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  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 کهن    یهانوشته کوه دماوند در ردیابی 
)ز:   ی برعلی فرزند سهل ربن ت   فردوس الحکمة في الطببرداشت از کتاب    ،در بند  ی پا  دیسپ   وی از د  یخیتار  یگزارشکوته

 گرید ییایو جغراف یخیو چند کتاب تارق( 236

 32 - 31 ۀ، برگ1395، بهشتیارد - نیفرورد د،ی، دوره جد32 مارۀش  ران،یا یپزشکانجمن دندان  ۀخبرنام

 دندانه تیو سا یمنزو تیذاکر، سا تیسا

 گفتار پیش
 کوهستان 

آید، چون نیمی از بسیار ارزشمند برای زمین به شمار می  زیستگاهی  دارند که  نیاستهکو  جایگاهی  جهان، دهم مردم  یک

 بخشد.  ای شکوهمند به سیارۀ ما میسازد و افزون برآن جلوهآب شیرین این کرۀ خاکی را فراهم می

بیشتر باشد، تنوع جانوری و گیاهی آن جا بیشتر خواهد بود.  مینزاکولوژی به ما یاد داده است، هر اندازه پستی و بلندی 

   .مین خوراک و چوب مردم جهان دارندأرو، جاهای کوهستانی نقشی بسیار ارزشمند در تازاین 

این    ، اند؛ بنابراینهایی پاگرفته است که خاستگاه کوهستانی داشته های دنیا در کنار آب رودخانه چنین بسیاری از تمدنهم 

 باشد.  ها میها و اقوام فرآیند تنوع فرهنگی شکل گرفته در کوهستانهای امروزی و رنگارنگی ملتوناگونی تمدن گ

هایی بسیار زیبا بر  اند. قلهگیرند و نزدیک به نیمی از روستاها نیز در این جاها قرارگرفته ها دربرمیدوسوم سرزمین ما را کوه

 . اندشناسی در کشور جاگیرشدهزمین های گوناگون هایی از دورانسر کوه
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 کوه البرز رشته کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
 کوه دماوند 

های آتشفشانی آسیا و جهان در ایران قرارگرفته است که در بخش الریجان آمل یکی از زیباترین و بلندترین کوه  کوه دماوند

 در جنوب دریای خزر قرارگرفته است.  و کوه البرزدر استان مازندران، در بخش مرکزی رشته 

برخی چنین از  قم و هم   -نیمۀ راه تهران  ن و  توان قلۀ آن را از شهرهای تهران، ورامیهنگامی هوا شفاف و آفتابی باشد، می

 دید. نزدیکترین شهر بزرگ به این کوه الریجان است. آن را دریای خزر  اهکرانه

و شکوه  رو، برای ایرانیان نماد فر  ای نامش در اوستا و تورات یادشده است. ازاین کوه دماوند دیرینۀ بسیار کهن دارد، به گونه 

افسانه  و  رابوده  درآمیخته   هایی  آن  آژیبا  زندان  جا  آن  فرزند اند.  دینکان  فرزند  ونداسب  فرزند  بیوراسب  ]ضحاک[  دهاک 

 آورند. وبهرسک فرزند تاز فرزند نوارک فرزند سیامک فرزند میشی فرزند کیومرث ماردوش به شمار می

زمین رسید. توران مرز  ا درنوردید و تا به  سرزمین ایران ر   ،چلۀ کمان آرش از دامنۀ این کوه  به پرواز درآمدۀ از چنین تیر  هم 

های خود ترسیم کرده و ادبیان بزرگ ایران از دیرباز، مانند فردوسی، رودکی و فرخی و جزایشان، نقشی پررنگ از آن در افسانه 

شکل به  را  سرودهنامش  در  گوناگون  یادکردههای  خود  نثری  آثار  و  داستانها  و  نمودهسراییاند  برایش  )آنندراج،  هایی  اند 

 یری(.  نامۀ منشرف

 بلندای کوه دماوند 

 اند.های گوناگونی برای بلندای قلۀ دماوند یاد کردهچندین سازمان، اندازه

 متر؛ 5610درگاه ملی آمار ایران، ارتفاع این قله  -

 متر؛ 5670های علوم زمین ایران، پایگاه ملی داده -

 اند؛متر یادداشت نموده 5671گاه رصدخانۀ زمین ناسا، وب -

 متر آورده است.  6400تا  5543المعارف فارسی فهرستی شش موردی از هدایر  -

 کیلومتر است.  26و با شمال شهر دماوند  62کیلومتر و با باختر آمل  69خاوری تهران فاصلۀ هوایی این قله با شمال 
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  .ها به گونۀ برف استمتر در سال است و بیشتر این بارش میلی 1400های دماوند میانگین بارندگی در بلندی  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

  .وانه استهای آب گرم الریجان، اسک و دارای چشمهمنطقه 

  .فشار هوا در سطح دریا دوبرابر فشار هوا در قلۀ دماوند است

ق است که در دورۀ پیوسته فوران گوگرد در دامنه  های پنج هزار متری به باال تا قله دارد. دماوند یک کوه آتشفشانی مطب 

های آتشفشانی آید. فعالیتمیجوان به شمار  های  جزو کوه شناسی ]دوران هولوسین[ تشکیل شده است، پس  چهارم زمین

  38500های آتشفشانی این کوه مربوط به  این کوه در حال حاضر محدود به تصعید گازهای گوگردی است. آخرین فعالیت

شدن دوباره دارد. گروهی برخاستن دود و بخارهایی توان آن را یک آتشفشان خفته دانست که امکان فعال می  .استسال پیش  

های پر بارش، با  اند، ولی باید دانست که سال شدن دوبارۀ پنداشته، گواه فعال 1386ها، نمونۀ آن  خی از سال را از قله در بر

آمد و های بسیار داغ، جریانی از بخار آب از دهانه قله بیرون میهای ژرف قله و برخورد با سنگکردن آب به درون گودال رخنه

 ه است.  رسید که آتشفشان فعال شد چنین به گمان می 

متر می چهارصد  به  نزدیک  آتشفشان  دهانۀ  دریاچهقطر  که  پوشاندهباشد  را  آن  یخ  از  نشانهاست. هم   ای  از  چنین  هایی 

 .شودهای بسیار دیرینه در پهلوهای جنوبی و شمالی آن دیده میدهانه

 دماوند  نام شناسیریشه
است. دباوند شکلی دیگر از آن است که   یا پیش دال[ یاد شدهدماوند و دنباوند ]با زبر    نام دماوند به دو گونۀ مشهور:

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

 (. 642، 2آشوری آن بیکن است )ری باستان، ج

 آمده است. ه شمار میاند که آوند ]ظرف[ دنیا ببرخی آن را دنیاآوند گفته 

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

 بخار )آتشفشان(.
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 روز ملی  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
 شود. ماه برگزار میشو در شب سیزدهم تیرزمان با تیرگان در مازندران با نام تیرماه سیزدهروز ملی دماوند هم 

شهر رینه الریجان شهرستان  های قله دماوند درانجمن کوهنوردان ایران هر ساله این جشن را در روز سیزدهم تیر در دامنه

 یز رسیده است. کنند. این جشن به ثبت ملی نآمل برگزار می

هزار نفر   ُنهبا صدای ساالر عقیلی در بین    1391افزون برآن موسیقی ملی موسیقی ملی دماوند در روز جشن تیرگان در سال  

 .رونمایی شد

 ثبت قله دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی 
 81/ 21/3مورخ    221  طی مصوبه شماره  خ1381هکتار در سال    2950اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر  

  3976113است. این اثر با شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته  

طول جغرافیایی در شمال خاوری تهران و در استان مازندران واقع   603597تا    596762عرض جغرافیایی و    3982150تا  

 توان از بومادران، پیر گیاه دماوندی، اسپرس کوهی و گون نام برد.گیاهی آن می های مهم است. برخی از گونهگردیده 

 دسترسی به قلهمسیرهای 
 ها: ترین آنشدهبرای رسیدن به قله دماوند، مسیرهای مختلفی وجود دارند که شناخته

و دوبی     ( جبهۀ1 از میان دو یخچال سیوله )سمت راست(  آن، گذر  از  سل )سمت چپ( صورت شمالی که مسیر صعود 

 گیرد؛ می

 فریدون در این مسیر قرار دارد؛  ( جبهۀ شمال خاوری است که پناهگاه تخت2

 ( جبهۀ باختری پناهگاه سیمرغ در این مسیر است؛ 3

شود که پلور، رینه، گوسفندسرا و بارگاه سوم در این مسیر قرار ( جبهۀ جنوبی که از سمت جنوب خاوری کوه آغاز می4

 .گیرندمی

 ها جبهۀ شمالی است.  جبهۀ جنوبی و دشوارترین آن  این مسیرها،ترین سانآ
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 پناه در میان راه هستند. اند و همگی دارای جانسه جبهۀ شمالی، جنوبی و شمال خاوری در نزدیکی روستاها قرارگرفته کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 های مسیرهای گوناگون پناهگاه
 4150متری؛ بارگاه سوم )یال جنوبی( در ارتفاع    2950گاه گوسفندسرا )کوهپایه( در ارتفاع  جبهۀ جنوب خاوری: پناه   -

 متری؛  

 متری؛ 4150گاه سیمرغ در ارتفاع غربی پناه یال  -

 متری؛  4360گاه تخت فریدون در ارتفاع یال شمال خاوری پناه -

 متری است. 4000پناه فلزی در ارتفاع یال شمالی جان -

 ها و آبشارها یخچال 
 ها؛ یخچال سیوله، یخچال دوبی سل و یخچال عروسک :جبهه شمالی -

 یخچال دره یخار؛  :جبهۀ شمال شرقی  -

 یخچال خورتاب سر و یخچال؛  :یال شمال غربی  -

 .ییخچال باختر :یال باختری -

های بسیار  است، ولی گاهی در تابستان   زدهآبشار یخی در جبهۀ جنوبی قراردارد که همۀ روزهای سال یخ  :جبهۀ جنوبی  -

رسد و به دنبال آن آبی اندک از این آبشار  وا به صفر میبا تابش مستقیم آفتاب، دمای ه  13گرم و پیرامون نیمروز و یا ساعت  

نامند. رو این پدیده را آبشار یخی میزند که بدینرود و دوباره یخ می دمای هوا به زیر صفر می  16سپس در ساعت    ،شودروان می

  .بلندی آن هفت متر و پهنایش سه متر است

 ام طول سال پوشیده از برف است. شود که در تمگودالی در باالی این آبشار دیده می

متری، از نظر ارتفاع از سطح دریا مرتفع ترین آبشار در خاورمیانه    5100آبشار یخی کوه دماوند با قرار داشتن در ارتفاع  

 باشد. می
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 های پیشینیان دربارۀ کوه دماوند  گزارش کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
 فردوس الحکمة في الطب 

ابوالحسن علی فرزند سهل ربن تبری از بزرگان دانش پزشکی است که در بخش شمالی سرزمین   ق( گوید:236)ز:    1تبری 

آیین و  ای ایرانی، یهودیم در خانواده780  -  770ق /  160  –  150های  جهان گشود. وی او میان سال بزرگ ایران چشم به  

دش دستی در دبیری، پزشکی و فلسفه داشت،  جهان گذاشت. پدر دانشمن  پرور در شهر مرو از سرزمین خراسان پا بهدانش 

 شناسی ورزیده بود. ت و ستارهاگویا در هی

م منشی و وزیر مازیار فرزند قارن فرزند بندادهرمز سوخرایی اسپهبد تبرستان 839  –  830ق /  224  –  214های  تبری در سال 

دست ارتش عبدالله فرزند طاهر، اسیر شد و به فرمان    و سردار بزرگ ایرانی بود تا آن که مازیار در نبردی سهمگین در این سال به

 م( در سامرا به دار کشیده شد. 842ق / 227معتصم عباسی )

 فرمان خلیفه بخشوده و آزاد شد. او نیز به همراه مازیار به دربار خالفت، به اسارت آورده شد، ولی به 

پس برای آن که متوکل بتواند او را به همنشینی خود فرابخواند،   در آن هنگام هنوز در ذمۀ جهودان بود. از آن رود که  گمان می

 گزید. مسلمان شد و به آیین جعفری دست آزید و نام علی را برای خود بر 

ق پایان یافته  236سال  که به    ةفردوس الحکمم بوده است؛ زیرا در کتاب  855ق /  240شدنش پیرامون سال  گویا مسلمان 

 شود. آیین اسالم دیده نمیق( پیشکش کرده، هیچ نشانی از باورش به  247بالله عباسی )ک: پشتیبانش متوکلو به  

، افست لیدنبیروت،    دار صادر ، انتشارات  ق(300)د:    خردادبه، عبیدالله بن عبداللهابن   ،، ابن خرداذبهالمسالك و الممالك

 . م1889

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

خ  1391[ آن را به پارسی برگرداندیم و به تاریخ خ(1389 – 1302)  یاد دکتر علینقی منزویجهان اسالم است. اینجانبان ]محمدابراهیم ذاکر و زنده

دات پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید و در نخستین همایش توسط مرکز تحقیقات طب سنتی و مفر 

 رونمایی شد. وقتگیاهان دارویی در همان سال به وسیلۀ ریاست جمهور 
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 شود. کارگزاری جبال از مرز ری آغاز می  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

   . توان دیدری می  بازار  که آن را از میانۀ  کوهی است  [دنباوند ]دماوند 

 توان آن را از نزدیک ساوه هم ببینند. اند:می چنین مرا گفته هم

بلندای   است. های دیگر . بخش باالیی آن همانند قبه و بارگاه و مشرف بر کوه آن کوهی میان یک رشته کوه است

 گمان ندارم کسی دسترسی به قلۀ آن یافته باشد.  آن چهار فرسنگ است. 

شده است. جادوگران در بخش باالیی   ضحاک پادشاه را در آن جا به بند کشیده   های پیشینیان آمده است: افسانه 

  ،دبیران خیزد. پیرامون آن روستاهای  های باالیی آن دود به هوا برمی . پیوسته و در هر زمان از همۀ بخش آیندآن گرد می 

 و جزآن از روستاهای دیگر قراردارد. برا  ه، درمی

جیحون از روستای درمیه اقامت گزید. این کوه نسبت به این جایگاه بسیار باالتر است. در وادی   علی فرزند شروین

اند. در منطقۀ جبال و نواحی دیلم کوهی به  این کوه لخت و کچل است است و درخت و گیاهان پوشانندۀ آن اندک 

 . 1شودبزرگی آن دیده نمی 

 
انتشارات  ،ق(، محقق / مصحح ابوزید، احمد بن سهل346)د:  یاصطخری، ابراهیم بن محمد اصطخر ،، اصطخري / لیدنمسالك الممالك1

 جلد. کیم، 1927، دار صادر، بیروت

حینی.مصر، الهیئة   محمد جابر عبدالعال ح یو تصح قی، تحقق(346، اصطخری / مصر، اصطخری، ابراهیم بن محمد )د: المسالك و الممالك

 جلد.  کیم، 2004، العامة لقصور الثقافة، قاهره
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 (فقیهابن البلدان ) کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
آورد تا  خ ایرانیان است که چون فریدون، بیوراسب ]ضحاک[ را از مغرب به مشرق میدر تاری   هـ( گوید:3)سدۀ    1فقیهابن

جا کسانی خواست که تا او چاشت خورد بیوراسب را نگاه دارند و نیافت. پس    بندیش کند، به خوره اصفهان گذر کرد. در آن

فریدون او را به چندین ستون و زنجیر ببست و زنجیرها را به گروه بسیاری از مردم گرد کرد، باز نگهداری او نیارستند. آن گاه  

ها و کوه از جای برکند و با  دور کوهی بیاورد و بر آن استوار بکرد و بنشست تا چاشت خورد. بیوراسب زنجیرها بکشید و ستون 

 همان کوه به آسمان پرواز کرد.  

های آهنین که در دست داشت بر سر او رسید و در دم با پتک فریدون او را دنبال کرد و در شهر بهرزیر که همان ری است به

او کوفت. بیوراسب بیهوش برروی زمین افتاد و آن کوه که از اصفهان آورده بود، در ری، در زمین جایگیر شد و مشرف بر شهر  

فریدون بر آورد. آن گاه   بایستاد. فریدون آن کوه را نفرین کرد و از خداوند خواست که گیاهی برآن نرویاند. خداوند خواهش

فریدون بیوراسب را به دنباوند آورد و او را در کوه دهکده آهنگران بندی کرد. و ارماییل را بر او بگماشت. در پیش روی او، بر  

ها جای ها ساخت و آهنگران را در آن گاه قله، صورت فریدون را نقش کرد و برای او طلسمی بکرد. در گرداگرد کوه، دکانخالی

، ها بکوبند، در شب و روز و زمستان و تابستان، و هیچ درنگ نکنندها بر سندانداد، تا پیوسته، و یکی در جای دیگری، پتک

 دادن بیوراسب گمارد. داشتن و خوراک سپس فریدون به کشور خویش بازآمد و ارماییل را به نگاه

. لیکن از کشتن مردمان بسی نگران بود. تا آن که برای رهایی کشت، تا او از مغز آنان خوراک کندارماییل هر روز دو کس می

ای مندان نام برفت و بر کوه شرقی آن کوشکی  ای اندیشید و آزادکردن خلق را کاری با پاداش دید. این را به دهکدهمردم چاره

ای بساخت از چوب ساج  خانه   ها روان. در آن سراهاسارانی در میان آن بوستان ها و سراهای خوب و چشمهبساخت با بوستان 

ای بدان بلندی و شکوه و زیبائی نبود. این بنا همی بپا بود تا که  و آبنوس، پر از نقش و نگار، که هیچ کس را در مشرق، خانه

 
گوید: نامش احمد و از ادیبان است. ق( می378ندیم )ز:  الفقیه(، ابنفقیه )ابنابوبکر احمد فرزند محمد فرزند اسحاق همدانی، با آوازۀ ابن  1

 جيهانىاشکال العالم   مانند ،های دیگرانبه اندازۀ هزار ورق. آن را از کتاب البلداناوراست: کتاب ست. بیش از این از کار و بار او چیزی دانسته نی

 از اوست. ذكر الشعراء المحدثين و البلغاء منهم و المعجمينو نیز کتاب  استبرداشت کرده 
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بزدند. را با زینهار از قله عیرین فرود آورد، چون او را به ری آوردند، مهدی به ری بود. فرمود تا گردنش  1مهدی، فرزند مسمغان کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

چون رشید خلیفگی یافت و به ری آمد، خبر آن جا و آن بنا به او دادند. بدان جای شد تا به آن کوشک رسید و امر کرد تا بنا را  

داد. او کرد و در کوه غربی دهکده مندان جای همیسان اسیران را رها همیالسالم آرند. ارماییل، همینخرد کنند و به مدینه

 ال سی سال بشد. را بر همین گونه ح

روز را جشن مهرگان  آن  این بود که  زندان کرد.  به  روز مهر،  و  نیمۀ ماه مهر  را، در  آمد که بیوراسب  را چنان پیش  فریدون 

 ساخت.  

قد فریدون نه نیزه بوده است و به آرش او هر یک نیزه سه آرش بوده است و پشتش سه نیزه بوده است و پهنای   گویند:

  .و دور کمرش دو نیزهاش چهار نیزه سینه

حفص تبری بودم. روزی یکی از سرهنگان به روزگار مأمون، در طبرستان، در خدمت موسی ابن   محمد بن ابراهیم گوید: 

او را امر کرده بود تا با موسی فرزند حفص به جایگاه بیوراسب در دهکده آهنگران روند و این به سال    نزد وی آمد. مأمون  2مأمون

 ز کار و سر گذشت او آگهی یابند و درستی این داستان روشن کنند.بود و ا 217

هایی به دهکده آهنگران شدیم، چون نزدیک آن کوه رسیدیم که بیوراسب در آن ببود، گرگ  ابراهیم گوید:  فرزندمحمد  

دیدیم به کالنی استر و پرندگانی چونان شتر مرغ، به اندازه و شکل گوساله. قله کوه را نگریستیم که در برف پوشیده بود و  

 دادند. جستند و فروشان میها میمدند. آن مرغان بر آنآهایی چونان ساقه درخت خرما از آن برف به سوی دامنه پایین می کرم

هایش را ندانستیم. در این میان، کهنسال مردی پیش جست و چرای آمدن ما را  سرانجام به قله کوه راه نبردیم و چگونگی

د قله، آهنگرانی  ها، گرداگر بدان کوه بازجست. داستان خویش به او گفتیم. در آنجا بر روی کوه بس دکان بود. در آن دکان

های بودند، و چند تن دیگر، نائبان همی در کنارشان که تا از کار بخستند کار از آنان بگیرند. اینان پیوسته و دمادم با پتک

کردند. در هایی موزون زمزمه میها، جملهها، و هماهنگ با ضربه آن کوبیدند. و هنگام فرودآوردن پتکها میخویش بر سندان

 داشتند. نی سستی و درنگ نمیاین کار، آ
 

 مغان( است.المصمغان« که تعریب مسمغان) مه(:» ابن275 برگۀمتن)  1
 ، ب(145ای بود از مأمون که موسی بن حفص را امر کرده بود تا به جایگاه بیوراسب ... نسخه اصلی) ورق  با صد و پنجاه سوار، و با او نامه 2
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اند تا او بند خود نگشاید. او همواره بند و زنجیرهای خود ها پرسیدم، گفت: این آهنگران طلسم بیوراسبپیر را از این دکان کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

سر ها کوفته شود، زنجیرها به حال نخستین خود بازگردند. اگر خواهید بر این کار و ها را نازک کند. چون این پتک بلیسد و آن

 گذشت این جانور بندی وقوف یابید، راه آن به شما بنمایم.

های آهن ساخته بودند، آورد و جوانان ایم. پیر نردبانی، که از چرم و پاره برای همین که گفتی بدین کوه آمده  سرهنگ گفت:

باال شد، آن اندازه صد گز  تا  پای قله  از  و  آمد  بر  آن نردبان  آنان بر  از  تا یکی  را گرد کرد،  گاه در سوی شرقی قله، در    آن ده 

های آهنینی زراندود. بر آن  د که بر آن، آستانه زبرین دری آهنین بود و روی آن، میخ گاه خورشید، حفره بزرگی نشان داطلوع

گفت که بر فراز  ای بود و چنین میسر در، بر هر میخی، هزینه ساختن آن را، به  فارسی، نوشته بودند. باالی سر در نیز نوشته 

اند: او را پایانی است  ر روی هر یک از بازوان درها نوشتهب  ،قله هفت در آهنین دو اشکوبه است و بر هر اشکوبی چهار قفل است

ها برآیند. نکند که از این  پس مبادا خلقی در صدد بازکردن هیچ یک از آن  ،که بدان برسد و سر انجامی است که از آن در نگذرد

 جانور، آفتی به مردم اقلیم رسد که چاره نپذیرد. و راهیتان برای بازگردانیدن آن نماند.  

 خوراک بزید؟  وایتان باد! جانداری از هزارها سال همین گونه بی وسا فرزند حفص گفت:م

خوراکی که از همان دیرین خورده است، در درونش طلسم شده است. آن خوراک در شکمش به حرکت در    آن پیر گفت:

جای بازگشتند  ست. پس آن گاه همه از آنآید و به دهانش رسد، تا آن را پر کند، لیکن او بیرون دادن آن نتواند. این خوراک او

 و کاری نکردند، تنها این سر گذشت را به مأمون نامه کردند. مأمون نوشت تا متعرض آن نشوند.

بر بود. روزی به شکار رفت. فریدون میان سواران او آمد و بر خانه او دست  ضحاک، غیور و رشک  کلب گوید:مردی از بنی

یدون را در خانه خویش با زنان خویش دید. آتش رشک جانش را به کام گرفت. بیهوش شد و یافت. چون ضحاک بازگشت، فر

از اسب فروافتاد. فریدون جست و او را بست. پس یکایک پیروان او را نیز بندی کرد. و این در روز مهر از ماه مهر بود. بدین گونه  

 آن روز را جشن مهرگان کردند.  

تو بدترین کارگزاران ضحاک بودی. و تو همان کشتارگر مردمان، برای او،   کرد و گفت:  فریدون، مسمغان را نیز دستگیر

 بودی. من چنانکه تو مردم را بکشتی تو را بکشم.

 ام.من در این کار، آزمون خویش داده مسمغان گفت:
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 کردم.  نی آزاد می کشتم و تچیست آن؟ گفت: مرا فرمان داده بود، تا هر روز دو تن بکشم. من تنی می فریدون گفت: کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 آزادشدگانت کجایند؟  فریدون گفت:

 سوار شو تا نشانشان دهم.  گفت:

 های دیلم و شرز رسیدند. آن مردمان در آنجا زاد و رود کرده بودند.فریدون با او سوار شدند و رفتند تا بر فراز کوه 

 اینان همۀ آزادشدگان منند.   گفت:

 »وس ماناکته آزاد کردی« من پادشاهی آنان تو را دادم. و مملکت دنباوند او را داد.  فریدون گفت:

 ضحاک همین سان شش ماه پیش او در بند بود. سپس به روز نوروز او را کشت. 

 امروز نوروز، یعنی روزگار را با روز نو آغاز کردیم. و آن را جشن کردند. پارسیان گفتند:

 ابجد و هوز و حطی و کلمن و سعفص و قرشت، پادشاهان ستمکاری بودند.  قاسم فرزند سلیمان گوید:

ه    روزی قرشت در اندیشه فرورفت و گفت:
 
. همو دارای 1حسن الخالقین«. خداوند او را به صورت اژدها در آورد أ»تبارک الل

نباوند، صخر جنی است« که انگشتری  هفت سر است و در دنباوند زندانی است. برخی از راویان براین باورند دارند که زندانی د

 سلیمان بن داود بر بود. چون خداوند ملک سلیمان بازگردانید« سلیمان صخر را در دنباوند به بند کرد. سروده: 

بدان نیافت  او  دست  داشتند،  جهان  در  قارون  و  هامان  و  فرعون  خشم   ؛چه  مردمان  بر  که  است  ضحاک  چون  او  ها بلکه 

 گرفت و تو فریدونی.می

گروهی از مردم دیلم و طبرستان را بدین کوه فرستاد، تا    ر مازیا  :[ آورده استة فردوس الحکمعلی فرزند ربن ]نویسندۀ 

 آن سرگذشت را معلوم کنند.

که از دور چون گنبدی مخروطی   اند. قله آن را، با آنمدت دو شبانروز و برخی از روز سوم، از آن، باال رفته روندگان گفتند:

رفته بدان گونه که پا در آن فرومی است، اند به اندازه سی جریب و باالی آن پر از ریگ م آید، دارای مساحتی دیدهشکل به چش

اند. چه از بسیاری سرما و بادهای سخت توفنده پرنده و جانوری بدان فراز نرسد. نیز بر آن قله، ای ندیدهاست و بر آن، جنبنده

 
 204  -203ص   1طبری، بخش   1
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ها گوگردی زرد چون زر بوده است. چند انبان از آن  ها، دود گوگرد بیرون زند و بر دهانه آن اند که از درون آنسی دهانه بدیده کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

  اند و دریا نیز به اندازه نهری کوچک، با آن های خاک دیدههای اطراف را چون توده گفتند: کوهبرای ما آورده بودند. ایشان می 

 .1که میان کوه و دریا بیش از بیست فرسنگ فاصله است

 اشکال العالم 
های دیگر جدا، چنان که از زیر تا سر های مشرف، بر شکل قبه و از کوه کوه دماوند: کوهی است به غایت بلند بر همۀ کوه

 آن چهار فرسنگ.

 توان دید. آن را در میان بازار ری و در میان والیت طبرستان و میان بیابان قومس می

 آموزند. روند از او سحر میضحاک را بند کردند در آن جاست و جادوان می اند:آوردهها در حکایات و افسانه

 شود.آید و گرداگرد سر آن گوگرد میو مقیم از باالی آن دودی می

 2در دیالمه و جبال هیچ کوهی بزرگتر و بلندتر از آن نیست. 

 شاهنامه 
   ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گوید: 

 کشان و دوان از پس اندر گروه  دماوند کوههمی تاختی تا 

 

 
تحقیق و تصحیح یوسف الهادي، انتشارات   (،ق365د:  فقیه )ابن  ۀد اسحاق همدانی، با آواز ابوبکر احمد فرزند محمد فرزنفقیه،  ابن  ،البلدان  1

تحقیق و   (، ق365د:  فقیه )ابن ۀ فقیه، ابوبکر احمد فرزند محمد فرزند اسحاق همدانی، با آواز ابن، مختصر البلدانق. 1416عالم الکتب، بیروت،  

   . 181  – 180خ، برگۀ 1379، تهران، ایرانبنیاد فرهنگ ، محمد رضا حکیمی تصحیح 
العالم    2 ترجمۀ  365)نگارش:  اشکال  جیهانی،  احمد  فرزند  ابوالقاسم  پیرامون  ق(،  )ترجمه:  کاتب  فرزند عبدالسالم  و  ق(616علی  ، مقدمه 

 . 147برگه. نک: برگۀ  331خ، 1368تعلیقات فیروز منصوری، آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، تهران،  
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  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 1گروهببر همچنان تازیان بی    که این بسته را تا دماوند کوه

 قالیم احسن التقاسیم في معرفة األ
گوید:420)د:    2مقدسی  دیده   ق(  فرسنگی  پنجاه  از  و  است  نارسیدنی  دست  و سخت  ]بلند[  که  ]نهاوند[  دماوند  کوه 

 شود.  می

 .3دهیچ کس توانائی رسیدن بباالیش را ندار  گفتند:میشنیدم 

 سفرنامۀ ناصرخسرو

گز به فاصله هشتاد هزار    5550دماوند )کوه(: بلندترین قلۀ سلسله جبال البرز به ارتفاع    ق( گوید:481)د:    4ناصرخسرو 

های آن های آب گرم در دامنهگزی شمال شرقی ری با قله مخروطی پوشیده از برف و حدود هفتاد دهانه آتشفشانی و چشمه

 است.  

چاهی بر سر دماوند است که نوشادر و کبریت ]گوگرد[ از آن گیرند. در روایات داستانی این کوه محل زندان ضحاک   ویند:گ

 . است

 
 . 462و   48ش   ، 77و  54 ،1چ حمیدیان ج ، فردوسی،هشاهنام1
ه محمد فرزند احمد فرزند ابوبکر بناء شامی مقدسی )د:  شمس 2

 
را در سال   احسن التقاسيم في معرفة االقاليمق( کتاب  420الدین ابوعبدالل

 خ به پارسی برگرداند.1370ق نوشت و دکتر علینقی منزوی به سال  375
  ، خ(1389  –  1302)  یمنزو نقی  علیبرگردان  ق(،  380  –  336مقدسی، ابوعبدالله محمد فرزند احمد )  ،ميفي معرفة األقال  مياحسن التقاس  3

   . 596،  2ج  خ،1361، تهران، لفان و مترجمانؤشرکت م
ت خراسان)  4 ق( که در قبادیان مرو زاده و در یمگان بدخشان چشم از جهان 481  –   394حمیدالدین ناصر فرزند خسرو قبادیانی مروزی، حج 

 فروبست.  
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گز به فاصله هشتاد هزار گزی شمال شرقی تهران با قله   5550بلندترین قله سلسله جبال البرز به ارتفاع    دماوند )کوه(: کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

ها. در روایات داستانی این کوه محل های آب گرم در دامنهآتشفشانی و چشمه مخروطی پوشیده از برف و حدود هفتاد دهانه

 . 1تزندان ضحاك اس

 سماء البالد و المواضع أمعجم ما استعجم من 
دنباوند با حرکت پیش حرف نخست و سکون دومی یادشده است. حربی این جایگاه   ق( گوید:487)د:    2بوعبید بکریا

 را در باب دنب آورده است.  

دانند و در کوه آن جادوگری بزرگ به بند کشیده شده است.  روایتی است که این را شهر جادو و جادوگری می حربی گوید:

دهد و گردد و جادوگری را بدو آموزش مییزد و همراه و یاور دجال میگررهد و از زندان میگویند: در آخر زمان، وی از بند می

 دهد.  مراحل آن را برایش انجام می

 3خوانند می سازند و آن را دنیاوند دگرگون می « ی»را به   «ب»مردم در هنگام آواخوانی آن، حرف  گوید:

 معجم البلدان
   ق( گوید:626)د:  4یاقوت حموی 

 
  -   394معروف به ناصرخسرو )  ،یبلخ یانیناصر فرزند خسرو فرزند حارث قباد نی، ابومعسفرنامه ناصرخسرو . 239 برگۀسفرنامه ناصر خسرو،  1

 م. 1956خ /  1335تهران، چ  ،یمحمود ی(، کتابفروشق481

ه فرزند ابومصعب عبدالعزیز فرزند ابوزید محمد فرزند أیوب فرزند عمرو بکری اندلسی )د:  ا  2
 
ق( از خاندان بکر بن وائل صلیبة 487بوعبید عبدالل

 باشد. می معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع شناسان بزرگ اندلسی است که نویسندۀ کتاب وران و واژهاست. او از فرهنگ
ه فرزند  ا  ،ا استعجم من اسماء البالد و المواضع معجم م  3

 
بوزید محمد فرزند أیوب فرزند عمرو بکری  ابومصعب عبدالعزیز فرزند  ابوعبید عبدالل

 . 558، 2ج  ،ق(487)د:  اندلسی
ری( یاقوت )یعقوب( فرزند عبدالله رومی تبار حموی زادگاهشهاب  4 (  626  –  574ساکن بغداد در گذشته در حلب )  الدین ابوعبدالله )ابوالد 

 خ.  1381، برگردان دکتر علینقی منزوی، سازمان میراث فرهنگی، معجم البلداننویسندۀ کتاب 
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 ای منسوب بدان است. ای از »دنباوند« و »دباوند« کوهی است نزدیك ری و خورهلهجه 1دماوند کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

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

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

 چهارم. 

  .ام درباره آن کوه که در ری استاست که آن را در شهری به نام دمندان یاد کرده 2دنباوند نیز کوهی به کرمان

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

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

برد که میان قصران و خوی است و گوسفندی به مغاره می  داشت و برای کارهایکی را عالمت بردگی بر گردنش زده و نگاه می

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

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

پس به او گفت باید برای من خوراکی بپزی که سبزی و   ،آن دوباره خیال قتل او را کردداد و افریدون آن را پذیرفت، ولی پس از 

زیست و ضحاك را در  گوشت نداشته باشد و او از دنبه گوسفندان خوراکی برای او ساخت و این هنگامی بود که در دنباوند می

 ا یافتی( و از چنگ من رها شدی.  جا زندانی کرده بود. پس افریدون را خوش آمد و گفت دنباوندی )دنبه ر  آن
 

، دماوند  599  –  572؛ و احسن التقاسیم، برگردان منزوی،  396، لسترنج، برگۀ  489  –  488نک: تقویم البلدان ابوالفدا، پژوهش آیتی، برگۀ    1

 آواخوانی پارسی روز است. فردوسی گوید:  

 ( 462،  48، شمارۀ  77و  54، برگۀ 1کشان و دوان از پس اندر گروه )شاهنامه، چاپ حمیدیان، ج -----همی تاختی تا دماوند کوه  
های آن درکوهی های گوناگون بسیار، معدن آهن و مس و زر و نقره و نوشادر و توتیا. کاندمندان شهری بزرگ و گسترده در کرمان است با کان 2

لدان، فقیه. پژوهش ، و خواش) ب13س    265،  4جواشیر، چ ع  است به نام »دنباوند« به ارتفاع سه فرسنگ نزدیك شهری است که آن را حواشیر ]

رسد و  [ خوانند که با شهر هفت فرسنگ فاصله دارد. در این کوه غاری بزرگ و تاریك است که از آن صداهای شرشر آب به گوش می(20مسعود،  

برند. دولت  ا را کنده و میهآیند و دودهچسبد. به طوری که مردم شهر هر یك ماه یا دو ماه میآید و به پیرامون آن میچون دود از آن بر میبخاری هم

اند و این همان  دارد و چهار پنجم دیگر را مردم میان خود تقسیم کردهگروهی را برای نگاهبانی آن جا گماشته است و یك پنجم در آمد آن را بر می

 (. 390، 2برگردان منزوی، جام )معجم البلدان، فقیه آوردهشود. اینها را من از کتاب ابننوشادری است که به شهرهای دیگر صادر می
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ه کوه را به اقطاع تو دادم، و این غالمان مهر خورده را به تو بخشیدم، و تو سرور   سپس افریدون گفت: کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
 
ای ارماییل من کل

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

 و قزوین، از این نام گرفت.   ری و همدان

دنباوند کوهی است بلند سر به  گوید:می ،ای که مسعر پسر مهلهل نگاشته و در آن سفرنامه خود را آوردهو در رساله

یا بدان   ؛تواند به قله آن برسدفلك کشیده، که باالی آن هیچگاه در زمستان و تابستان از برف و یخ تهی نباشد، و هیچ کس نمی

 نامند. شود، و آن را کوه بیوراسب نیز می نزدیك 

 بینند. های همدان میمردم آن را از »مرج قلعه« و از گردنه

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

زندانی کرده است. همواره دودی از یك غار آن کوه بر  جا    پندارند که افریدون پادشاه، بیوراسب را در آن دیگران چنین می 

  ، بینند و گویند که آن آتش گویند آن نفس ضحاك است. و از این رو برخی در آن غار آتش نیز میمردم می  ۀخیزد که تودمی

 شود.  های ضحاك از آن غار شنیده میچشمان اوست. و همواره زوزه

و گمان   ر کوه بر شدم و با رنج بسیار و با به خطر انداختن خود تا نیمه راه رسیدممن )مسعر مهلهل( داستان را باور کرده ب

کردم  جا که نگاه می  جا نرسیده است. از آن   بلکه هیچ انسان بدان  ؛جا که من رسیدم باالتر رفته باشد  کنم کسی از آننمی

کرد از درون دهانه  ه بود. و هرگاه آفتاب طلوع میای گوگرد افتاد، که دورادور آن را گوگرد منجمد شده پر کردچشمم به چشمه

وزد و صداهای ناهنجار با  شد و در کنار آن جویی به درون کوه روان بود. بادهای گوناگون بر این کوه میآن آتشی دیده می

ور به گوش  رسد، که گاهی صدای شیهه اسب و گاه مانند عرعر خر، و گاه مانند صدای انسان دهای موزون به گوش میآهنگ

بلند می فرا می به صورت صدای  را  آن  آدمی  آن چیزی نمیرسد.  از  لیکن  آدمی چنین میشنود،  صدای فهمد.  اندیشد که 

 خیالی است و زمزمه انسانی.

اك است همان بخار گوگرد است که از آن دهانه بیرون میآن دود که می آید و این گمان درست است. من پندارند نفس ضح 

های این کوه آثار ساختمانی بس کهن دیدم که گرداگرد آن ایوانهایی بود که گویا ییالق پادشاهان ساسانی ز دره در برخی ا

 بوده است. 
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برند نشان آن است که در این سال قحطی و خشکی ای به نیش کشیده میمردم این بخش گویند هرگاه مورچگان دانه کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 ند و بخواهند بریده شود مقداری شیر بز بر آتش فرو ریزند، پس باران بند آید. خواهد شد و اگر باران فراوان ببارد و زیان رسا

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

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

 ها درست و مورد پذیرش همگان است. ف شده است روی دهد و این نشانه برخشکیده و بی

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

ها دارد و در هنرهای گوناگون دست  بری که حکیمی دانشمند است و نگاشتهتزین وزیر مازیار    فرزندنزدیك به این را علی  

یزی نزدیك به داستان »مسعر« را آورده و گوید: گروهی از مردم طبرستان را به کوه دماوند فرستادم و آن کوهی بلند  داشت، چ

ه آن همیشه برف مانند ابر متراکم در زمستان و تابستان و سر به فلك کشیده است که از صد فرسنگ دیده می
 
شود و بر کل

 آید که عوام آن را پیشاب بیوراسب دانند.گ کبریت بیرون میای زرد به رنماند. و از زیر آن رودخانه می

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

 دارد.

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

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

ه کوه نمیو هیچ پرنده
 
های سر جا سخت و باد بسیار سنگین و همیشه طوفانی است. ایشان گودال  رسد. سرما در آنای به کل

که مردی از اهل آن منطقه همراه ایشان  آید، و اینها دود گوگرد بیرون میاند که از آندیدهجا  کوه را شمرده هفتاد غار در آن

 کرد.  بود و راهنمایی می

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

 دیم.  از آن را برای ما آوردند و ما آن را دیدی
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شد و چون نهر کوچکی دیده میآمد و دریا هم های کوتاه بنظر میچون تپه های پیرامون آن هم از باال همه کوه  :گفتندمی کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

  .1جا نزدیك بیست فرسنگ راه است از دریا تا آن

ب آمده باشد و گاه آن را  نقطه پایانین و گاهی آن را دنباوند نیز نامند که ن پیش از  دباوند ]دیادو[ با نون ساکن با دال بی

های های میوه و روستاهای آباد و چشمهجا و طبرستان است. باغ  های ری میان آنای از خوره نام خوره دماوند با م گویند.  

فراوان دارد. در میان کوهستان این خوره کوهی است بسیار بلند همچون گنبدی گرد و من در همه جهان کوهی بلندتر از آن 

هایی که د. بینندگان از راه ها را همچون دشتی در پای خود نهاده باشهای پیرامونش سر برآورده و آن ام که از همه کوه ندیده

 بینند.  چند روز فاصله دارد آن را می 

می باقی  سفید  مرغی  تخم  مانند  تابستان  و  زمستان  آن  روی  بر  داستانبرف  و  خرافات  آن،  درباره  ایرانیان  هایی ماند. 

پندارند  رهیز کردم. ایشان میجا بیاورم، ولی از تمسخر خواننده پ  ها را در اینخواستم مقداری از آنانگیز دارند. میشگفت

انگیز به زنجیر کشید او را در این کوه زندانی ای شگفتهنگامی که پادشاه افریدون، بیوراسف خونخوار را دستگیر کرد و به گونه 

 کرد و در بند نهاد و او تا کنون در آنجا زنده است.  

ه این کوه باال میتواند تا قله این کوه باال رود. تا او را ببیند. دوکس نمیهیچ
 
های رود و آن نفس آید و به آسمان میدی از کل

ها کوبند و از این دست خرافات که همه آنهایی که پیرامون او نهاده شده، میبیوراسف است و دو نگهبان با تخماق بر سندان 

 آورم و اندکی از آن را در واژه دنباوند خواهم آورد. را نمی

عروف پیامبر در آنجا زاده شد که انس فرزند مالک را دیده است، ولی چیزی از وی روایت نکرده یکی از تابعان م  گویند:

 . 2است 

 
 . 405 – 403، 2، جۀ منزویترجمن، معجم البلدا 1

 . 545، 2ج  ،یمعجم البلدان، برگردان منزو  2
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 .2ای منسوب بدان استباشد و آن کوهی است نزدیک ری و خورهای از »دنباوند« و »دباوند« می و[ لهجه ]د 1دماوند کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 با بای تک نقطه به الف کشیده و »واو« و نون و دال ساکن پایانین. نام کوهی در بخشهای ری که در دباوند یاد شد.  3دنباوند 

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

 چهارم. 

 کلبیابن
آن کوه که  ابن آنش   در ری است گوید:کلبی درباره  بر    از  که  اثفیان اصفهانی هنگامی  فریدون پسر  دنباوند گویند که 

کرد و از  ضحاک بیوراسب چیره شد و او را بگرفت خواست »ارماییل« را که نبطی و از اهل »زاب« بود و نزد ضحاک آشپزی می 

برد که میان داشت و برای کارها به مغاره میگاه میبرید و یکی را عالمت بردگی بر گردنش زده و نهر دو غالم یکی را سر می

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

ی در این کار هست و پادشاه را به مغاره برد و کار خود را به او   چون افریدون خواست او را بکشد گفت: ای پادشاه! سر 

 ن آن را پذیرفت، ولی پس از آن دوباره خیال قتل او را کرد.  نشان داد و افریدو

باید برای من خوراکی بپزی که سبزی و گوشت نداشته باشد و او از دنبه گوسفندان خوراکی برای او ساخت و    او را گفت:

د و گفت: دنباوندی  زیست و ضحاک را در آنجا زندانی کرده بود. پس افریدون را خوش آماین هنگامی بود که در دنباوند می

 ]دنبه را یافتی[ و از چنگ من رها شدی.  

 
. دماوند تلفظ فارسی امروز  599تا    572، برگردان منزوی، احسن التقاسيمو   396، لسترنج،  489  -488، پژوهش آیتی،  تقويم ابوالفدا  ←نك:    1

 سراید: چنین میاست، فردوسی 

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

 (.  462 - 48ش  77و   54،  1)شاهنامه، چ حمیدیان، ج گروهچنان تازیان بیببر هم ---  که این بسته را تا دماوند کوه
 . 586، 2ج  ،ی، برگردان منزو معجم البلدان 2
تا  384، برگردان منزوی، احسن التقاسيم. از مقدسی 396، لسترنج، 241، 1، مراد، ج249جهانگیر،  ، پژوهش293قزوینی. آثار ع،  ←نك:  3

599 . 
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ه کوه را به اقطاع تو دادم و این غالمان مهر خورده را به تو بخشیدم، و تو سرور   سپس افریدون گفت: کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
 
ای ارماییل من کل

ره معروف میان  پس »دست بی« خو ،ایشان خواهی بود، پس سرزمینی که این گروه در آن یافت شدند »دشت پی« نامیده شد

و در رساله نام گرفت  این  از  و قزوین،  آورده است  ری و همدان  را  نامه خود  آن سفر  و در  نگاشته  فرزند مهلهل  مسعر  ای که 

گوید: دنباوند کوهی است بلند سر به فلک کشیده، که باالی آن هیچگاه در زمستان و تابستان از برف و یخ تهی نباشد، و  می

نامند. مردم آن را از »مرج قلعه« و از قله آن برسد یا بدان نزدیک شود، و آن را کوه بیوراسب نیز می  تواند بههیچ کس نمی

که فاصله میان آن دو، دو یا سه فرسنگ   بیند با آن بینند. کسی که از ری بنگرد آن را باالی سر خود می های همدان میگردنه

 مردم پندارند که سلیمان فرزند داوود پیامبر دیوی از دیوان را در آنجا زندانی کرد که »صخر مارد« لقب داشت.   ۀاست. تود

جا زندانی کرده است. همواره دودی از یک غار آن کوه   پندارند که افریدون پادشاه، بیوراسب را در آندیگران چنین می

بینند و گویند که آن آتش رو، برخی در آن غار آتش نیز میاست و ازاین گویند آن نفس ضحاک  خیزد که توده مردم میبرمی

 شود.  های ضحاک از آن غار شنیده میچشمان اوست. و همواره زوزه

و من ]مسعر فرزند مهلهل[ این داستان را باور کرده بر کوه برشدم و با رنج بسیار و با به خطر انداختن خود تا نیمه راه رسیدم 

نگاه کو گمان نمی آنجا که  از  نرسیده است.  بدانجا  پای هیچ انسانی  بلکه  باشد؛  رفته  باالتر  آنجا که من رسیدم  از  نم کسی 

آمد از درون ای گوگردی افتاد که دورادور آن را گوگرد خشک شده پرکرده بود و هرگاه آفتاب باال میکردم، چشمم به چشمهمی

وزد و صداهای ناهنجار ی به درون کوه روان بود. بادهای گوناگون بر این کوه میزد و در کنار آن جویدهانۀ آن آتشی بیرون می

رسد که گاهی صدای شیهه اسب و گاهی همانند عرعر خر و زمانی مانند آوای آدمی از راه دور های موزون به گوش میبا آهنگ 

اندیشد که فهمید. آدمی چنین میزی نمیشنود، لیکن از آن چیرسید و آدمی آن را به صورت صدای بلند میبه گوش فرامی

 صدای خیالی و زمزمۀ انسانی است. 

آید و این گمان درست است.  باشد که از آن دهانه بیرون میپندارند، نفس ضحاک است، همان بخار گوگرد میآن دود که می

دره  از  برخی  در  ایوان من  آن  گرداگرد  که  دیدم  آثار ساختمانی بس کهن  کوه،  این  پادشاهان هاهای  ییالق  گویا  که  بود  یی 

 ساسانی بوده است. 
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ای به نیش کشیده، ببرند، نشان آن است که در این سال قحطی و خشکی  هرگاه مورچگان دانه   بومیان این جا گویند: کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

بند خواهد خواهد شد و اگر باران فراوان ببارد و زیان رساند و بخواهند بریده شود مقداری شیر بز بر آتش فروریزند، پس باران  

 ام و سخن ایشان را درست یافتم.  آمد و من ]مسعر[ این را آزمایش کرده

هیچ کس قلۀ این کوه را خالی از برف ندیده است، مگر آن که در آن سال فتنه و آشوب و خونریزی بسیار در آن سوی که 

گان است. نزدیک این کوه کان سرمه ها درست و مورد پذیرش همبرف شده است، روی خواهد داد و این نشانه خشکیده و بی

 رازی و مرداسنگ ]مرتک، سنگ جوش خورده[ و سرب و زاگ است. 

ها دارد و در هنرهای گوناگون دست که حکیمی دانشمند است و نگاشته  2وزیر مازیار تبری   1نزدیک به این را علی فرزند زین 

مردم طبرستان را به کوه دماوند فرستادم و آن کوهی بلند و   داشت، چیزی نزدیک به داستان مسعر را آورده و گوید: گروهی از

از صد فرسنگ دیده می به فلک کشیده است که  تابستان سر  و  ابر متراکم در زمستان  برف مانند  آن همیشه  بر قلۀ  و  شود 

جا    د. کسانی را که به آنآید که عوام آن را پیشاب بیوراسب داننای زرد به رنگ کبریت بیرون میماند. و از زیر آن رودخانهمی

فرستادیم و پنج شبانه روز از آن باال رفتند و پس از فرود برای ما گفتند: قلۀ کوه مساحتی نزدیک صد جریب دارد، در صورتی 

 بیند.کند آن را یک مخروط تیزکله میکه انسان از پایین که نگاه می

رود و ما در آن جا هیچ جانور و جنبنده ندیدیم و ر آن فرومیباالی قلۀ کوه شنزاری است که پای آدمی د گفتند:ایشان می

های سر رسید. سرما در آنجا سخت و باد بسیار سنگین و همیشه طوفانی است. ایشان گودال ای به قلۀ کوه نمیهیچ پرنده

ز بومیان آن جا همراه ایشان بود  آید و این که مردی اها دود گوگرد بیرون می اند که از آنکوه را شمرده، هفتاد غار در آنجا دیده 

 کرد.و گروه را راهنمایی می

این دود نفس بیوراسب است. پیرامون هر گودال مقداری گوگرد زرد طالیی رنگ گردآمده است که اندکی از آن  گفت:  او می

 را برای ما آوردند و ما آن را دیدیم. 

 
 ق( را به نادرستی علی فرزند زین یادکرده است.236یاقوت در این جا نام علی فرزند سهل ربن تبری )ز:  1
 ق( کشته شد. 227دست معتصم عباسی )د: ق( سردار آزادۀ ایرانی است که به 224مازیار فرزند قارن تبری )ک:  2
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چون نهر کوچکی دیده آمد و دریا هم های کوتاه به نظر میتپه چونهای پیرامون آن هم از باال، همه کوه گفتند:ایشان می کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 شد و از دریا تا آنجا نزدیک به بیست فرسنگ راه است.می

های سعید فرزند عاص به روزگار عثمان است که چون به والیت کوفه نشست به سوی دماوند رفت و آنجا را  دنباوند از گشوده

ها را  بیماری  1ذوحبکه نهدیق( رسید که ابن35ن خبر به عثمان فرزند عفان )ک:  بگشود و چو  30یا    29با رویان در سال  

ذوحبکه نهدی کند ]منظور پزشک شده است[. خلیفه برای ولید فرزند عقبه فرماندار کوفه پیام فرستاد که از ابن درمان می

ذوحبکه د تبعید نماید. ولید نیز همین پرسش را از ابن بپرسد، اگر او به این گناه خستوان شد او را با شالق تنبیه کند و به دنباون

را   2ذوحبکهنمود، او اعتراف نمود پس او را به دنباوند تبعید کرد تا آن که سعید به فرمانداری کوفه نشست، پس دستور داد ابن 

 کننده بر ضد عثمان شد، پس ذو حبکه چنین سرود: بازگرداندند و بماند تا از سران شورش

 إما  ين اطردتنإ يلعمر
 
 یللسب يت به من سقطتـــــــطمع -----ي ذـــلی ال

 إ ----- يو رجعت يبن أرویا يرجوع رجوت
 
 ول ـــغال حلمک غ لی الحق  دهرا

 یـــــــــــلذات االله قل يف يو شتم ----- ـــيالبالد و جفوت يف يان  اغتراب و

  ئيان  دعا و
 

 یـــــــــــــــل بدنباوند کم لطو یکعل  -----یلــــــــــــة و ل یومکل

چه بدان امید بسته بودم و راه را بر من بستی باز هم امیدوارم که باز گردم و به   به جان خودم تو که مرا راندی از آن برگردان:

کشور و بدگویی که از من شد اندک بود اکنون  دانم. در بدری من در  حق خود برسم زیرا که حلم تو را بزرگتر از گناه خود می 

 شود.با اندکی دگرگونی دیده می 3033، 1دعای روز و شب من در دنباوند شما ادامه دارد. این چهار بیت در تاریخ طبری، ج

 
ای پزشکی ساده را از ایرانیان بیاموزد، چون گزارش  ها به ایران آمده و توانسته بود تا اندازهذوحبکه نهدی یکی از تازیان است که در یورشابن 1

اش مالك فرزند عبدالله به دماوند تبعید شدند، تا  عقیدهبه عثمان خلیفه عرب در مدینه رسید، دستور داد تا او را شالق زدند و به اتفاق همکار و هم

تا   3032و   2908، 1، ج مدتی با ساحران آن جا ]چون در آن زمان دماوند نزد عربان چنین شهرت داشت[ از سرمای دماوند رنج ببرد )تاریخ طبری

3034 .) 
 (. 374، 6ج دان،معجم البل شود )فهرست وستنفلدذوحبکه تنها در این جا دیده مینام ابن 2
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 سراید: چنین می 1بحتری در ستایش معتزبالله  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

رق عن
 

ی أذعن الش  اربو دانت علی ضغن اعالی المغ ----- وهـفمازلت حت 

ی ترکنها یوشج  اربـــــــــمفر  له یهااقاص يو ما ف ----- مألن األرض حت 

ـ أرته نهارا طالعات الکواک ----- جاجهـــــــ ع یوراء الکوکب مددن  بـــــــــ

 وجه و
 

 ب ـــــــو کان وقورا مطمئن  الجوان ----- ةــزعزعن دنباوند من کل

  و ت  زمین برای تو خم شد و سپاهیان  باخترهای کشیده پیروز ماندی تا همه خاور زمین نیروی تو را پذیرفت و گردن  برگردان:

جا که راهی برای گریز کسی نماند و در پیگرد کوکبی چنان گرد و خاکی راه انداختند که از تاریکی   اند تا آنزمین را فراگرفته 

  –   607،  2ه دماوند استوار و پابرجا را به لرزه در آورد )معجم البلدان، برگردان منزوی، جها پیدا شد این سپاه کودر روز ستاره

610). 

 العباد  أخبارآثار البالد و 
   2زکریا قزوینی

قلعه مشهوری است در کوه دماوند. صاحب آثار البالد دماوند را دنباوند نوشته است. سه هزار سال است که آن  :استوناوند

را ساخته  نشدهقلعه  مفتوح  غلبه، هرگز  و  قهر  به  و  آن   ،اند  در  خوارزمشاه  پسر  که  زمانی  در  او    مگر  نام  گردید،  متحصن  جا 

 ششصد و شانزده هجری.   ۀالدین، در سنرکن

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

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

 رو ریخت. و پسر خوارزمشاه چندان جنگ کرد تا کشته شد.قلعه از حرارت آتش، ریخته شده دیوار قلعه ف

 .باشد، به قله او، نتوان رفتکوه دماوند نیز در والیت جبال است نزدیك به والیت ری، بسیار بلند و مرتفع می

 
 (. 248 -251خلیفه سیزدهم عباسی ) 1
 خ. 1373تهران،  ر،یرکبیبه کوشش محدث، هاشم، ام رزا،یرمیفرزند محمد، جهانگ ایزکر ، ینی، قزوآثار البالد و أخبار العباد 2
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، و  تابستان، و از همدان دیده شود  باشد چه زمستان و چه که همه وقت برف در قله آن کوه می  مهلهل گوید   فرزندمسعر   کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

آید که گویا  چندان بلند است که ما بین ری و کوه دماوند با وجود اینکه دو فرسنگ راه است چنان به گمان و به نظر بیننده می 

 .مشرف به ری است. مسعر گوید که تا نصف کوه دماوند به مشقت بسیار باال رفتم 

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

تابیدی همچون آتش زبانه زدی و دود از او باال شدی. باز مسعر بن مهلهل گوید که چون مورچگان در نواحی دماوند آغاز گندم 

نواحی بارد   کشیدن کنند و سعی بسیار در آن عمل نمایند اهل نواحی گویند که سال قحط خواهد آمد و اگر باران بسیار در آن 

که مردم به زحمت افتند شیر بز را به آتش ریزند، چون بخار او، مرتفع شود باران منقطع گردد. مسعر گوید که من، این را مکرر  

ایم اگر یك طرف قله این کوه برف داشته باشد و یك طرف دیگر اتفاقا ام. باز اهل این نواحی گویند که تجربه کردهتجربه کرده

« و مرتك  1اشد از آن طرفی که برف نیست لشکر آید و خون بسیار ریخته شود. و در نزدیك این کوه، معدن کحل »برف نداشته ب

 .باشد« و سرب و زاج می 2»

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

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

 .اندکبریت از آنجا بیرون آورده 

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

روز به زحمت تمام، باال رفتیم و به قله کوه رسیدیم. قله کوه، صد جریب مساحت داشت و نه دهد. در پنج شباو بوی کبریت می

 .جا شدید بود ریگزار بود که قدم فرو رفتی و مرغ به قله او نرسیدی. و سرما در آن

آمده است و کبریت زرد مانند طال در کنار این  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. روزنه

 
 است. فردوس الحکمة في الطبگویا ابوالحسن علی بن سهل ربن طبری نویسندۀ  1
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های بلند را مانند تلی. و میان دماوند و دریای بود که از قله دماوند، دریای خزر را مانند نهری دیدم و کوه  علی بن رزین گفته کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 .1استفرسنگ راه  خزر، بیست

 باشد، به قله او، نتوان رفت.ار بلند و مرتفع مییت ری، بس یك به وال یت جبال است نزدیز در وال یکوه دماوند ن

ده شود، و چندان یتابستان، و از همدان د  باشد چه زمستان و چه همه وقت برف در قله آن کوه می   :دیمسعر بن مهلهل گو

ا مشرف ید که گویآننده میینکه دو فرسنگ راه است چنان به گمان و به نظر ب ی دماوند با وجود ان ری و کوه ی بلند است که ما ب

 به ری است. 

 ار باال رفتم.یتا نصف کوه دماوند به مشقت بس :دیمسعر گو

چشمه خته شده بود. چون آفتاب بر آن  یاد ریت زیداد و در کنار چشمه، کبرت مییدم که آبش بوی کبریای رسپس به چشمه

 دی همچون آتش زبانه زدی و دود از او باال شدی.  یتاب

ند اهل یار در آن عمل نمایدن کنند و سعی بسیچون مورچگان در نواحی دماوند آغاز گندم کش  : دیمسعر بن مهلهل گو

زند، یبه آتش ر  ر بز را یار در آن نواحی بارد که مردم به زحمت افتند شیند که سال قحط خواهد آمد و اگر باران بسی نواحی گو

 چون بخار او، مرتفع شود باران منقطع گردد.  

ن کوه برف  ی ك طرف قله ای م اگر  یاند که تجربه کردهین نواحی گویام. باز اهل ان را مکرر تجربه کرده یمن، ا  :دیمسعر گو

ك  یخته شود و در نزدیار ر یبس د و خون  یست لشکر آیگر اتفاقا برف نداشته باشد از آن طرفی که برف ن یك طرف دیداشته باشد و  

 باشد. و سرب و زاج می  3و مرتك  2ن کوه، معدن کحلیا

ب   :دیم ضراب گویمحمد بن ابراه ر  یهای آهن ساختم و هر نوع تدبله یت احمر از معدن دماوند، میرون آوردن کبریبرای 

 شود.  جا رسد آب می  ك آنیرا از شدت حرارت، آهن چون نزدیکردم ممکن نشد ز

 اند.رون آوردهیجا ب ت از آنیر، کبری بعضی از اهل خراسان به تدب :ندیگو

 
 . 354برگۀ ، ۀ میرزاجهانگیرترجمزکریا قزوینی، ، اخبار العبادآثار البالد و  1

 سنگ سرمه. :کحل 2
 .مردارسنگ :مرتك  3
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د و یآرون مییم که بیدیر قله، نهر آبی زرد دیم و از زیبا بعضی اتفاق نموده، عازم صعود قله دماوند شد :دین گویعلی بن رز کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 م. یدیم و به قله کوه رسیباال رفتروز به زحمت تمام، دهد. در پنج شبانه ت مییبوی کبر

 د بود. یجا شد دی. و سرما در آنیگزار بود که قدم فرو رفتی و مرغ به قله او نرسیب مساحت داشت و ریکوه، صد جر ۀقل

ن یت زرد مانند طال در کنار ایآمده است و کبررون مییت از آنجا بیو هفتاد روزنه در قله کوه شمرده بودند که دود و کبر

 ت همراه داشته بودند. یده بودند، قدری هم از آن کبریها دروزنه

ای یان دماوند و دریهای بلند را مانند تلی و مدم و کوهیای خزر را مانند نهری دیاز قله دماوند، در :ن گفته بودیعلی بن رز

 .1فرسنگ راه است ستیخزر، ب

 جفرافیای حافظ ابرو
ای است و  نماید. و باالی آن مثل قبهاین کوه دماوند از پنجاه فرسنگ و زیادت نیز میدر حد عمل ری است و کوه دماوند: 

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

به جانب گیالنات و طبرستان روان شود   ون کسیهفتاد و پنج درجه و نیم است و عرض )چهل و هفت درجه(. و از دربند خزر چ

 ها ظاهر شود.  و به میان دریا رسد، آن کوه قبل از همه کوه

ز  ،از ساوه :گویند   ، هایی که گرداگرد آن است و آن بر کوه  - إن شاء الله وحده - ست از جبال قارن که ذکر آن بیایدا آن متمی 

. به وقتی که مؤلف این کتاب به پای آن کوه رسید، از دهاست. برف هرگز از کمر آن دور نشومشرف باشد و بر حوالی آن دیه 

ص ارتفاع آن می  کرد.  مردم آن مواضع تفح 

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

شود و  آید و در حوالی آن گوگرد جمع میو دودی از آن بر می   نمایدباالی آن فضایی دارد هموار. در میان آن مثل چاهی می

و    -اندازد  تواند رفت از گرمی. و اگر به زحمت بسیار سنگی در آن اندازند، هوای آن چاه سنگ را باال می کسی نزدیك آن نمی 

 -  يالعهدة علی الراو
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غربی کوه طبرستان به موضعی    و آن را جبال قارن  نیز خوانند و این کوه بر شرقی و جنوبی بحر خزر است و:  طبرستانکوه   کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

که طول آن هشتاد و هشت درجه   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 بسطام و دامغان، و آن کوه را جبال   تاناست و عرض سی و پنج درجه. و کوهی است بزرگ میان طبرس

 . 1د قارن خوانن

 حدود العالم من المشرق الی المغرب 
های پیرامون کوه دماوند هستند که تابستان و زمستان بسیار سرد دارند و از این کوه دو شهر از کارگزاری   و شلنبه:  2ویمه 

 . 3آیدآهن به دست می

  

 
 . 193- 192، 1، ججغرافياى حافظ ابرو 1
 یابی به قله است. های کوهنوردان برای باالرفتن از کوه دماوند و دستها و آسایشگاهیکی از اتراقمتن: ویمه. شاید همان روستای رینه باشد که    2
 156برگۀ  ق.1423یوسف، قاهره،  ی،هاد، پژوهش للنشر  یةالدارالثقاف،  (ه4 سدۀ) ناشناس نویسندۀ ، المغرب ىحدود العالم من المشرق إل 3



   

 حدود العالم من المشرق الی المغرب  یکوهنورد
 

28 

 کوهنوردی  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
با نقل قولی دست   العباد  أخبارآثار البالد و  های بسیار کهن خود را به قلۀ دماوند رسانیده بودند. صاحب  گروهی در زمان

هدوم می اند و قلٔه آن را مسطح اند که در طی پنج روز و پنج شب به قلٔه دماوند رسیدهگفتهای از اهالی آن نواحی میگوید که عد 

 ماند. اند گرچه از دور به مخروط میبا مساحت صد جریب یافته

است.همچنین نخستین  توسط تیلر تامسن صورت گرفته   1837آمیز اروپائیان به قلٔه دماوند در سال  اولین صعود موفقیت

ذرع   6613خان قاجار ارتفاع آن را  گردد که تیم سرهنگ محمدصادقباز می  1857صعود مستند ایرانی به این قله، به سال  

 .مودتعیین ن

های آسمانی جنبشی هر تن که به تندی ُجْنَبد گرم شود، و تِن نزدیک به خود را گرم کند، و چون جرم  فیلسوف گوید:

ها چسبیده است گرم و داغ شود، و هوای نزدیک آن گرم، و گرمای آن زمین را گرم چرخشی و همیشگی دارند، هر چه بدان

های گوناگون بخار از دریا و رودخانه و زمین درآورد  گرم و سبک کرد و به صورت ها زمین را  کند. و چون تابش خورشید نموری

تِر آن، مه و ابر شود، و بخش گرم و که برخی پیدا و برخی ناپیدایند بخش نموِر و سنگیِن آن به صورت باران و بخش کم مایه

ها بستگی به ها پدید آید، که ارزش آنوهر در کاننموِر آن به صورت باد در آید، بخارهایی که در زیرزمین بمانند، به صورت گ

نیروی زمین آن کان و آن بخار دارد. پس هرگاه بخار بسیار در زیر زمین بماند و راه بسته شود و در رو نیابد، به چنبش درآمد و  

روز به دراز کشده و هرگاه   زمین را بلرزاند که زلزله باشد، و هرگاه بخار و هوای حبس شده بسیار و ِزفت باشد، زمین لرزه چند

بسا زمین از لرزه بشکافد و بادهای تند بوزد. و زمین و  بخار اندک از لرزش باشد زودتر رها شده و زمین و تنک فرو ماند و چه

 ها خاکستر بیرون ریزد.  بسا از شکافشهرها فرو ریزد. و چه
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ه زیرزمین گرمای آتشین هست. در همین روزگار ما دهندۀ آن است که در برخی جاها، بو این نشان   ارسطوطیلس گوید: کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

های بسیار رخ داد و مردم بسیار در فرغانه را در شکاف فرو برد. و از شهر و دنباوند ]دماوند[ زمین لرزه  1در ارمنستان و فرغانه 

 ای ماند.  تپه

باران بدل شوند. و هرگاه در این وزد، بهها بهبخارهایی که در هوا گردآیند، اگر نمور باشند و تندباد بر آن  تر بگویم:گسترده

باشد که از وزد، به صورت برف درآید و اگر آن سرما خشک باشد به صورت تگرگ درآید. و آن نموری می وقت سرمایی سخت به

 بارد.  فسرد. و از این روی تگرگ در بهار و پاییز بیش از زمستان میجا مینگرمی هوا گریخته به درون ابر پناه برده، در آ

خواهم گفت: آمدن مه نشانۀ   2هاکه در بخش نشانهاندک باز شود. از این رو چنانشده و اندکمه نیز ابری است که سفت

 باشد.  صاف شدِن هوا در آینده می 

شود. و تر باشد باران میآید، و اگر از شبنم سفته صورت نم و شبنم فرود میشود بیشتر باشد، بچه از ابر باز میهرگاه آن

هرگاه سرمای شب شبنم فرود آمده را بیفسرده باشد سقیط یا جلید نامیده شود. و اگر بخارها در بخشی از آسمان درهم پیچیده 

شدت گرما است، برق نامند. و این در میان هر دو جسم  بر هم بسایند، آوای تندر و جرقه برآید، آواز تندر را رعد و جرقه را که از 

 دهد. که بر یکدیگر ساییده شوند رخ می

 
فقیه گوید: های آن است.  ابنهمسایگی سرزمین ترکستان و در پنجاه فرسنگی سمرقند است. خجنده از شهرکفرغانه: شهری در فرارود و در    1

بلدان، انوشیروان ساسانی آن را بساخت و نام ازهرخانه بر آن گذاشت؛ زیرا از هر خانه یکی را واداشت که در این شهر نوساز زندگی کند )معجم ال 

 (. 253، 4ج
نگری ساخته های عامیانه، برای آیندهکه برای نشانه  520تا    517باب گفتار نخست ص    11فرزند ربن طبری، در باب دهم از  نگارندۀ کتاب علی    2

م( در تبرستان را آورده است، مانند این که: چگونه صاعقه بر خانۀ یکي از سرداران شاه  9هـ.  3ای از پیشآمدهای روزگار خوش )سدۀ  است، گوشه 

را ویران نکرده، آتشکده را که در همسایگی بود، ویران کرد، و همۀ هیربدان از ترس گریختند. چیزی نگذشت که پادشاهی تبرستان   فروافتاد ولی آن

کنندۀ چاپ عربی در پانوشت  به دست دشمن ]عرب[ افتاد و زنان و فرزندان پادشاه به دست او ]معتصم[ به اسیری رفتند. دکتر محمد زبیری چاپ

 ها خذف شده باشد. ر گوید: چون داستان را به درازا کشیده بود، من کوتاهش کردم. و گویا این حوالت نیز جزو آنپیشگفتا 19ص 
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روند. دلیل شدت وزیدن باد در شمال و جنوب کم  وزش بادها و ابرها نیز به اندازۀ بخارهایی است که به سوی آسمان باال می کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

جا به صورت توفان و بادهای تند  از این رو بخارهای آن  تابد،گذرد و میبودِن زمانی است که خورشید در شمال و جنوب می

آید و بادها اندکند؛ زیرا چیز خشک گرم و خشک سرد بخار بسیار  بار میوزد. ولی در خاور و باختر، خورشید در هر روز یک می

 .1کند و یا گرم و نمور، و هر بخار نموری است که گرما آن را باز  ؛یا سرد و نمور است ؛نگیرد. هر بخار

 کوه دماوند 
گروهی بسیار به من گفتند که در هنگام گذر به سوی سرزمین تبرستان در راه خود به کوهی بزرگ رسیدند که به آن کوه 

شد. قلۀ آن را همیشه برف و یخ و ابر پوشانیده و هیچگاه از برف و  صد فرسنگ دورتر دیده میگفتند که قلۀ آن یکدماوند می

شود. در دامنۀ آن جویباری با آب گوگردی روان است. ایشان یاد کردند که در دو روز و دو شب و بخشی از روز سوم  نمییخ تهی  

را از این کوه باال رفتند تا به قلۀ آن رسیدند و مساحت آن را سی جریب یافتند. کوه دماوند از دور مانند گنبدی باریک و بلند به  

شود شود و این که هیچ جانور چهارپایی در آن دیده نمیت بسیار نرم که در زیر پا احساس نمیآید. آن دارای خاکی اسچشم می

زیسته و در آن بیش از سی سوراخ یافتند که از آن بخار گوگردی و هیچ پرنده و جانوری از سختی سرما و وزش بادها در آن نمی

رسید و بر کنارۀ دهانۀ آن های آتش به گوش میها صدای شرارهاخدیدند و از درون آن سور آمد و که از آن آزاری نمیبیرون می

با انبانی برایم آوردند. همچنین کوه هایی های پیرامون آن مانند تپه گوگرد زردرنگ همچون زر ِگرد آمده بود که ایشان آن را 

 . 2نمودبر بیست فرسنگ می  ای بسیار از قله تا دریا بود که افزونشد و به دریا نگاه انداختند که فاصله دیده می

های بسیار رخ داد و مردم بسیار در فرغانه در همین روزگار ما در ارمنستان و فرغانه و دنباوند ]دماوند[ زمین لرزه:  تبری گوید

  .3ای ماند را در شکاف فرو برد. و از شهر تپه 

 
 . 156 برگۀحدود العالم من المشرق الی المغرب،  1

 . 522 برگۀ برگردان ذاکر،تبری، فردوس الحکمة،  2

 .45 برگۀ ،همان جا 3
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ادیان کوه کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد و  باورها  از  به حساب میها مکاندر بسیاری  از دیرباز در قصه هایی مقدس  به همین دلیل است که  های آیند. 

 دیرین و شعر شاعران کوه جایگاه خاصی داشته است.  

آمده است  نیزه  گرمانند آرش کمانگیر پرتاب ایافسانههای در داستانو مظهر پایداری و استواری است  رانیدر اکوه دماوند 

ایران و توران را تعیین کرد و سرنوشت کشور را رقم زد و در شعر شاعران ایرانی چون   میانمرز  پرتاب کرد و  از فراز دماوند  که آن را  

های اسکناسملک الشعرای بهار به شکوهی خاص یاد شده است. در صد ساله گذشته بارها تصویر این کوه با هیبت پشت  

ی آتشفشانی آسیا است. البرز کوه یا دماوند کوهی است در شمال کشور ایران که بلندترین قله   رایج کشور ایران به چاپ رسیده

 آید.نیز به حساب می

شود. کوه دماوند کوهی در شمال ایران است که به عنوان بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان خاورمیانه شناخته می

کوه البرز در جنوب دریای خزر و در بخش الریجان شهرستان آمل قرار دارد. این قله که از نظر  ین کوه در قسمت مرکزی رشتها

های تقسیمات کشوری در استان مازندران قرار دارددر هوایی صاف و آفتابی از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین کرانه

 .شهر بزرگ به این کوه الریجان است دریای خزر قابل رؤیت است نزدیکترین 

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

بند کشیده شده به  آن  و به طور کلیاژدهافش( در  این اسطوره  به  نیز فراوان  ادبی فارسی  آثار  تر کوه دماوند اشاره است در 

 .های آب گرم الریجان، اسک و وانه استند دارای چشمهاست دماوشده

نام کوهی است در شمال ] شرقی [ تهران که بلندترین قله ٔ سلسله جبال البرز می باشد و ارتفاع آن پنج هزار و هشتصد گز 

 . های پیشینیان استهای نوشتاری آن در کتاب نام  است. دنباوند. دباوند. بیکنی.جبل الجورد

 . »دم « به معنی گاز و »آوند« مثل مای معروف به محل جادویی و سحر بوده است دماوند:

متر یاد   5542؛  5654؛  5739؛  5988؛  6175؛  6400اند، ولی پیرامون  بسیار گوناگون گفته   بلندای آن از کنار دریا تا نوک

 شده است. 



   

 کوه دماوند یکوهنورد
 

32 

 همیشه ابرآلود است.  آن با بۀ قل  کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
 
و  دریای خزر کنار  از باشد بسنده هوای خوب و روشنایی هرگاهرف دایمی پوشیده و تقریبا

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

 داند.برخاسته از دیرینگی بسیار زیاد پیدایش آن می 

شناسان جایگاه آن را بستری برای زلزله شود. زمیندیده میدماوند    بیش از هفتاد دهانۀ آتشفشانی در پیرامون نوک کوه

تهران کشیده میمی به  از سوی دیگر  و  به مازندران  از یک سوی  آن  چندین چشمۀ آبپندارند که گسل  های گرم در شود. 

 اسک، رینه و الر و جز آن هستند.آب گرم الریجان، شهر دماوند، آبهای پیرامون آن قراردارد، مانند چشمه

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

 .المعارف فارسی(ه )دایر دانند. نوک کوه دماوند را زندان اژدهاک ]ضحاک[ و جایگاه بالیدن زال می

 ق( شیرین سخن گوید:692الدین سعدی )مصلح

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

یعنی   ،با کوه دماوند استخ(  1330  –  1265)الشعرای بهار  این سروده در قالب چکامه )قصیده( است که گفتگوی ملک

 مانند و...( –دل بند  –کمربند  –دماوند  -)بند های زوج هم قافیه استه با همۀ مصرعمصراع نخستین این سرود

 د!ـای گنبد گیتی! ای دماون -----د! ـــای دیو سپید پای در بن

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

 بندـــــ بنهفته به ابر، چهر دل -----م بشر نبیندت روی ــتا چش

 س دیومانندـــــوین مردم نح -----ی از دم ستوران ــــــتا واره

 د کرده پیوندـــــــبا اختر سع -----ان ــبا شیر سپهر بسته پیم

توانست حکومت دیکتاتوری وقت را سرنگون سازد. دماوند نماد نیرومندی و توانایی است که حتا در صورت بیدارشدن می

 است.  شدهآتش در دل دماوند انباشته  ۀهای مردم ایران است که به گونها و تیره روزی ی از گرفتاری آتش درون دماوند نماد
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 کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
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 کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد
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 نامهکتاب کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 نمایۀ کتاب و مقاله

التقاسأ األقال  م يحسن  معرفة  )  ،یمقدس   ،م ي في  احمد  فرزند  محمد  برگردان عل380  –  336ابوعبدالله   یمنزو   ینقیق(، 

 .  596، 2خ، ج1361خ(، شرکت مؤلفان و مترجمان، تهران، 1389 – 1302)

العالم   ترجمۀ  365)نگارش:  اشکال  جیهانی،  احمد  فرزند  ابوالقاسم  کاتبفرزند  علی  ق(،  پیرامون   عبدالسالم  )ترجمه: 

 برگه.  331خ، 1368، مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری، آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، تهران، ق(616

 خ.1373تهران،  ر،یرکبیبه کوشش محدث، هاشم، ام رزا،یرمیفرزند محمد، جهانگ  ایزکر ،ینی، قزوآثار البالد و أخبار العباد

 وسف ی  حیو تصح  قیق(، تحق 365فقیه )د:  ابن   ۀفرزند محمد فرزند اسحاق همدانی، با آواز فقیه، ابوبکر احمد  ، ابن البلدان

 ق.  1416 روت،یالهادي، انتشارات عالم الکتب، ب

 –   1352تهران،    ینده،برگردان ابوالقاسم پا  ی،تبر  یروالملوک والخلفاء، محمد فرزند جر  یاءالرسل واالنب  یخ، تارطبرى   يختار

 . خ1354

البلدانترجمۀ   ایران  ،مختصر  )ز:    محمد  فرزند  احمدابوبکر  الفقیه،  ابن ،  بخش  اسحاق همدانی  پژوهش  290فرزند  ق(، 

 . خ1349 ، تهرانیران، بنیاد فرهنگ ا ، سعود، ح، برگردان، ممحمدرضا  حکیمی،

ق( پسر اسماعیل پسر علی پسر محمود پسر 732  -  672الدین )عمادق(، اابوالفداء ایوبی  721)نگارش:  تقويم البلدان  

پاریس،    Cبرگه؛ دیگر: به کوشش آقای شیر  58+    539،  1840محمد پسر شاهنشاه پسر ایوب پسر شادی، رنو و دسالن، 

Schier  ،درسدن و  لندن   ،1846( آیتی  فارسی عبدالمحمد  به  ترجمه  ا 1392  –  1305م؛  فرهنگ  بنیاد  انتشارات  یران، خ(، 

 برگه با مقدمه و دو فهرست.  698خ، 1349تهران، 

   .م2007، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة(، ق732 )د: علی فرزنداسماعیل  عمادالدین ابو الفداء،، قویم البلدانت

ه خوافشهاب  ،التواريخ  ةزبد  ،مجمع التواريخ السلطانيه،  رافياى حافظ ابروغج
 
 ی، صادق سجاد ق(،  833  )د:  یالدین عبدالل

 . خ1375تهران 
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إل کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد المشرق  من  العالم  ) ،  المغرب  ىحدود  ناشناخته  پژوهش  للنشر  یةالدارالثقاف،  (ه4  سدۀمؤلف  قاهره،    ی،هاد،  یوسف، 

 . ق1423

 . 1356تهران  یبی،ج یهاکتاب  یشرکت سهام ی،دائرةالمعارف فارس ین،مصاحب، غالمحس ،ىفارس المعارفيرهدا

ناصرخسرو ابومعسفرنامه  قباد  نی،  حارث  فرزند  خسرو  فرزند  )  ،یبلخ  یانیناصر  ناصرخسرو  به  ق(، 481  -  394معروف 

 م. 1956خ / 1335تهران، چ  ،یمحمود یکتابفروش

در بند، برداشت از کتاب فردوس الحکمة في   ی پا د یسپ و یاز د یخیتار یگزارشکوته، كهن ىهاكوه دماوند در نوشته  ىابيرد

تبر  یالطب عل تار236)ز:    یفرزند سهل ربن  انجمن   ۀخبرنام، محدابراهیم ذاکر،  گرید  ییایو جغراف  یخیق( و چند کتاب 

 ت یو سا یمنزو تیذاکر، سا تیسا، 32 – 31 ۀ، برگ1395، بهشتی ارد - نیفرورد د،ی، دوره جد32 ۀشمار  ران،یا یپزشکدندان

 .دانهدن

 . خ1381محمد، انتشارات زوار، تهران،  یاقی،س یربه کوشش دب ،ىمروز يانىناصرخسرو قباد ۀسفرنام

فردوس )البوا  ی،شاهنامه،  توسی  شرفشاه  فرزند  اسحاق  فرزند  حسن  امیرکبیر،  411-323قاسم  تهران،  چ  ؛ خ1363ق(، 

یدیان، سعید،  حم، به کوشش  ششم و هفتم چاپ مسکو(  یچاپ مسکو )جلدها  یاز روی،  فردوس  ی، ابوالقاسم شاهنامه فردوس

 . 1392، تهران، قطره انتشارات

  ی نقیعلدکتر  ذاکر و    م یمحمدابراهپژوهش و برگردان    ق(،236، علی فرزند سهل ربن تبری )ز:  فردوس الحکمة في الطب

  ی دانشگاه علوم پزشک   یطب سنت  ۀدانشکد  یو مفردات پزشک  یطب سنت  قاتیمرکز تحق ،  خ1391  ،خ(1389  –  1302)  یمنزو

 خ. 1391، تهران، یبهشت دیشه

 . آنندراج ←خ.  1335چ تهران،  ی،، محمد پادشاه »شاد« به کوشش محمد دبیرسیاقآنندراج فرهنگ

جلد پنجم  کردن معجم البلدان، در چهار جلد، یک م( پس از چاپ1899 - 1808وستنفلد خاورشناس )، فهرست وستنفلد

 ها اختصاص داد.را به تحقیقات متن و جلد ششم را به فهرست

 ح یق و تصحیق(، تحق 365فقیه )د: ابن  ۀفقیه، ابوبکر احمد فرزند محمد فرزند اسحاق همدانی، با آواز ، ابن مختصر البلدان

 . خ1379، تهران، ، بنیاد فرهنگ ایرانمحمد رضا حکیمی
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  یمی، ق(، به کوشش حک290)ز:    یالفقیه، ابوبکر احمد فرزند محمد فرزند اسحاق همدان، بخش ایران، ابنمختصر البلدان کهن  یهاکوه دماوند در نوشته  یابیرد

 . خ1349تهران،  یران،محمدرضا، بنیاد فرهنگ ا

ق(، محقق / مصحح ابوزید، احمد 346)د:    یمحمد اصطخر، اصطخری، ابراهیم بن  ، اصطخري / لیدنمسالك الممالك

 جلد. کیم، 1927، ، انتشارات دار صادر، بیروتبن سهل

 محمد جابر عبدالعال حیو تصح قی، تحق ق(346، اصطخری / مصر، اصطخری، ابراهیم بن محمد )د: و الممالك المسالك

 جلد. کی م، 2004، حینی.مصر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، قاهره

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

   .خ1381 ی،فرهنگ یراثسازمان م ی،منزو ینقیکتاب معجم البلدان، برگردان دکتر عل نویسندۀ( 626 – 574در حلب )

ه فرزند ابومصعب عبدالعزیز فرزند ابوزید محمد فرزند أیوب   دیابوعب،  المواضع  سماء البالد وأمعجم ما استعجم من  
 
عبدالل

 . ق1403، چاپ سوم، عالم الکتب، بیروت  ،ق(487)د:  یفرزند عمرو بکری اندلس
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