(: بلندترکدماوند ) ق( گوید:080)د:  2ناصرخسرو

 های آب گرم درده از برف و حدود هفتاد دهانه آتشفشانی و چشمهیهزار گزی شمال شرقی ری با قله مخروطی پوش

انی ات داستیدر روا گویند: چاهی بر سر دماوند است که نوشادر و کبریت ]گوگرد[ از آن گیرند. ها ی آن است.دامنه

 .(۲۵۳است )سفر نامه ناصر خسرو،  کوه محل زندان ضحاکن یا

 

گز به فاصله هشتاد هزار گزی شمال شرقی تهران با  ۰۰۰1دماوند )کوه(: بلندترین قله سلسله جبال البرز به ارتفاع 

ها. در روایات داستانی های آب گرم در دامنهقله مخروطی پوشیده از برف و حدود هفتاد دهانه آتشفشانی و چشمه

 ۵ -این کوه محل زندان ضحاك است

. داماکوس. کرسی ایالت دمشق و پایتخت کشور سوریه و بزرگترین شهر آن بر روی رود بردی دمشق: دمشق الشام

)بردا( به فاصله بیش از صد هزار گز از مدیترانه در دامنه کوه قاسیون و در حاشیه بیابان و پشت جبل لبنان و شهر 

عبد الملك بنا شد از بزرگترین و  قرار دارد. جامع اموی آن که در زمان ولید بن« غوطه»در واحه سرسبز و خرم 

مشهورترین مساجد ممالك اسالمی است. مقبره صالح الدین ایوبی نیز شهرتی دارد. تاریخ بنای شهر معلوم نیست. 

در هزاره چهارم قبل از میالد در این محل شهری بوده است. در قرن یازدهم قبل از میالد پایتخت پر رونق آرامیان 

شاه دمشق در شمال با آشوریها و در جنوب با دولت اسرائیل با موفقیت جنگید. در قرن هشتم  بود و در زمان سلیمان

قبل از میالد دولت دمشق به دست سپاهیان تیگالت پیلسر سوم بر افتاد. در قرن هفتم در دست بابلیها و در قرن 

 تخت قرار دادششم در تصرف هخامنشیان بود بعد اسکندر آن را گرفت. آنتیوخوس نهم آن را پای

                                                      
ه محمد فرزند احمد فرزند االدین شمس 1

ّ
را  معرفة االقاليم ياحسن التقاسيم فق( کتاب 411بوبکر بناء شامی مقدسی )د: ابوعبدالل

 خ به پارسی برگرداند.1971ق نوشت و دکتر علینقی منزوی به سال 971در سال 

ق( که در قبادیان مرو زاده و در یمگان بدخشان چشم از ۵80 – ۵۳۵حمیدالدین ناصر فرزند خسرو قبادیانی مروزی، حّجت خراسان) 1

 جهان فروبست. 
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به راه « 0»[ و ثالثین و اربعمائة ۰روز آدینه هشتم ذی القعده از آنجا به دامغان رفتم، غّره ذی الحجه سنه سبع ]

[ نشان ۶اهل علم کردم. مردی ]به سمنان آمدم و آنجا مدتی مقام کردم و طلب « ۲»خواران [ و چاشت۱آبخوری ]

گفتند نزدیك وی شدم، مردی جوان بود، سخن به زبان فارسی همی گفت، به دادند که او را استاد علی نسائی می

خواندند و گروهی طب و گروهی [ جمعی نزد وی حاضر. گروهی اقلیدس می8زبان اهل دیلم، و موی گشوده و ]

ه علیه چنین خواندم و از وی چنین ۳من ]»گفت که: حساب. در اثنای سخن می
ّ
[ بر استاد ابو علی سینا رحمة الل

همانا غرض وی آن بود تا من بدانم که او شاگرد ابو علی سیناست. چون با ایشان در بحث شدم، او گفت: «. شنیدم

[ 0۲دم و ]عجب داشتم و بیرون آم«. [ بخوانم00[ و هوس دارم که چیزی از حساب ]01من چیزی سپاهیانه دانم ]»

 .«[ آموزد؟0۰[ به دیگری ]0۵[ چه ]0۵چون چیزی نداند ]»گفتم: 

[ و پنجاه فرسنگ حساب کردم. و گویند از ری تا ساوه سی فرسنگ است. و از 0۶[ سیصد ]0۱و از بلخ تا به ری ]

ن ری و [ پنجاه فرسنگ، و به آمل سی فرسنگ. و میا0۳[ سی فرسنگ. و از ری به سپاهان ]08ساوه به همدان ]

 آمل کوه دماوند است مانند

__________________________________________________ 

 .کوان جوین )حاشیه ب( )اما صحیح گویان است( [1] 

 .ب ط: رسیدیم [2] 

 .است« نپ»کلمه از  [3] 

 .نیست« ط»سه کلمه اخیر در  [4] 

 .نپ: ثمان [5] 

 .نپ: اخری [6] 

 .نپ: و مردی را [7] 



 .است« نپ»واو از  [8] 

 .است« ط»کلمه از  [9] 

 .ط: از سیاق دانم [10] 

 .ط: حساب و سیاق [11] 

 .است« ط»واو از  [12] 

 .داندب: نمی [13] 

 .ط: چگونه [14] 

 .نپ: به کسی [15] 

 .ندارد« تا»نپ  [16] 

 .ط ب: سه صد [17] 

 .ب: بهمادان [18] 

 .ط: به اصفهان [19] 
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شود و و گویند بر سر آن چاهی است که نوشادر از آنجا حاصل می -«0»[ گویند ۲[ آن را لواسان ]0و ] -گنبدی

نتوان [ ۰[ نوشادر کنند و از سر کوه بغلطانند، که به راه ]۵[ مردم پوست گاو ببرند و پر ]۵گویند که کبریت نیز. و ]

 [ آوردن.۱فرود ]



 معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع

 ایندنباوند با حرکت پیش حرف نخست و سکون دومی یادشده است. حربی  ق( گوید:084)د:  1بوعبید بکریا

 جایگاه را در باب دنب آورده است. 

دانند و در کوه آن جادوگری بزرگ به بند کشیده شده جادو و جادوگری می ن را شهرروایتی است که ای حربی گوید:

گردد و جادوگری را بدو گریزد و همراه و یاور دجال میرهد و از زندان میاست. گویند: در آخر زمان، وی از بند می

 دهد. دهد و مراحل آن را برایش انجام میآموزش می

معجم ما ) خوانندمی اوندیدنسازند و آن را دگرگون می «ی»را به  «ب»رف مردم در هنگام آواخوانی آن، ح گوید:

 (.۰۰8، ۲، جاستعجم من اسماء البالد و المواضع

 معجم البلدان

  گوید:ق( 626)د:  2یاقوت حموی

 ای منسوب بدان است.کوهی است نزدیك ری و خوره« دباوند»و « دنباوند»ای از لهجه 3دماوند

ند های ری که در دباوو نون و دال ساکن پایانین. نام کوهی در بخش« واو»نقطه به الف کشیده و دنباوند با بای تك 

 یاد شد.

دنباوند در اقلیم چهارم است در درازای جغرافیایی هفتاد و پنج درجه و نیم و در عرض جغرافیایی سی و هفت درجه 

 و یك چهارم.

                                                      
ه فرزند ا 1

ّ
بکر بن  از خاندانق( ۵8۶)د:  بوزید محمد فرزند أیوب فرزند عمرو بکری اندلسیابومصعب عبدالعزیز فرزند ابوعبید عبدالل

 معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضعنویسندۀ کتاب که  شناسان بزرگ اندلسی استوران و واژهاز فرهنگ وا. است لیبةوائل ص

 باشد.می
 – 174ساکن بغداد در گذشته در حلب ) بوعبدالله )ابوالّدری( یاقوت )یعقوب( فرزند عبدالله رومی تبار حموی زادگاهاالدین شهاب 1

 خ. 1981، برگردان دکتر علینقی منزوی، سازمان میراث فرهنگی، معجم البلدان( نویسندۀ کتاب 919
  – 512؛ و احستتن التقاستتیم، برگردان م، و ، 346، لستتترن ، برگة 444 – 444نک: تقویم البلدان ابوالفدا، پژوهش آیتي، برگة  3

 ، دماوند آواخواني پارسي روز است. فردوسي گوید: 544

 (462، 44، شمارۀ 11و  54، برگة 1کشان و دوان از پس اندر گروه )شاه،امه، چاپ حمیدیان، ج -----همي تاختي تا دماوند کوه  



  .ام درباره آن کوه که در ری استری به نام دمندان یاد کردهاست که آن را در شه 1دنباوند نیز کوهی به کرمان

دنباوند گویند که فریدون پسر اثفیان اصفهانی هنگامی که بر ضحاك بیوراسب چیره شد و  از آنش کلبی گوید:ابن

کرد و از هر دو غالم یکی را بود و نزد ضحاك آشپزی می« زاب»را که نبطی و از اهل « ارماییل»او را بگرفت خواست 

 برد که میان قصران وبه مغاره می داشت و برای کارهابرید و یکی را عالمت بردگی بر گردنش زده و نگاه میسر می

 آمیخت. خوی است و گوسفندی را سر بریده و گوشت آن را با گوشت آن غالم در می

چون افریدون خواست او را بکشد گفت ای پادشاه سّری در این کار هست و پادشاه را به مغاره برد و کار خود را به او 

پس به او گفت باید برای من خوراکی  ،آن دوباره خیال قتل او را کرداز نشان داد و افریدون آن را پذیرفت، ولی پس 

بپزی که سبزی و گوشت نداشته باشد و او از دنبه گوسفندان خوراکی برای او ساخت و این هنگامی بود که در دنباوند 

ا یافتی( و از جا زندانی کرده بود. پس افریدون را خوش آمد و گفت دنباوندی )دنبه ر  زیست و ضحاك را در آنمی

 چنگ من رها شدی. 

ه کوه را به اقطاع تو دادم، و این غالمان مهر خورده را به تو بخشیدم، و تو  سپس افریدون گفت:
ّ
ای ارماییل من کل

« دست بی»نامیده شد. پس « دشت پی»سرور ایشان خواهی بود، پس سرزمینی که این گروه در آن یافت شدند 

 و قزوین، از این نام گرفت.  خوره معروف میان ری و همدان

گوید: دنباوند کوهی است بلند ای که مسعر پسر مهلهل نگاشته و در آن سفر نامه خود را آورده است میو در رساله

تواند به قله سر به فلك کشیده، که باالی آن هیچگاه در زمستان و تابستان از برف و یخ تهی نباشد، و هیچ کس نمی

 نامند. دیك شود، و آن را کوه بیوراسب نیز مییا بدان نز  ؛آن برسد

 بینند. های همدان میو از گردنه« مرج قلعه»مردم آن را از 

 یا سه فرسنگ است.  ؛که فاصله میان آن دو، دو بیند با آنکسی که از ری بنگرد آن را باالی سر خود می

                                                      
هاى گوناگون بستتیار، معدن آهن و مس و زر و نقره و نوشتتادر و توتیا. ر کرمان استتت با کاندم،دان شتتىرى ب رو و گستتترده د 1

س  ۲۱۰، ۵جواشیر، چ ع ] به ارتفاع سه فرس،گ ن دیک شىرى است که آن را حواشیر« دنباوند»هاى آن درکوهى است به نام کان

فرستت،گ فاصتتله دارد. در این کوه  ارى ب رو و تاریک  خوان،د که با شتتىر هفت [(۲1، و خواش) بلدان، فقیه. پژوهش مسعععود، 0۵

طورى که ه چسبد. بآید و به پیرامون آن مىچون دود از آن بر مىرسد و بخارى هماست که از آن صداهاى شرشر آب به گوش مى

یک پ،جم  وجا گماشته است  نبرند. دولت گروهى را براى نگاهبانى آها را ک،ده و مىآی،د و دودهمردم شىر هر یک ماه یا دو ماه مى

اند و این همان نوشادرى است که به شىرهاى دیگر صادر دارد و چىار پ،جم دیگر را مردم میان خود تقسیم کردهدر آمد آن را بر مى

 .(341، 2ج  ،ام )معجم البلدان، برگردان م، وفقیه آوردهشود. ای،ىا را من از کتاب ابنمى



ن آ ا زندانی کرده است. همواره دودی از یك غارج پندارند که افریدون پادشاه، بیوراسب را در آندیگران چنین می

ویند بینند و گگویند آن نفس ضحاك است. و از این رو برخی در آن غار آتش نیز میمردم می ۀکه تودخیزد کوه بر می

 شود. ضحاك از آن غار شنیده می هایچشمان اوست. و همواره زوزه ،که آن آتش

 و ر انداختن خود تا نیمه راه رسیدمبر کوه بر شدم و با رنج بسیار و با به خطسعر مهلهل( داستان را باور کرده من )م

ا که ج جا نرسیده است. از آن بلکه هیچ انسان بدان ؛جا که من رسیدم باالتر رفته باشد کنم کسی از آنگمان نمی

دور آن را گوگرد منجمد شده پر کرده بود. و هرگاه آفتاب ای گوگرد افتاد، که دوراکردم چشمم به چشمهنگاه می

شد و در کنار آن جویی به درون کوه روان بود. بادهای گوناگون بر کرد از درون دهانه آن آتشی دیده میطلوع می

رسد، که گاهی صدای شیهه اسب و گاه مانند های موزون به گوش میوزد و صداهای ناهنجار با آهنگاین کوه می

شنود، لیکن از رسد. آدمی آن را به صورت صدای بلند میرعر خر، و گاه مانند صدای انسان دور به گوش فرا میع

 اندیشد که صدای خیالی است و زمزمه انسانی.فهمد. آدمی چنین میآن چیزی نمی

این گمان درست  آید وپندارند نفس ضّحاك است همان بخار گوگرد است که از آن دهانه بیرون میآن دود که می

های این کوه آثار ساختمانی بس کهن دیدم که گرداگرد آن ایوانهایی بود که گویا ییالق است. من در برخی از دره

 پادشاهان ساسانی بوده است.

در این سال قحطی و برند نشان آن است که ای به نیش کشیده میمردم این بخش گویند هرگاه مورچگان دانه

گر باران فراوان ببارد و زیان رساند و بخواهند بریده شود مقداری شیر بز بر آتش فرو ریزند، پس و ا خشکی خواهد شد

 باران بند آید. 

 و سخن ایشان را درست یافتم. اممن )مسعر( این را آزمایش کرده

ه این کوه را خالی از برف ندیده است
ّ
سیار در آن که در آن سال فتنه و آشوب و خونریزی ب مگر آن ،و هیچ کس کل

 ها درست و مورد پذیرش همگان است.و این نشانه برف شده است روی دهدخشکیده و بیسوی که 

 سنگ جوش خورده( و سرب و زاج است. -نزدیك این کوه معدن سرمه رازی و مرداسنگ )مرتك

ن ها دارد و در هنرهای گوناگوبری که حکیمی دانشمند است و نگاشتهتزین وزیر مازیار  فرزندنزدیك به این را علی 

را آورده و گوید: گروهی از مردم طبرستان را به کوه دماوند فرستادم « مسعر»دست داشت، چیزی نزدیك به داستان 

ه آن همیشه برف مانندو آن کوهی بلند و سر به فلك کشیده است که از صد فرسنگ دیده می
ّ
ر متراکم اب شود و بر کل

 آید که عوام آن را پیشاب بیوراسبای زرد به رنگ کبریت بیرون میماند. و از زیر آن رودخانهدر زمستان و تابستان می

 دانند.



ه کوه مساحتی نزدیك صد جا فرستادیم  کسانی را که به آن
ّ
و پنج شبانه روز از آن باال رفتند برای ما نقل کردند که کل

 جریب دارد.

 بیند. کند آن را یك مخروط تیز کله میکه انسان از پایین که نگاه میهنگامی 

ه کوه شنزاری است که پای آدمی در آن فرو می :گفتندایشان می
ّ
رود و ما در آنجا هیچ جانور و جنبنده در باالی کل

ه کوه نمیندیدیم و هیچ پرنده
ّ
 شه طوفانی است.جا سخت و باد بسیار سنگین و همی رسد. سرما در آنای به کل

که مردی  آید، و اینها دود گوگرد بیرون میاند که از آنجا دیده های سر کوه را شمرده هفتاد غار در آنایشان گودال

 کرد. از اهل آن منطقه همراه ایشان بود و راهنمایی می

رنگ گرد آمده است که  این دود نفس بیوراسب است و در پیرامون هر گودال مقداری گوگرد زرد طالیی :گفتو میا

 اندکی از آن را برای ما آوردند و ما آن را دیدیدیم. 

چون نهر کوچکی دیده و دریا هم آمدهای کوتاه بنظر میچون تپههای پیرامون آن هماز باال همه کوه :گفتندمی

 (۵1۰ – ۵1۵، ص: ۲معجم البلدان/ترجمه، ج) جا نزدیك بیست فرسنگ راه است. شد و از دریا تا آنمی

د و گاه ش از ب آمده باشیه ن پکز نامند ین و گاهی آن را دنباوند نیانینقطه پان با دال بیکادو[ با نون سایدباوند ]د

وه و روستاهای آباد و یهای مجا و طبرستان است. باغ ان آنیهای ری مای از خورهنام خورهند. یآن را دماوند با م گو

ار بلند همچون گنبدی گرد و من در همه یوهی است بسکن خوره یوهستان اکان یمهای فراوان دارد. در چشمه

ها را همچون دشتی در پای خود رامونش سر برآورده و آنیهای پوهکه از همه کام دهیوهی بلندتر از آن ندکجهان 

 نند. یبه چند روز فاصله دارد آن را میکی یهانندگان از راهینهاده باشد. ب

ی یهاان درباره آن، خرافات و داستانیرانیماند. اد باقی مییآن زمستان و تابستان مانند تخم مرغی سفبرف بر روی 

 شانیردم. اکز یاز تمسخر خواننده پره ، ولیاورمیجا ب نیها را در اخواستم مقداری از آنز دارند. مییانگشگفت

د یشکر یه زنجز بیانگای شگفترد و به گونهکر یدستگوراسف خونخوار را یدون، بیه پادشاه افرکپندارند هنگامی می

 نون در آنجا زنده است. کرد و در بند نهاد و او تا کوه زندانی کن یاو را در ا

ه اکند. دودی از یوه باال رود. تا او را ببکن یتواند تا قله اس نمیکچیه
ّ
رود و آن د و به آسمان مییآوه باال میکن یل

دست  نیو از اوبند ک، میرامون او نهاده شدهیه پکی یهاو دو نگهبان با تخماق بر سندان وراسف استیهای بنفس

 ی از آن را در واژه دنباوند خواهم آورد. کآورم و اند ها را نمیه همه آنکخرافات 

ت یروا زی از وییولی چده است، یرا د کمال فرزنده انس کامبر در آنجا زاده شد یی از تابعان معروف پکی ند:یگو

 (. ۰۵۰، ۲)معجم البلدان، برگردان منزوی، ج رده است.کن



 ای منسوب بدان استری و خوره کیوهی است نزدکباشد و آن می« دباوند»و « دنباوند»ای از و[ لهجه ]د 1دماوند

  (.۰8۱، ۲)معجم البلدان، برگردان منزوی، ج

باوند ه در دکوهی در بخشهای ری کن. نام یانین پاکدال ساو نون و « واو»ده و یشکنقطه به الف  کبا بای ت 1دنباوند

 اد شد.ی

 ی سی و هفت درجهیایم و در عرض جغرافیی هفتاد و پنج درجه و نیایم چهارم است در درازای جغرافیدنباوند در اقل

 چهارم. کیو 

 کلبیابن

ه کنگامی ان اصفهانی هیدون پسر اثفیه فرکند یدنباوند گو از آنش د:یگوه در ری است کوه کلبی درباره آن کابن

پزی آش کبود و نزد ضحا« زاب»ه نبطی و از اهل کرا « لییارما»ره شد و او را بگرفت خواست یوراسب چیب کبر ضحا

ا به ارهکداشت و برای ی را عالمت بردگی بر گردنش زده و نگاه میکید و یبری را سر میکیرد و از هر دو غالم کمی

 ت. خیآمده و گوشت آن را با گوشت آن غالم در مییان قصران و خوی است و گوسفندی را سر بریمه کبرد مغاره می

را  ار خودکار هست و پادشاه را به مغاره برد و کن یسّری در ا !ای پادشاه :شد گفتکدون خواست او را بیچون افر

 رد. کال قتل او را یرفت، ولی پس از آن دوباره خیدون آن را پذیبه او نشان داد و افر

رای او ی بکه سبزی و گوشت نداشته باشد و او از دنبه گوسفندان خوراکی بپزی کد برای من خورایبا :گفترا او 

دون را خوش آمد یرده بود. پس افرکرا در آنجا زندانی  کست و ضحایزه در دنباوند میکن هنگامی بود یساخت و ا

 و از چنگ من رها شدی.  افتی[یدنباوندی ]دنبه را  :و گفت

ه کمن ل ییای ارما دون گفت:یسپس افر
ّ
و تو  دم،ین غالمان مهر خورده را به تو بخشیو ا وه را به اقطاع تو دادمکل

« دست بی»پس  ،ده شدینام« دشت پی»افت شدند ین گروه در آن یه اکنی یشان خواهی بود، پس سرزمیسرور ا

مهلهل نگاشته و در آن سفر  فرزنده مسعر کای و در رساله ن نام گرفتیاز ا ن،یهمدان و قزو ان ری ویخوره معروف م

و  چگاه در زمستانیه باالی آن هکده، یشک کوهی است بلند سر به فلکد: دنباوند یگونامه خود را آورده است می

                                                      
. دماوند تلفظ ۰۳۳تا  ۰۶۲، برگردان منزوی، احسن التقاسيمو  ۵۳۱، لسترنج، ۵8۳ -۵88، پژوهش آیتی، لفداابواتقويم  ←نك:  1

 سراید:فارسی امروز است، فردوسی چنین می

 کشان و دوان از پس اندر گروه  ----تاختی تا دماوند کوه  همی

 (. ۵۱۲ - ۵8ش  ۶۶و  ۰۵، 0امه، چ حمیدیان، ج)شاهن گروهچنان تازیان بیببر هم --- که این بسته را تا دماوند کوه
. از مقدسی احسن التقاسیم، برگردان منزوی، ۵۳۱، لسترنج، ۲۵0، 0، مراد، ج۲۵۳، پژوهش جهانگیر، ۲۳۵قزوینی. آثار ع،  ←نك:  1

 .۰۳۳تا  ۵8۵



ز یوراسب نیوه بکشود، و آن را  کیا بدان نزدیتواند به قله آن برسد س نمیکچ یخ تهی نباشد، و هیتابستان از برف و 

ه از ری بنگرد آن را باالی سر خود کسی کنند. یبهای همدان میو از گردنه« مرج قلعه»نامند. مردم آن را از می

وی یامبر دیداوود پ فرزندمان یه سلکمردم پندارند  ۀا سه فرسنگ است. تودیان آن دو، دو یه فاصله مک ند با آنیبمی

 لقب داشت. « صخر مارد»ه کرد کوان را در آنجا زندانی یاز د

ن غار آ کیی از رده است. همواره دودکجا زندانی  وراسب را در آنیدون پادشاه، بیه افرکپندارند ن مییگران چنید

ند یوو گ نندیبز میینبرخی در آن غار آتش  ،رونیاست و ازا کند آن نفس ضحایگوه مردم میه تودکزد یخوه برمیک

 شود. ده مییاز آن غار شن کهای ضحاه آن آتش چشمان اوست. و همواره زوزهک

مه راه یر انداختن خود تا نار و با به خطیشدم و با رنج بسوه بر کبر رده کداستان را باور  فرزند مهلهل[ اینمسعر و من ]

ده است. از یبدانجا نرس یچ انسانیه پایه کبل ته باشد؛دم باالتر رفیه من رسکسی از آنجا کنم کو گمان نمیدم یرس

اه و هرگ رده بودکخشک شده پر ه دورادور آن را گوگرد ک ای گوگردی افتادردم، چشمم به چشمهکه نگاه میکآنجا 

وه روان بود. بادهای گوناگون بر کی به درون ینار آن جوکد و در ز بیرون میآن آتشی  آمد از درون دهانۀباال میآفتاب 

 یهه اسب و گاهیه گاهی صدای شک رسدهای موزون به گوش میوزد و صداهای ناهنجار با آهنگمیوه کن یا

آدمی آن را به صورت صدای بلند  ید ورسمیدور به گوش فرا آوای آدمی از راهمانند  زمانیو  همانند عرعر خر

 .است انسانی ۀزمزمالی و یه صدای خکشد یاندن میید. آدمی چنیفهمزی نمیین از آن چکیشنود، لمی

ن گمان ید و ایآرون مییه از آن دهانه بک باشدمیهمان بخار گوگرد  ،است کانفس ضح ،پندارنده میکآن دود 

ا یگو هکی بود یهاوانیه گرداگرد آن اکدم یهن دکآثار ساختمانی بس  ،وهکن یهای ادرست است. من در برخی از دره

 الق پادشاهان ساسانی بوده است.یی

و  ن سال قحطییدر اه کنشان آن است  ،برندب ،دهیشکش یای به نهرگاه مورچگان دانه :ندیگو بومیان این جا

زند، پس یرر بز بر آتش فرویده شود مقداری شیان رساند و بخواهند بریو اگر باران فراوان ببارد و ز ی خواهد شدکخش

  افتم.یشان را درست یو سخن ا امردهکش ین را آزمایخواهد آمد و من ]مسعر[ اباران بند 

وی ار در آن سیزی بسیه در آن سال فتنه و آشوب و خونرک مگر آن ،ده استیوه را خالی از برف ندکن یا س قلۀکچ یه

 نیا کینزد رش همگان است.یها درست و مورد پذن نشانهیو ا خواهد دادروی  ،برف شده استده و بییکه خشک

 است. ه[ و سرب و زاگسنگ جوش خورد ،ک]مرتکان سرمه رازی و مرداسنگ وه ک



ها دارد و در هنرهای گوناگون می دانشمند است و نگاشتهیکه حک 1بریار تیر مازیوز 1نیز فرزندن را علی یبه ا کینزد

 وه دماوند فرستادم وکد: گروهی از مردم طبرستان را به یرا آورده و گو به داستان مسعر کیزی نزدیدست داشت، چ

م کراشه برف مانند ابر متیآن هم شود و بر قلۀده مییاز صد فرسنگ ده کده است یشک کبلند و سر به فلوهی کآن 

وراسب یشاب بیه عوام آن را پکد یآرون مییت بیبرکای زرد به رنگ ر آن رودخانهیماند. و از زدر زمستان و تابستان می

وه مساحتی کلۀ ق گفتند:برای ما و پس از فرود م و پنج شبانه روز از آن باال رفتند یجا فرستاد ه به آنکسانی را ک دانند.

 ند.یبله میکز یمخروط ت کیند آن را کنگاه می هکن ییه انسان از پاک یدر صورتب دارد، یصد جر کینزد

چ جانور و جنبنده یجا ه رود و ما در آنمیه پای آدمی در آن فروکنزاری است وه شک قلۀباالی  :گفتندشان مییا

شان ی. اشه طوفانی استین و همیار سنگید. سرما در آنجا سخت و باد بسیرسوه نمیک قلۀای به چ پرندهیم و هیدیند

ان بومیه مردی از ک نیو ا دیآرون مییها دود گوگرد به از آنکاند دهیهفتاد غار در آنجا د ،وه را شمردهکهای سر گودال

 رد.کی مییاراهنمگروه را شان بود و یهمراه ا آن جا

ه کآمده است ی رنگ گردیمقداری گوگرد زرد طال رامون هر گودالیپ .وراسب استین دود نفس بیا :گفتاو می

 م. یدیبرای ما آوردند و ما آن را د ی از آن راکاند 

ی کوچکچون نهر ا همیو در آمدمیه نظر وتاه بکهای چون تپهرامون آن همیهای پوهکهمه  ،از باال :گفتندمیایشان 

 ست فرسنگ راه است.یببه  کیا تا آنجا نزدیشد و از درده میید

رفت  به سوی دماوندوفه نشست کت یه چون به وال ک فرزند عاص به روزگار عثمان استد یهای سعدنباوند از گشوده

 9ه نهدیکحبذوه ابنکد یرسق( ۵۰)ک: فرزند عفان بگشود و چون خبر به عثمان  ۵1ا ی ۲۳در سال  انیو آنجا را با رو

ه از کستاد ام فر یوفه پکعقبه فرماندار  فرزندد یبرای ول ند ]منظور پزشک شده است[. خلیفهکدرمان میرا  هامارییب

ز ید نیولد. ینما دیند و به دنباوند تبعک تنبیهق ن گناه خستوان شد او را با شالیا اگر او به ،ه نهدی بپرسدکحبذوابن

وفه کاری د به فرماندیه سعک د تا آنر کد یاوند تبعه نمود، او اعتراف نمود پس او را به دنبکحبذوابنن پرسش را از یهم

ه کننده بر ضد عثمان شد، پس ذو حبکگرداندند و بماند تا از سران شورشرا باز  4هکحبذوابننشست، پس دستور داد 

 ن سرود:یچن

                                                      
 کرده است.ق( را به نادرستی علی فرزند زین یاد ۲۵۱یاقوت در این جا نام علی فرزند سهل ربن تبری )ز:  1
 ق( کشته شد.۲۲۶ق( سردار آزادۀ ایرانی است که به دست معتصم عباسی )د: ۲۲۵مازیار فرزند قارن تبری )ک:  1
 ای پزشکی ساده را از ایرانیان بیاموزد، چونها به ایران آمده و توانسته بود تا اندازهذوحبکه نهدی یکی از تازیان است که در یورشابن 9

اش مالك فرزند عبدالله به عقیدهخلیفه عرب در مدینه رسید، دستور داد تا او را شالق زدند و به اتفاق همکار و همگزارش به عثمان 

اشت[ از سرمای دماوند رنج ببرد جا ]چون در آن زمان دماوند نزد عربان چنین شهرت د دماوند تبعید شدند، تا مدتی با ساحران آن

 (.۵1۵۵ تا ۵1۵۲و  ۲۳18، 0، جتاریخ طبری)
 (.۵۶۵، ۱شود )فهرست وستنفلد ججا دیده می ذوحبکه تنها در ایننام ابن 4



 إما  ين اطردتنإ يلعمر
ّ
 یللسب يت به من سقطتعععععععطمع -----ي ذعععلی ال

 إ ----- يو رجعت يبن أرویا يرجوع رجوت
 
 ولعععغال حلمک غ لی الحّق دهرا

 لعععععععععععیذات االله قل يف يو شتم ----- عععيالبالد و جفوت يف ياّن اغتراب و

  ئياّن دعا و
ّ

 لعععععععععععععععیبدنباوند کم لطو یکعل -----ة ععععععععععععیلو ل یومکل

باز  هکدوارم ید بسته بودم و راه را بر من بستی باز هم امیچه بدان ام ه مرا راندی از آنکبه جان خودم تو  برگردان:

ن شد ه از مکی یشور و بدگوکدانم. در بدری من در ه حلم تو را بزرگتر از گناه خود میکرا یگردم و به حق خود برسم ز

ی کبا اند  ۵1۵۵، 0ت در تاریخ طبری، جین چهار بینون دعای روز و شب من در دنباوند شما ادامه دارد. اکبود ا کاند 

 شود.ده مییدگرگونی د

 د:یسران مییچن 1باللهش معتزیبحتری در ستا

رق عن
ّ

 و دانت علی ضغن اعالی المغارب ----- وهعفمازلت حّتی أذعن الش

 اربعععععععععمفّر له یهااقاص يو ما ف ----- مألن األرض حّتی ترکنها یوشج

 بععععععععععأرته نهارا طالعات الکواک ----- جاجهعععععععع یوراء الکوکب مددن

 وجه و
ّ

 بعععععععو کان وقورا مطمئّن الجوان ----- ةععزعزعن دنباوند من کل

ن برای تو خم شد و یزم باخترده یشکهای رفت و گردنیتو را پذروی ین نیروز ماندی تا همه خاور زمیپ برگردان:

ی راه کبی چنان گرد و خاکو کگرد یسی نماند و در پکز یه راهی برای گرکجا  اند تا آنن را فراگرفتهیزم وت انیسپاه

لبلدان، )معجم اوه دماوند استوار و پابرجا را به لرزه در آورد کن سپاه یدا شد ایها پی در روز ستارهکیه از تارکانداختند 

 .(۱01 – ۱1۶، ۲برگردان منزوی، ج
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قلعه مشهوری است در کوه دماوند. صاحب آثار البالد دماوند را دنباوند نوشته است. سه هزار سال است  :استوناوند

جا متحصن  مگر در زمانی که پسر خوارزمشاه در آن ،اند و به قهر و غلبه، هرگز مفتوح نشدهقلعه را ساختهکه آن 

 ششصد و شانزده هجری.  ۀالدین، در سنگردید، نام او رکن

 دتر از قلعه استوناوند است و او قبول نکرده در استوناونکه به پسر خوارزمشاه گفتند که قلعه اردهن، حصین و گویند

لشکر تاتار، او را محاصره نمودند و هیمه بسیار در گرد قلعه استوناوند جمع کرده آتش بر همه زدند.  .متحصن گردید

 های قلعه از حرارت آتش، ریخته شده دیوار قلعه فرو ریخت. و پسر خوارزمشاه چندان جنگ کرد تا کشته شد.سنگ

 .باشد، به قله او، نتوان رفتری، بسیار بلند و مرتفع میکوه دماوند نیز در والیت جبال است نزدیك به والیت 

تابستان، و از همدان دیده  باشد چه زمستان و چهکه همه وقت برف در قله آن کوه می مهلهل گوید فرزندمسعر 

شود، و چندان بلند است که ما بین ری و کوه دماوند با وجود اینکه دو فرسنگ راه است چنان به گمان و به نظر 

 .آید که گویا مشرف به ری است. مسعر گوید که تا نصف کوه دماوند به مشقت بسیار باال رفتمیننده میب

داد و در کنار چشمه، کبریت زیاد ریخته شده بود. چون آفتاب بر ای رسیدم که آبش بوی کبریت میپس به چشمه

ر بن مهلهل گوید که چون مورچگان در آن چشمه تابیدی همچون آتش زبانه زدی و دود از او باال شدی. باز مسع

نواحی دماوند آغاز گندم کشیدن کنند و سعی بسیار در آن عمل نمایند اهل نواحی گویند که سال قحط خواهد آمد 

و اگر باران بسیار در آن نواحی بارد که مردم به زحمت افتند شیر بز را به آتش ریزند، چون بخار او، مرتفع شود باران 

ك ایم اگر یام. باز اهل این نواحی گویند که تجربه کردهمسعر گوید که من، این را مکرر تجربه کردهمنقطع گردد. 

طرف قله این کوه برف داشته باشد و یك طرف دیگر اتفاقا برف نداشته باشد از آن طرفی که برف نیست لشکر آید 

 .باشدو سرب و زاج می« ۲»و مرتك « 0»و خون بسیار ریخته شود. و در نزدیك این کوه، معدن کحل 

های آهن ساختم و هر نوع محمد بن ابراهیم ضراب گوید که برای بیرون آوردن کبریت احمر از معدن دماوند، میله

شود. گویند که بعضی از اهل خراسان تدبیر کردم ممکن نشد زیرا از شدت حرارت، آهن چون نزدیك آنجا رسد آب می

 .اندآورده به تدبیر، کبریت از آنجا بیرون

با بعضی اتفاق نموده، عازم صعود قله دماوند شدیم و از زیر قله، نهر آبی زرد دیدیم که بیرون  :گوید 1علی بن رزین

روز به زحمت تمام، باال رفتیم و به قله کوه رسیدیم. قله کوه، صد جریب دهد. در پنج شبانهآید و بوی کبریت میمی

 .جا شدید بود دی. و سرما در آنمساحت داشت و ریگزار بود که قدم فرو رفتی و مرغ به قله او نرسی
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آمده است و کبریت زرد مانند طال در کنار جا بیرون می و هفتاد روزنه در قله کوه شمرده بودند که دود و کبریت از آن

 ها دیده بودند، قدری هم از آن کبریت همراه داشته بودند. این روزنه

 های بلند را مانند تلی. و میان دماوندمانند نهری دیدم و کوهبود که از قله دماوند، دریای خزر را  علی بن رزین گفته

 (۵۰۵و  ۵1۳ – ۵18آثار البالد و اخبار العباد/ترجمه، ص: ) فرسنگ راه است. و دریای خزر، بیست

 جفرافياى حافظ ابرو

ای باالی آن مثل قبه. و نمایده فرسنگ و زیادت نیز میدر حد عمل ری است و این کوه دماوند از پنجاند: کوه دماو

آید. و آن در موضعی و از کله آن مثل دودی دایم بر می است است و مشهور آن است که هیچکس بر ذروه آن نرسیده

. و از دربند خزر چون کسی به جانب ت و عرض )چهل و هفت درجه(است که طول آن هفتاد و پنج درجه و نیم اس

 ها ظاهر شود. کوهیا رسد، آن کوه قبل از همه و طبرستان روان شود و به میان درگیالنات 

هایی که گرداگرد و آن بر کوه - إن شاء الله وحده -ست از جبال قارن که ذکر آن بیاید ا متمّیز آن ،از ساوه :گویند

. به وقتی که مؤلف این کتاب به پای دهاست. برف هرگز از کمر آن دور نشوبر حوالی آن دیهو  مشرف باشد ،آن است

 کرد. آن کوه رسید، از مردم آن مواضع تفّحص ارتفاع آن می

بعضی از مردم صاحب وقوف آن نواحی چنان تقریر کردند که پیاده جلد دو شب در میان کرده نزدیك به ذروه آن 

آید و در حوالی آن ودی از آن بر میو د نمایدرسد. و باالی آن فضایی دارد هموار. در میان آن مثل چاهی میمی

و اگر به زحمت بسیار سنگی در آن اندازند، هوای  تواند رفت از گرمی.شود و کسی نزدیك آن نمیگوگرد جمع می

 - و العهدة علی الراوی -اندازد می آن چاه سنگ را باال

غربی کوه طبرستان  ی بحر خزر است وجبال قارن  نیز خوانند. و این کوه بر شرقی و جنوب و آن را: کوه طبرستان

که طول  به موضعی است که طول آن هفتاد و شش درجه و عرض سی و شش درجه، و شرقی آن به موضعی است

و ری پیوسته تا میان  آن هشتاد و هشت درجه است و عرض سی و پنج درجه. و کوهی است بزرگ میان طبرستان

 (.0۳۵- 0۳۲، ص: 0رافیای حافظ ابرو، ج)جغ دخواننبسطام و دامغان، و آن کوه را جبال قارن 



 151حدود العالم من المشرق الى المغرب، ص: 

های پیرامون کوه دماوند هستند که تابستان و زمستان بسیار سرد دارند و از این : دو شهر از کارگزاریو شلنبه 1ویمه

 .(0۰۱حدود العالم من المشرق الی المغرب، ص: )آید کوه آهن به دست می

 کوهنوردی

ولی با نقل ق آثار البالد و اخبار العبادهای بسیار کهن خود را به قلۀ دماوند رسانیده بودند. صاحب گروهی در زمان

اند اند که در طی پنج روز و پنج شب به قلٔه دماوند رسیدهگفتهای از اهالی آن نواحی میگوید که عّدهدست دوم می

 ماند. اند گرچه از دور به مخروط میو قلٔه آن را مسطح با مساحت صد جریب یافته

است.همچنین توسط تیلر تامسن صورت گرفته 08۵۶آمیز اروپائیان به قلٔه دماوند در سال اولین صعود موفقیت

خان قاجار ارتفاع گردد که تیم سرهنگ محمدصادقباز می 08۰۶نخستین صعود مستند ایرانی به این قله، به سال 

 .ذرع تعیین نمود ۱۱0۵آن را 

 یآسمان یهاند، و چون جرمکبه خود را گرم  کیُجْنَبد گرم شود، و تِن نزد یه به تندکهر تن  د:یلسوف گویف

 یآن گرم، و گرما کینزد یده است گرم و داغ شود، و هوایها چسبدارند، هر چه بدان یشگیو هم یچرخش یجنبش

ا یگوناگون بخار از در یهارد و به صورتک کن را گرم و سبیها زمید نموریند. و چون تابش خورشکن را گرم یآن زم

تِر هیما مکِن آن به صورت باران و بخش یند بخش نموِر و سنگیدایپنا یدا و برخیپ یه برخکن درآورد یو رودخانه و زم

ن بمانند، به صورت گوهر در یرزمیه در زک یید، بخارهایآن، مه و ابر شود، و بخش گرم و نموِر آن به صورت باد در آ

ن یمر زیار در زیبسان و آن بخار دارد. پس هرگاه بخار کن آن یزم یرویبه ن یها بستگه ارزش آنکد، ید آیها پدانک

س شده حب یه زلزله باشد، و هرگاه بخار و هواک ن را بلرزاندیابد، به چنبش درآمد و زمیبماند و راه بسته شود و در رو ن

 کنن و تیاز لرزش باشد زودتر رها شده و زم کشده و هرگاه بخار اند کن لرزه چند روز به دراز یار و ِزفت باشد، زمیبس

ستر کها خاافکبسا از شزد. و چهین و شهرها فرو ریتند بوزد. و زم یافد و بادهاکن از لرزه بشیزمبسا فرو ماند. و چه

 زد. یرون ریب

                                                      
یابي کوه،وردان برا  باالرفتن از کوه دماوند و دستها  ها و آسایشگاهمتن: ویمه. شاید همان روستا  ری،ه باشد که یکي از اتراق 1

 به قله است.



ن ین هست. در همیآتش ین گرمایرزمیجاها، به ز یه در برخکدهندۀ آن است ن نشانیو ا د:یلس گویارسطوط

اف کار در فرغانه را در شیار رخ داد و مردم بسیبس یهالرزهن ی[ زم1و دنباوند ]دماوند 1روزگار ما در ارمنستان و فرغانه

 ماند.  یافرو برد. و از شهر تپه

وند. و باران بدل شوزد، بهها بهند، اگر نمور باشند و تندباد بر آنیه در هوا گردآک ییبخارها م:یتر بگوگسترده

د. و یباشد به صورت تگرگ درآ کآن سرما خشد، و اگر یوزد، به صورت برف درآسخت به یین وقت سرمایهرگاه در ا

تگرگ در بهار و  ین رویفسرد. و از ایجا مخته به درون ابر پناه برده، در آنیهوا گر یه از گرمکباشد یم یآن نمور

 بارد. یش از زمستان میز بییپا

خواهم گفت: آمدن  9هانشانهه در بخش کن رو چنانیباز شود. از ا کاند کشده و اند ه سفتکاست  یز ابریمه ن

 باشد. ینده میمه نشانۀ صاف شدِن هوا در آ

د باران تر باشد، و اگر از شبنم سفتیآیشتر باشد، به صورت نم و شبنم فرود میشود بیچه از ابر باز مهرگاه آن

 یشاگر بخارها در بخده شود. و ید نامیا جلیط یفسرده باشد سقیشب شبنم فرود آمده را ب یشود. و هرگاه سرمایم

ه از شدت گرما است، برق کد، آواز تندر را رعد و جرقه را یتندر و جرقه برآ یند، آوایده بر هم بسایچیاز آسمان درهم پ

 دهد.یده شوند رخ مییگر سایدکیه بر کان هر دو جسم ین در مینامند. و ا

ل دن باد در شمایل شدت وزیروند. دلیباال م ه به سوی آسمانکاست  ییز به اندازۀ بخارهایوزش بادها و ابرها ن

جا به صورت آن ین رو بخارهایتابد، از ایگذرد و مید در شمال و جنوب میه خورشکاست  یم بودِن زمانک و جنوب

 کز خشیرا چیند؛ زکد و بادها اند یآیبار مکید در هر روز یدر خاور و باختر، خورش یوزد. ولیتند م یتوفان و بادها

رما ه گکاست  یا گرم و نمور، و هر بخار نموریو  ؛ا سرد و نمور استی ؛رد. هر بخاریار نگیسرد بخار بس کگرم و خش

 ند.کآن را باز 

 وه دماوندک

دند که یبزرگ رس ین تبرستان در راه خود به کوهیه در هنگام گذر به سوی سرزمکار به من گفتند یبس یگروه

ده یوشانخ و ابر پیشه برف و یشد. قلۀ آن را همیده میصد فرسنگ دورتر دکیگفتند که قلۀ آن یبه آن کوه دماوند م

اد کردند که در دو روز یشان یروان است. ا یبا آب گوگرد یباریشود. در دامنۀ آن جوینم یخ تهیچگاه از برف و یو ه
                                                      

های آن است.  فرغانه: شهری در فرارود و در همسایگی سرزمین ترکستان و در پنجاه فرسنگی سمرقند است. خجنده از شهرک 1

نه یکی را واداشت که در این شهر نوساز فقیه گوید: انوشیروان ساسانی آن را بساخت و نام ازهرخانه بر آن گذاشت؛ زیرا از هر خاابن

 (.۲۰۵، ۵زندگی کند )معجم البلدان، ج
 نهاوند )خ.ل(. 1
 یعامیانه، برا یهانشانه یکه برا 111تا  117باب گفتار نخست ص  11، در باب دهم از یفرزند ربن طبر یکتاب عل ۀنگارند 9

م( در تبرستان را آورده است، مانند این که: چگونه صاعقه  3هع.  9 ۀروزگار خوش )سد یاز پیشآمدها یاساخته است، گوشه ینگرآینده

هیربدان از ترس  ۀبود، ویران کرد، و هم یآن را ویران نکرده، آتشکده را که در همسایگ ییکي از سرداران شاه فروافتاد ول ۀبر خان

 یتبرستان به دست دشمن ]عرب[ افتاد و زنان و فرزندان پادشاه به دست او ]معتصم[ به اسیر ینگذشت که پادشاه یگریختند. چیز

پیشگفتار گوید: چون داستان را به درازا کشیده بود، من کوتاهش  13در پانوشت ص  یعرب اپچ ۀکنندچاپ یرفتند. دکتر محمد زبیر

 ها خذف شده باشد.کردم. و گویا این حوالت نیز جزو آن



کوه  افتند.یب یجر یدند و مساحت آن را سیرس ن کوه باال رفتند تا به قلۀ آنیاز روز سوم را از ا یو دو شب و بخش

ر پا احساس یار نرم که در زیاست بس یخاک ید. آن دارایآیک و بلند به چشم میبار یدماوند از دور مانند گنبد

سرما و وزش بادها در  یاز سخت یچ پرنده و جانوریشود و هیده نمیدر آن د ییچ جانور چهارپاین که هیشود و اینم

دند و یدینم یآمد و که از آن آزاریرون میب یافتند که از آن بخار گوگردیسوراخ  یش از سیسته و در آن بیزیآن نم

د و بر کنارۀ دهانۀ آن گوگرد زردرنگ همچون زر ِگرد یرسیآتش به گوش م یهاشراره یها صدااز درون آن سوراخ

ا یدر شد و بهیده مید ییهارامون آن مانند تپهیپ یهاکوهن یم آوردند. همچنیبرا یشان آن را با انبانیآمده بود که ا

، برگردان )فردوس الحکمةنمود. یست فرسنگ میا بود که افزون بر بیار از قله تا دریبس یانگاه انداختند که فاصله

 (۰۲۲ذاکر، 

سیار رخ داد و مردم ها  بدر همین روزگار ما در ارم،ستان و فر انه و دنباوند ]دماوند[ زمین لرزه: تبری گوید

 (۵۰)فردوس الحکمة، برگردان ذاکر،  ا  ماند.بسیار در فر انه را در شکاف فرو برد. و از شىر تپه

آیند. به همین دلیل است که از دیرباز در هایی مقدس به حساب میها مکاندر بسیاری از باورها و ادیان کوه

شته است. در ایران از کوه دماوند که مظهر پایداری و استواری های دیرین و شعر شاعران کوه جایگاه خاصی داقصه

ای مانند آرش کمانگیر که پرتاب نیزه اش از فراز دماوند مرز بین ایران و توران را تعیین های اسطورهاست در داستان

 شده است.کرد و سرنوشت کشور را رقم زد و در شعر شاعران ایرانی چون ملک الشعرای بهار به شکوهی خاص یاد 

ت. البرز اس های رایج کشور ایران به چاپ رسیدهدر صد ساله گذشته بارها تصویر این کوه با هیبت پشت اسکناس

 د.آیی آتشفشانی آسیا نیز به حساب میکوه یا دماوند کوهی است در شمال کشور ایران که بلندترین قله

بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان خاورمیانه شناخته وه دماوند کوهی در شمال ایران است که به عنوان ک

کوه البرز در جنوب دریای خزر و در بخش الریجان شهرستان آمل قرار دارد. شود. این کوه در قسمت مرکزی رشتهمی

رامین واین قله که از نظر تقسیمات کشوری در استان مازندران قرار دارددر هوایی صاف و آفتابی از شهرهای تهران، 

 .های دریای خزر قابل رؤیت است نزدیکترین شهر بزرگ به این کوه الریجان استو قم و همچنین کرانه

دماوند در اساطیر ایران هم مطرح است و شهرتش بیش از هرچیز به خاطر این است که ضحاک )پادشاهی ستمگر 

وه دماوند تر کاوان به این اسطوره و به طور کلیاست در آثار ادبی فارسی نیز فر و اژدهافش( در آن به بند کشیده شده

 .های آب گرم الریجان، اسک و وانه استاست دماوند دارای چشمهاشاره شده

 تفاع آن پنج هزار ونام کوهی است در شمال ] شرقی [ تهران که بلندترین قله ٔ سلسله جبال البرز می باشد و ار 

  .های پیشینیان استهای نوشتاری آن در کتابنام الجورد .جبلهشتصد گز است. دنباوند. دباوند. بیکنی

 .ف به محل جادویی و سحر بوده استمثل مای معرو« آوند»به معنی گاز و « دم » دماوند:

 1141؛ 1914؛ 1793؛ 1388؛ 9171؛ 9411پیرامون  اند، ولیبسیار گوناگون گفته بلندای آن از کنار دریا تا نوک

 متر یاد شده است.



 همیشهۀ قل 
 
دریای  نارک از باشد بسنده هوای خوب و روشنایی هرگاه. ابرآلود است آن با برف دایمی پوشیده و تقریبا

ی فشانسرشت آتش شناسیینباشد. دانش زمپدیدار می و نیز از باختر تهران بزرگ و نیز از نیمه راه قم به تهران خزر

 داند.آن می گرانکوه را برخاسته از دیرینگی بسیار زیاد پیدایش

ی شناسان جایگاه آن را بستری براشود. زمیندیده میدماوند  بیش از هفتاد دهانۀ آتشفشانی در پیرامون نوک کوه

شود. چندین چشمۀ پندارند که گسل آن از یک سوی به مازندران و از سوی دیگر به تهران کشیده میزلزله می

و الر و جز آن  اسک، رینههای آب گرم الریجان، شهر دماوند، آبچشمههای گرم در پیرامون آن قراردارد، مانند آب

 هستند.

را جایگاهی برای مبارزۀ روشنایی با تاریکی است و آن را زیستگاه البرز ۀ کوه های ملی ایران دماوند و رشتافسانه

 .(المعارف فارسیهیر )دادانند. می و جایگاه بالیدن زال سیمرغ و نوک کوه دماوند را زندان اژدهاک ]ضحاک[

 گوید:ق( شیرین سخن 931الدین سعدی )مصلح

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود -----نیست که گه تند و گهی خسته رود  رهرو آن

 ،با کوه دماوند استخ( 1991 – 1191)الشعرای بهار این سروده در قالب چکامه )قصیده( است که گفتگوی ملک

 د و...(مانن –دل بند  –کمربند  –دماوند  -)بند های زوج هم قافیه استیعنی مصراع نخستین این سروده با همۀ مصرع

 د!عای گنبد گیتی! ای دماون -----د! عععای دیو سپید پای در بن

 ز آهن به میان یکی کمر بند -----از سیم به سر یکی کله خود 

 بندعععععبنهفته به ابر، چهر دل -----م بشر نبیندت روی ععتا چش

 س دیومانندعععععوین مردم نح -----ی از دم ستوران ععععععتا واره

 د کرده پیوندعععععععبا اختر سع -----ان ععبا شیر سپهر بسته پیم

توانست حکومت دیکتاتوری وقت را سرنگون در صورت بیدارشدن می او توانایی است که حت نیرومندیدماوند نماد 

 آتش در دل دماوند انباشته ۀایران است که به گونهای مردم ها و تیره روزیتش درون دماوند نمادی از گرفتاریآ سازد.

 است. شده

 
 



 

 

  
 

 نامهکتاب

، ، تهرانامیرکبیربه کوشش محدث، هاشم، ، قزوینی، زکریا فرزند محمد، جهانگیرمیرزا، آثار البالد و اخبار العباد

 خ؛0۵۶۵



خ(، 0۵8۳ی )د: نقیعل ی،منزوق(، ۵۲1)د:  احمد فرزندمحمد  ی،مقدس یم،معرفة االقال يف یمالتقاساحسن 

 خ؛0۵۱0 ،تهران، کومشانتشارات 

تهران،  نده،یبرگردان ابوالقاسم پا ی،تبر یروالملوک والخلفاء، محمد فرزند جر یاءالرسل واالنب یخ، تارطبری یختار

 خ؛0۵۰۵ – 0۵۰۲

ق(، ۲۳1فرزند اسحاق همدانی )ز:  محمد فرزند احمدابوبکر الفقیه، ابن، بخش ایران ،البلدانمختصر ترجمۀ 

 خ؛0۵۵۳ ،تهرانیران، بنیاد فرهنگ ا، سعود، ح، برگردان، ممحمدرضا پژوهش حکیمی،

  ؛م۲11۶، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة(، ق۶۵۲ )د: علی فرزنداسماعیل  عمادالدین ابو الفداء،، قویم البلدانت

ه خوافشهاب ،التواریخ ةزبد ،رافیای حافظ ابرو، مجمع التواریخ السلطانیهغج
ّ
ق(، 8۵۵ )د: یالدین عبدالل

 خ؛0۵۶۰تهران  ی،صادق سجاد

  ،هاد، پژوهش لل،شر یةالثقافالدار، (ه4 سدۀمؤلف ناش،اخته )، المغرب يکتاب حدود العالم من المشرق إل

 ق؛1423، قاهره، یوسف

 تهران یبی،ج یهاکتاب یشرکت سهام ی،دائرةالمعارف فارس ین،مصاحب، غالمحس ی،فارس المعارفیرهدا

 ؛0۵۰۱

 خ؛0۵80محمد، انتشارات زوار، تهران،  یاقی،س یربه کوشش دب ی،مروز یانیناصرخسرو قباد ۀسفرنام

تهران، امیرکبیر،  ق(، چ۵00-۵۲۵قاسم حسن فرزند اسحاق فرزند شرفشاه توسی )البوا ی،شاهنامه، فردوس

، به ششم و هفتم چاپ مسکو( یچاپ مسکو )جلدها یاز روی، فردوس ی، ابوالقاسمشاهنامه فردوس؛ خ0۵۱۵

 ؛0۵۳۲تهران،  ،قطره ، انتشاراتیدیان، سعیدحمکوشش 

 .آنندراج ←خ.  0۵۵۰چ تهران،  ی،به کوشش محمد دبیرسیاق« شاد»آنندراج، محمد پادشاه  فرهنگ

ق(، به کوشش ۲۳1)ز:  یالفقیه، ابوبکر احمد فرزند محمد فرزند اسحاق همدانبخش ایران، ابنمختصر البلدان، 

 خ؛0۵۵۳تهران،  یران،محمدرضا، بنیاد فرهنگ ا یمی،حک

بغداد  ساکن ابوعبدالله یعقوب فرزند عبدالله رومی تبار حموی زادگاه ینالدشهابحموی، یاقوت معجم البلدان، 

 یراثسازمان م ی،منزو ینقیکتاب معجم البلدان، برگردان دکتر عل نویسندۀ( ۱۲۱ – ۰۶۵در گذشته در حلب )

 خ. . 0۵80 ی،فرهنگ

، یمحمد اندلس فرزندعبدالعزیز  فرزندعبدالله  ی،أبوعبید بکر، معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع

 ق؛0۵1۵، چاپ سوم، عالم الکتب، بیروت ق،۵8۶

 


