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-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
مقاالت »فصلنامه تاریخ و 
باستان شناسی مازندران«
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9

� بســـــامد نقش مایه های نمادین و هندســـــی و شـــــیوه  های اجرایی آن در تزیینات 
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25

� بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسن نژاد/ 26-35
کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�
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فصلنامه



فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران 
سال نخست - شماره یکم 54

کالیفرنیا،)لس آنجلس(، محقق و اســتاد اســبق دانشــکده مطالعات اقتصادی و علوم سیاســی  1 - خداداد رضاخانی، دکترای تاریخ خاورمیانه/اواخر دورۀ باســتان از دانشــگاه 
کتاب  که از ایران شناســان شــناخته شــده اســت به غیر از  لندن )LSE(، محقق ســابق در دانشــگاه برلین و محقق و مدرس تاریخ ایران در دانشــگاه پرینســتون اســت. این محقق 
ReOrienting the Sasanians: East Iran in Late Antiquity که توســط انتشــارات دانشــگاه ادینبرا در ســال 2017 منتشر شد، نویســنده و مترجم کتاب »رویدادنامه خوزستان«)به 

همراه سجاد امیری باوندپور( و ویراستار علمی چندین مجموعه نیز هست)فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران(.
کتاب های تاریخی ایران. 2- دکترای فرهنگ و زبان های باستانی/ محقق و مترجم مقاالت و 

3- نک:کتابنامه

تصویر1:یکی از اسناد آرشیو مدارک پهلوی تبرستان

یادداشت هایی در باب آرشیوهای پهلوی: 

 *Haspīn-raz در جستجوی *هسپین رز
و جغرافیای آرشیو تبرستان

خداداد رضاخانی 1
ترجمه جواد لطفی نوذری2 

درآمد
»آرشیومدارک پهلوی« نام مجموعه ای از نامه ها، 
که در چندین ســال  قراردادهــا و دادنامه هایی اســت 
اخیــر ازســوی دانشــمندان فرانســوی و آلمانی ترجمه 
گرفته اســت. ایــن مجموعه  شــده و در دســترس قــرار 
مــدارک مربــوط بــه ســدۀ اول اســالمی اســت و چــون 
کشــفیات غیرقانونی بوده،  مبنای دســتیابی به آنهــا 
کــه  محــل »کشــف« دقیقــی از آنهــا در دســت نداریــم 
متأســفانه تحقیــق در مــورد آنهــا را مشــکل می کنــد. 
امــا شــواهد درونــی، از جملــه نــام جای هــای مذکــور 
»مــدارک  دســتۀ  دو  بــه  را  آرشــیو  ایــن  مــدارک،  در 
»مــدارک  و  ک(  ارا و  قــم  میــان  قم«)منطقــه ای 
تبرســتان« )احتماال بیشــتر منطقۀ فریم و ســوادکوه( 
کــز  کنــون در مرا تقســیم می کنــد. ایــن مــدارک هــم ا
مختلفی در ایاالت متحده و اروپا نگه داری می شوند 
و توســط اســاتیدی ماننــد فیلــپ ژینیــو، دیتــر وبــر، و 
ماریــا ماتســوخ و هم چنیــن چنــد محقق دیگــر، مورد 
گرفته و منتشــر شــده اند3. یادداشت زیر،  بررســی قرار 
بخش نخســت یک رشــته تحقیق بــر روی محتوای 

جغرافیایی این آرشیو است.
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مقدمه
کشــفیات مربوط به  که یکی از هیجان انگیزترین  هنوز در پس اســنادی 
مطالعات ایرانی میانه در چند دهه اخیر به شمار می روند؛ اطالعات بسیاری 
گرفته  نهفته و دور از دســترس به ســر می برند.4مهم ترین مطالعات صورت 
بر این اســناد عبارتند از تالش های تحســین برانگیز »فیلیپ ژینیو« و »دیتر 
وبــر« بــرای تفســیر آنهــا و مطالعــات عمیق »ماریا ماتســوخ« بــر اصطالحات 
حقوقــی شــماری از ایــن اســناد.5  از این نظر، تفســیر معنــای حقوقی متون 
تبرســتان، مجموعه ای از اســناد ایرانی میانه متعلق به اواخر ســدۀ هفتم، 
کنار پیچیدگی های  بــرای مطالعــۀ این متون اهمیتی بنیادین داشــته و در 
گام در فهم آنها تلقی می شــوند. این یادداشــت  زبان شــناختی، نخســتین 
که ســهمی  کوتاه نیز بر آن اســت تا اولین مطلب از مجموعه مطالبی باشــد 
در این مطالعات به ویژه در شــناخت بافت جغرافیایی و تاریخی آن دارند. 
که پیشــنهاد  در ادامــه خواهیــم دیدکــه بافــت جغرافیایــی اســناد آن چنان 
شده است، حوزۀ دیلمان یا منطقۀ رودبار نیست. بلکه در مناطق شرقی تر، 
منطقــۀ  در   Esperez/Espūrez اسِپِرز/اســپوِرز  نام هــای  بــه  روســتا  دو  در 
ســوادکوه یــا حوالــی ســاری در درون حوزۀ اقتدار اســپهبدان تبرســتان واقع 

که حداقل از یکی از آنها متناوبًا در این اسناد، یاد شده است. شده اند 

روستای*هسپین-رز
که در  1. »فیلیــپ ژینیــو« در بررســی اولیۀ آرشــیو تبرســتان، نــام روســتایی را 
اغلــب اســناد بــه آن اشــاره شــده اســت  Askēnrad (’skynlṭ)خوانده اســت. 
 Sarw ī Sarān ســرِو ســران (Pahl. dūdag)او ایــن روســتا را اقامتــگاه دودمــان

می پنداشت.6 
با این حال شــکل گیری یک مهر اداری در ســدۀ نخســت اســالم به نام 
دِل دالن Dēl-ī Dēlān بــه عنــوان قلمــرو یــک موبــد، بــه ســرعت قرائــت 

کــه »ســرِو ســران/ دِل  بعــدی را تغییــر داد. در واقــع خیلــی زود تأییــد شــد 
دالن« یــک دودمان نیســت بلکه محدوده ای اداری در تبرســتان اســت و 
که »ربع« یک منطقه به شمار  آن واژۀ  dūdag باید  tasūg  خوانده شود 
می رفــت.  »گیزلــن«7 موقعیــت جغرافیایی این منطقــه را منتهی الیه غربی 
که  مازنــدران می دانــد، البتــه او ایــن احتمــال را نیــز دور از تصــور نمی داند 
که در مهرهای اداری به آن  شاید این منطقه همان رویان و زلیخان باشد 
اشاره شده است. در واقع احتمال اخیر با منابع مکتوب هم خوانی نزدیکی 
دارد زیــرا بخــش غربــی تبرســتان از ســوی مورخیــن اخیــر، رویــان نامیــده 
شده اســت.8 به عالوه قرائت نام روســتای اســِکنراد توســط »وبر« تصحیح 

کنون: َهسپین-رز خوانده  می شود. 9  شده است و ا
گفــت: هســپین-رز روســتایی در»تســوج«)ربع؛  بدیــن ترتیــب می تــوان 

کنید: گیزلن:کانتون( »دِل دالن« بود. برای نمونه به عبارت زیر توجه 
“…az garzišn ī mardān ī Yazd nām ud zan-ēw Duxtx ͧ uašīh 

nām tasūg ī Dēl ī Dēlān az Haspīnraz deh…”
از ِشــکِوۀ مردی یزد نام و همســری دخت خوشــان نام از ربع دِل دالن از 

روستای هسپین-رز... 10
که  کاماًل قانع کننده است و همان گونه  تصحیح قرائت ژینیو از سوی وبر 
او نشان داده است، باید به عنوان قرائتی بهتر پذیرفته شود. از سوی دیگر 
قیــاس به کارگیــری متفاوت این نام با واژه های مشــابه نیــز قرائت را تأیید 
می کنــد. بــه تعبیر خود وبــر: »اجزاء آغازین)sic.( ایــن واژه با اجزاء آغازین 
واژۀ  aspast به معنای »شــبدر، یونجه« برابرند و جزء پایانی بیشــتر شــبیه  

11».(-ṭ) است تا (-c)
گاهی بــه دل دالن Dēl Dēlān 12 تغییر  »دِل دالن« بــه عنــوان نام ربع، 
کاربــرد رایج واژۀ  گویا صــورت مخفف واژه اســت. علیرغم  کــه  یافته اســت 
tasug »ربع«، نام دِل دالن نیز اغلب همراه با واژۀ  deh »روستا« یا پیش از 

ج افشــار عزیز را داشــتم. در این ســفر که در ســال  4- دلبســتگی ام به جغرافیای منطقه، صرف نظر از خاطرات کودکی، از ســفری مهّیج و پرماجرا نشــأت می گیرد که درآن افتخار همراهی مرحوم ایر
گلستان و خراسان شمالی رفتیم و در طی آن من درخصوص  ج دریایی را همراهی می کردم، ما به استان های مازندران،  2009 اتفاق افتاد و من افشار، مرحوم استاد منوچهر ستوده  بزرگ و دوستم تور

ج افشار و منوچهر ستوده تقدیم می کنم. توپوگرافی محلی و بقایای باستانی بسیار آموختم. این یادداشت و یادداشت های بعدی را به ایر
ع از او منتشر خواهند شد. که با این موضو  5 - نک: ماتسوخ 2016،2017،2019 و مقاالتی 

6- Gignoux 2012, 36.
7- Gyselen 2012, 117.
8- Gyselen 2019, 66; Owliaollah Amoli 1348.
9- Weber 2016a, 124.
10- Tab. 1A, Weber 2016, 123, lines 3- 5 .
11-Weber 2016, 124.
12-Tab. 1B, Weber 2016, 124.
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واژۀ   xānag »خانه« می آید )قس.3Tab 2B or Tab 18, ln.). با این حال 
در تفســیر وبر از متن، این واژه به عنوان نام منطقه تلّقی شــده اســت. وبر 
که علیرغم وجود دیگر اصطالحات توصیفی برای این نام،  ح می دهد  شــر

که »هسپین-رز« در آن واقع شده است.13 باید آن را منطقه ای دانست 
2. وبر مانند موقعیت منطقه و روستا، با فرض این که »دِل دالن« بیانگر 
صــورت قدیم تر دیلم اســت، موقعیتی در محدودۀتاریخــی دیلم)دیلمان(
پیشــنهاد می کنــد. او هم چنیــن بــا اســتفاده از شــواهد موجــود در اســناد و 
اشــاره به درختان زیتون به این نتیجه می رســد که منطقه باید نزدیک به 
که تنها منطقۀ رویش درختان زیتون در ایران معاصر اســت.   رودبار باشــد 
رودبارکــه بــرای تمایــز از رودبار الموت، رودبــار زیتون خوانده  می شــود، در 
گیــالن بیــن قزویــن و رشــت واقــع شده اســت.14 رودبــار در منطقــۀ  اســتان 

تاریخی دیلمان و غرب محدودۀ رویان نیز به خوبی شناخته شده است.
درحالی که قرائت پروفســور وبر از این واژه، بر اســاس دانش و تخصص 
کنونــی مــا از خــط شکســتۀ پهلــوی، متقــن اســت؛ تفاســیر جغرافیایی اش 
که خود فروتنانه می گوید، نیازمند بررســی دقیق تر اســت.15 در  همانگونــه 
که در تعیین موقعیت مکانی هســپین-رز  این مورد، نخســتین مســأله ای 
گرفتن تمام آرشیو در  با آن روبرو می شویم، تفسیر دِل دالن به دیلم و قرار 
گیالن اســت. اما به واقع به دیلم بــه عنوان نامی  دیلــم در شــرق و جنوب 
بــرای منطقــه و مــردم، پیــش از پایان ســدۀ هفتم در متون تاریخی اشــاره 
شده اســت؛ بــرای نمونــه »پروکوپیــوس« بــه حضــور  Dolomita در میــان 

سربازان »خسروی اّول« در »الزیکا«)لزگستان( اشاره می کند. 16
نمونه هــای دیگــر از اشــاره بــه ایــن منطقــه و مــردم را می تــوان در آثــار 
»پولیبیــوس و بطلمیــوس« مشــاهده نمــود.17  ایــن امــر مؤید آن اســت که 
پایــان ســدۀ هفتــم، احتمــااًل بــرای شــکل گیری صــورت اولیــه »دِل دالن« 
کل  که نام تبرســتان بر  بســیار دیر بوده اســت.18 بــه عالوه با توجه بــه این 
گرفته شده است(. کل آرشــیو از آن  آرشــیو نهاده شده اســت 19 )در واقع نام 
نیازی نیست که اشاره شود دیلمان با تبرستان یکی نیست و در رساله های 
گون جغرافیایی بخشی از تبرستان به شمار نمی رود. درواقع تبرستان  گونا
اشــاره به محدوده ای به ســمت شــرق دارد، در شرق و جنوب شرق استان 
که در دورۀ اسالمی مرکزش آمل20  بود.21 بنابراین منطقی  کنونی  مازندران 
به نظر می رســد که موقعیت دِل دالن و هســپین-رز را در شــرق و محدودۀ 
تبرســتان بدانیــم نــه دیلمان. پیشــنهاد مــن برای مســألۀ وجــود درختان 

که به عنوان نشــانی برای متعلق بودن اســناد به منطقۀ  زیتون در اســناد 
رودبــار زیتــون تعبیر شده اســت، بســیار ساده اســت. در واقــع وجود صنعت 
محــدود زیتــون در ایــران معاصــر که به منطقۀ رودبار منحصر شــده اســت 
که زیتون فقط در این منطقه رشد می کند بلکه دلیلش  به آن معنا نیست 
سیاســت های کشــاورزی اوایل سدۀ بیستم اســت. با این حال به علت در 
دست نبودن داده ها و مطالعات باستان شناختی دقیق، تنها می توانم به 
ع اشــاره کنم که دو روســتا به نام زیت)زیتــون( در محدودۀ 20  ایــن موضو

کیلومتری ساری، مرکز مازندران وجود دارد.
3. سرنخی دیگر که به محل اسناد اشاره می کند از طریق اسناد دیگری 
در اختیارمان قرار می گیرد برای نمونه Tab. 15 که در آن یک Spāhbēd در 
که Halīg خوانده شده اســت.22 البته سپاهبد عنوانی  کن است  مکانی ســا
نظامــی بــرای حکمرانــان هــر یــک از چهــار بخــش شاهنشــاهی ساســانی 
بوده اســت.23 به عالوه اســپهبد یا اســفهبد، عنوانی رایج بــرای حکمرانان 
که از  محلی تبرســتان در ادوار آغازین و میانۀ اســالمی بود. این اسپهبدان 
اعقــاب نجیــب زادگان ساســانی بودند به یک یا دو خاندان تعلق داشــتند 
کوهســتانی را  و برای صدها ســال اقتدار سیاســی تبرســتان به ویژه مناطق 
در دســت داشــتند. مرکز قدرت شــان به ویژه در روزگار آغازین تاریخ شــان و 
در دورۀ حکومــت اســپهبدان دابویه در منطقۀ پریم)گاهــی فریم( واقع در 

جنوب شرق مازندران معاصر قرار داشت.24
کوهســتانی اطراف پریم با عنوان ســوادکوه شــناخته  می شــود و تا  حوزۀ 
کــه خود را  اوایــل سدۀبیســتم عمدتــًا تحت تســلط قدرتمنــدان محلی بود 
منســوب بــه خانــدان باوند می دانســتند. البتــه نام باونــد، یــادآور  آل باوند 
قرون میانه است که اسپهبدان آن از جمله شاه غازی رستم25 مشهور، قبل 
ج  و بعد از مغول ها26 قدرت را در آن منطقه در دست داشتند. بقایای دو بر
که دارای  معــروف الجیــم و میل رادکان27 نیــز در این منطقه واقع شــده اند 

کتیبه های دوزبانه عربی)کوفی( و فارسی میانه)پهلوی( هستند. 28
کــه در این حــوزه به دنبــال منطقــۀ »دِل دالن«  بنابرایــن منطقــی اســت 
گرایش توســط اطالعات به دســت  و روســتای »هســپین-رز« بگردیــم. ایــن 
کرده بــود مبنی بر  گزارشــی ارائــه  کــه پیش تر  آمــده از یــک پژوهشــگر محلی 
کوهنوردان محلی در این حوزه  یافتن اســناد متعدد و یافته های غیر رسمی 
کشف اسناد متعدد پهلوی در سال  تقویت  می شــود. این یافته ها عبارتند از 
2019،که در ســبک و مهر و موم مشــابه هستند، در غاری در فاصله ای کمتر 

ح دالیل این تردید خواهم پرداخت. Weber 2016, 126 -13. من در درستی این پیشنهاد تردید دارم و در یادداشتی دیگر به شر
14- Weber 2017, 131- 132.
15- Weber 2017, 132.
16- Procopius, de Bello Gothico 4.14. 5 -7, 4.14.9.
17- Minorsky 1931. 2.

که به سغدی باقی مانده،  گرفته است. در زندگی نامه اش  کوتاهی پیش از تاریخ آرشیو تبرستان صورت  18- احتمااًل یکی از جالب ترین اشاره ها به نام دیلم، در داستان مار یوحّنای دیلمی و به فاصلۀ  
.)Sims-Williams , 1994( که این بنیان گذار صومعۀ  مشهور بین النهرین توسط راهزنان آن منطقه دزدیده و به دیلم منتقل  می شود آمده است 

که نشان دهندۀ صورت قدیمی تر Tapūr است. که در آن واژه به صورت Tabūrestān (ṭpwrsṭ’n’) نوشته شده است  19 - یک نمونه Weber 2017, 141 است 
20-Le Strange, 370.

کینخواریه،اوایل مرعشیان مرکز مازندران بوده است)فصلنامه(  21-  شهر آمل در زمان حکومت علویان، باوندیان 
22- Weber 2017, 145 lines  3- 4; Macuch 2017, 180. Weber 2017, 145 lines 3- 4; Macuch 2017, 180.
23 - Gyselen 2001.v

.Madelung 1975 .24- برای بررسی اجمالی تاریخ این منطقه نک
کم تبرستان در دولت باوندیان اسپهبدیه است)فصلنامه(.  25-  نصرت الدوله رستم بن علی ملقب به شاه غازی)حک533-558هـ .ق(مقتدرترین حا

کینخواریه شهرت دارند)فصلنامه(. که به باوندیان  گرفتند)635-750هـ .ق(  26 - پس از هجوم مغوالن به ایران، تیرۀ دیگری از خاندان باوند در مازندران قدرت 
که اوایل سدۀ پنجم هجری ساخته شد)فصلنامه(.  کیوسیه است  کمتر شناخته شده از باوندیان  ج آرامگاهی مدفن اسپهبدان  27 - این دوبر

28 - Cereti 2018.
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تصویر 2: صورت های مختلف ’spywlc )‘( در آرشیو تبرستان

کیلومتری غار مشــهور اســپهبد خورشــید در بخش شــرقی ســوادکوه در  از دو 
اســتان مازنــدران. متأســفانه بــه علــت محدودیت هــای قانونــی و فقــدان 
شــواهد باستان شــناختی، نمی توان از آن شــواهد برای اهداف این پژوهش 

استفاده نمود.
گــون بــه صــورت  »hspynlc یا   گونا 4. نــام روســتای هســپین-رز در اســناد 
hspynlc’« حرف نویســی شــده است و شــکل ثابتی دارد. با توجه به پیشنهاد 
 aspast این واژه با اجزاء آغازین واژه ).sic(وبر درباۀ نام روستا: »اجزاء آغازین

به معنای »شبدر، یونجه« برابرند«. 
شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که نامی که به صورت Haspīn-raz نوشته 
شده اســت را می تــوان به صــورت Aspīn-raz نیــز خواند. وبــر درخصوص 
کســتان  معنــای هســپین-رز چنین می گوید: »ترجمــۀ احتمالی اقامتگاه تا
گمان  که بر حدس و  گویا داللت بر دلپذیری مکان دارد« و مشخص است 
کاماًل شــبیهw اســت   اســتوار اســت. n میانی در hspynlc در شــکل ظاهری 
 PWN)یــا در هــزوارش bwn (būn) کــه در واژه هایــی ماننــد همان گونــه 
pad) در همــه جــای آرشــیو دیــده  می شــود. بنابرایــن شــاید مجــاز باشــیم 
گر ادامه  نــام را به صــورت»’spywlc« بخوانیــم. پس قابل توجیه اســت ا
ایــن تحقیقــات، تحقیقــی جغرافیایی بــه منظور یافتن موقعیت روســتا در 

محدودۀ تبرستان باشد.
                    

کاندید احتمالی در تبرســتان روبرو  5.هنــگام قرائــت »’spywlc« با دو 
کــه پیش تــر اشــاره شــد، در حــوزۀ  می شــویم. یکــی از ایــن دو  همان طــور 
که  ســوادکوه و اطــراف آن قــرار دارد. ایــن منطقــه همان منطقه ای اســت 
کوه هــای قــارن و شــروین در آن واقــع شــده اند و مرکــز قــدرت اســپهبدان 
تبرستان نیز همین منطقه بود. در بخش غربی سوادکوه، در 30 کیلومتری 
کیلومتــری ســاری، پــس از دّره ای بــزرگ، محــدودۀ  غــار فوق الذکــر و 60 
گاه آالشــت نامیده  که  ولوپــی Valūpay )ســمت چــپ رودخانه( قــرار دارد 

کوچکی قرار دارد  کوهســتانی روســتای   می شــود.29 در درون این محدودۀ 
که در میان بومیان اسپرز Esperez نامیده  می شود و مانند بسیاری از دیگر 
کم عمق منتهی  روســتاهای اطرافش بر باالی تپه ای مشــرف به دّره های 
بــه فیروزکــوه، نزدیک تریــن شــهر آن حوالــی، واقع شده اســت. نام رســمی 
گویا ترجمه ای بیش از  که  این روســتا »ســپید- ریز«)یاســفید- ریز( اســت 
که در ســال  حــد اصالح شــده از نــام »اسپرز«اســت.30در آخرین سرشــماری 
1385 صورت گرفت، جمعیت روستا 27 نفر بود با تعداد کمی دام و بدون 
هیچ گونه ماشــین آالت مدرن کشــاورزی. کوچکی روستا و دورافتادگی اش 
کــرد، البته  آن را بــه مکانــی غیرمعمــول بــرای بقــای چنین آرشــیوی بدل 

همین دلیل، حفظ مجموعه را توجیه می کند.31
  Espe/Espi در گویــش محلــی تبــری بــه معنای »ســفید« و در منطقه رایج 
کردن«اســت)قس.  اســت. به عــالوه rez احتمــااًل بــه معنای»ریــز، تکــه تکــه 
فارســی نو: ریز(. بنابراین نام »اســپرز« به فارسی »ســفید-ریز«  می شود. وجود 
جزء آغازین Espe- در نام بســیاری از روســتاها مانند اســپه کال، صورت اصلی 
گوگل آمده است، تأیید می کند. که در منابع معاصر مانند نقشۀ  اسپرز را چنان 
که نامش  کاندیــددوم بــرای موقعیت مکانی spywlc’ روســتایی اســت 
و در جنــوب  نوشــته  می شــود   Espoorez/ Espūrez بــه صــورت  اغلــب 
شــرقی ســاری واقع شده است. اسپورز برخالف اسپرز، در دشتی هموار و در 
فاصلــه ای کمتــر از 5 کیلومتری رود تجن واقع شده اســت و از توابع ســاری 
به شــمار می رود. این روســتا در جادۀ ســاری-گرگان و پس از جادۀ شــاهی 
کنونی(  که از ساری به اشرف)بهشهر  صفوی مشهور به جادۀ شاه عباسی 
می رفته، واقع شده است. 32 بر اساس فرهنگ جغرافیایی که توسط سازمان 
جغرافیایــی نیروهــای مســلح ایــران چاپ شــده است)ســال1991/1370( 
کشاورزی، باغداری، دام پروری  که شغل شان  روستا دارای120 خانوار بود 
گــون بــود ولی در  گونا گرچــه روســتا دارای درختــان  و زنبــورداری بــود.33  ا
که ستوده تأیید  میان آنها درخت زیتون وجود نداشــت. شــاید همان گونه 
که افراد محلی نام روســتا را دقیقًا  کرده اســت، نکتۀ  قابل توجه این باشــد 

مانند نام روستا در سوادکوه تلفظ می کردند.34 
 بنابراین در این مورد انتخاب اسِپِرز/ســفید-ریز در ارتفاعات ســوادکوه 
یــا اسپوِرز/اســِپِرز در دشــت های ســاری، بــه تطبیــق داده هــای موجود در 
اســناد با واقعیات جغرافیایی منطقه بســتگی دارد. در اینجا ممکن است 
ح شــود. نخســت فقــدان هرگونــه اشــاره ای بــه ســاری در  دو مســأله مطــر
که  اســناد، انتخــاب اســپورز را اندکی نامحتمل می ســازد. مســألۀ  دوم آن 
محل اســتقرار اســپهبدان تبرســتان به طور ســنتی در ارتفاعات واقع شده 
که دفــاع در برابــر ارتش های مهاجم بســیار آســان تر بــود. در  بــود؛ جایــی 
واقــع اســپهبدان معمــواًل در پریــم)در منابــع عربی بــه صــورت فریم ثبت 
کوه پایه ای ســوادکوه شرقی است.  که از نواحی  شده اســت( مســتقر بودند 
شــاید بررسی بیشتر اســناد پهلوی به ویژه بررســی جای  نام های ذکر شده 
در سند Tab. 24 بتواند به ما در محدودتر کردن این انتخاب کمک نماید. 
در ایــن مقالــه ترجیــح داده  می شــود تا واژه ای را که در آرشــیو تبرســتان به 
صــورت spywlc’ حرف نویســی شده اســت، اســپرز Esperez )کــه احتمــااًل 

کنیم. کهن ترش اسپورز Espūrez است( قرائت  صورت 

تصویر 1: نقشه شرق مازندران معاصر)تبرستان تاریخی(

کرد، بهره برد. کمک  که به پیشرفت آن  که زادگاه پهلوی اول بود و در سدۀ بیستم از توجه ای ویژه  29 - اهمیت آالشت در توسعۀ  آن در دورۀ معاصر و  به جهت آن است 
30-Anonymous 1370: 33 & 34.
31- Anonymous 1370: 33.
32-Sotoodeh 1366.IV.1, p. 569.
33- Anonymous 1370: 31.
34 - Sotoodeh 1366.IV.1, p. 569, note 80. 

Tab 1b ’spywlc         Tab. 1 در ’spywlc’      Tab. 13 در ’spywlc’  
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نتیجهگیری
کل اســناد پهلــوی مجموعــه، شــامل مجموعــه ای  مطالعــۀ  محتــوای 
کنونی از تبرســتان، نیازمند مطالعات بیشــتر از  قدیمی تــر از قم و مجموعۀ  
گروهی از پژوهش گران از رشــته های مختلف اســت. به این منظور  ســوی 
کل مجموعــه بایــد منتشــر شــود تــا پژوهش گــران بتواننــد مجموعــه را بــه 
عنــوان یــک کل واحد و با توجه به بافت تاریخــی، جغرافیایی و اجتماعی 
آن مطالعه نمایند. در حالی که ما هنوز در مرحلۀ تأیید قرائت اســناد و حل 
کتیبه شناســی و زبان شناختی هستیم، مطالعۀ  عمیق تر محتوای  سواالت 

این اسناد خالی از فایده نخواهد بود.

ح ریزی شــده  که بخشــی از مجموعه ای از مطالعات طر یادداشــت حاضر 
و درحال پیشــرفت اســت، چند پیشــنهاد ســاده دربارۀ قرائت احتمالی یکی 
از جای نام هــای ذکــر شــده در آرشــیو تبرســتان ارائه می دهــد. مطالعۀ  بافت 
جغرافیایــی اســناد می توانــد بــه دقــت مطالعــات آتــی و حتــی قرائــت بهتــر 
کنــد. تحدیــد حــدود مجموعه اســناد  بخش هــای دشــوار هــر ســند، کمــک 
بــه منتهی الیــه جنوب شــرقی رشــته کوه البــرز، عالوه بر مســائل دیگــر، به ما 
در درک مــکان منطقــه و بافــت آرشــیو در درون فضای سیاســی خراســان در 
کرد. امیدوارم با ادامۀ  این مجموعه  کمک خواهد  قرون نخستین اسالمی، 

گسترۀ وسیع ایفا نمایم. کوچک در این  یادداشت ها نقشی 

تصویر3:اسناد آرشیو مدارک پهلوی تبرستان
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