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دیبـاچه
درباره جایگاه تااریخ و هراره هرگیگا نبواابرر در ا خابس نراساامی سارراب ایارام و اسا ره جراام
اسالمی نرش ارگا و اف ارگای پُرشماریی در دست است .نوام ای کر بارم را در جاای جاای اسااطبر و
تاریخی ار نسک گای دورام کر اره ه تا ا رم اییس و پاهوگشگاای تااریخ ی جرراهباای و هرگیگا
ااااروری دراا یاااببسن نااامگااا و پاانااامگااای گمناارم «رئرناات»ی «اپرنااکشاارر»ی «ریرناای»ی «ابرشاارر»ی
«نبرشاپرگر»ی «ایرانورر»ی «دگخبز المورق»ی «باب الوارق»ی «ایییاهالرضاا»ی «دارالعخاس»ی «امالاالالد»ی
«نزانه اورق»ی «شادجرام»ی «جرانورر»ی «دارالمخک» و  ...اریای جایگاه پریا و کاری ای برم در اارر
روراارام ا باشیی.
نبوابرر را :ناج اعروفن «بزرا ری ارکز هرگیگ نراساام»ی آدام ا ازن «بزرا اری ات ماع مخما
نراسااام»ی اباارجال الاایی کاازارین «جااام ایاارام» و «نماااد جاااودانگ ایرانواارر»ی احمیرضااا شاافبع
کیکی ن «هوردهای ار ایرام بزرگ»ی احمیمخ اساالا نیوشا ن «پرخارام تاراادیگاا»ی تااریخ ایارامی
یاارای ادوارد ویاات باارتخبن ا ا دار تاااریخ تفاارف ایاارامی مالیالحمباای ارلاارین «ارکااز نراسااام و
ییستری پایگاه مخرم اساالا »ی ارکباا کرنا ن «ار اراستاری شاررگای دنباای اساالم»ی مالیالحساب
رری کربن «ار سیگرگای کر تفرف»ی رسر جعفریامن «سرحخقه بسباری ار ا ا گاا و جریاامگاای
ه ری جرام اسالم»ی بییعالزاام هرورانفرن «ار اراکز مخم و دیی بزرگ جرام» یاد کاردهانای و ار ایا
دست اف ارگای درباره پبوبیه پُراایه و ارامسیگ نوابرری بسبار است.
«رَئِرَنت» یا «رِیرَنی»ی ی

ار پاردهگاای گریات ایا نبواابرر هرگیگا اسات کاه نمایااماار بخوا ار

پبوبیه و پبویاش هگاای بارم نبوااپرر بابرشاررر در دورام اسااطبری و تااریخ اا باشای .ریرنایی در
کر تری سرودگای ایرانبامی یعی اوس ان به ارنه «رئرنت» آایه و در نسکگای کر ایران ن جایگااه
آذر برری ارر -آتش اگررای آیب ی اپرس
ی

ازدیسیای ایارام باسا ام -اساتی و در دورام اساالا ن

ار بخشگای هرارااناه شارسا ام نبساابرر و ناسا گاه دانوامییام و حایی نگاارام نااایار جراام

اساااالم باااردهی در دورهگاااای پساااب ن ی ا ا ار بخااار گاااای و در رورااااار ااااان ی ا ا ار دگسا ا امگاااای
نبوابرراست.کرتاه سخ ایی هن ریرنیی سرراب سپیی نبایوگاه رایرایی ایارام ازدیسایای ی ابارا دار
بخو شایام ار تاریخ و هرگیگ نبواپررراب نراسام بزرگ است.
«کارنااک ریرنی نبوابرر»ی وبنرش

است که به ارنهای ویههی به بارشیاسا «ریرنای»ن ایا ایتبیاه

کر اب اشیانت تاریخ و هرگیگ نبواپرر نراسامی اا پاردارد .ااا در ایا کااری شایانت را بسا ری
بیبادی و راگ روش به ساری آییایه دانسا ه و بار ایا بااوریس« :اخ ا کاه ارشا هاش را نویاسایی
آیییهاش را نخراگی ترانست اس رار سارد ».و در ای راهی اف ار اس اد دک ر احمیرضا شافبع کایکی
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را گمراره در پبش هوس نراگبس داشات کاه « :بارای بارسااری ایا نبواابرری بایای جاام ک.یای  ...و گار
پارهای اری ارجردیّت رای با گر وسبخهای که اا امپریر استی به دست آورد و بررسا کارد و شایانتن
درست اانیی یح بخارری ار ابارا ِ نباکاام تار کاه بار سایگی ش سا ه اسات و گار پاارهای ار آمی در
ارشهای اه اده و تر ا نراگ اجزای پراکیایه آم ایش ش سا ه رای باا کبمباای مواهی باه گاس جارش
دگ و آم را ار نر بباهریی  .تا ای
«دانویااه رئرنت»ی ی

یشی کاا شردی به تمام ذرّات امویه آمی نبار داری »...

ار هرآوردهگای شایانتارایاناه و آاااگ رساان «کارناااک ریرنای نبواابرر»

است که ار ای راهی به پبوگاه شاما ارااباام دلالسا ه باه تااریخ و هرگیاگ ایارامی پبوا ش اا ااردد.
«کارنااک ریرنی نبواابرر» ارگارم و وااایار و سپاساگزار گماه دانوامییامی اسا ادام و پهوگواگران
است که ار نرش هگای آنام در هراگسآوری ای کاری برره برده اسات و بارای ایا هررانگاام بزرااراری ار
درااه نیاونی بزرگی نراست و آرروی پُربارتری روراارام و نبکتاری هرجاامگاا را دارد .اف یا اسات
که ای شیان یااهی نخسا ب کاار ااا در رابیاه کاار دانوایااهای اسات و با اماامی دارای کاسا گاا و
کمالردگای است .ار ای روی ار شما بزرارارامی نراگمویی استی با ارائه نظرات اامی ااا را در بربیگا
و تمامساری ای کار و گمنیب آااگ رسان گمگان ادببات و دورنمایهگای گسپبرنی با ریرنیی یااری
نمایبی.
سپاس

کارنامک ریوند نیشابور
فروردین هزار و سیصد و نود و چهار خورشیدی

http://reyvand.blogfa.com/
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آتشکده کهنـدژ
«امام حاکم ]نویسنده کتاب تاریخ نیشابور[ فرمود که چون نوبت حکومت به منوچهر رسید به
قهندز ]معرّب کهندژ[ آمد و در حوالی آن ،خندق حفر کرد و در جوانب ،مردم را ساکن کرد و
بعضی را درون قلعه اسکان نمود و اهل مملکتی را به عمارت و رفع دیوارها و توطّن در جانب
آن ،تکلیف کرد و آتشکدهای در آنجا ساخت و قومی را بر آن خانه ،موکل کرد و حکم کرد که
به چهل روز ،اهل مملکتی ،از عمارتی که گفته بود ،فارغ شوند .پس در جوار قهندز اماکن و
مساکن پیدا شد و درون قلعه ،مسکون گشت و اجتماع مردم دست داد ».در جایی دیگر از
کتاب تاریخ الحاکم ،به آتشکده کهندژ و کوچهای به همین نام اشاره شده است« :ذکر بناء
مسجد جامع؛ چون عبداهلل عامر ،رضیاهلل عنهما ،نشابور ]را[ فتح کرد آتشکده قهندز را
خراب کرد و به جای آن ]مسجد[ جامع ساخت .و صحابه به آن درآمدند و با احکام دین،
فتوی دادند .کسانِ کنارنک آمدند ،گفتند که «جزیه قبول کردهایم» تا آتشکده ایشان ،خراب
نشود .عبداهلل عامر ،ایشان را دور از جامع ،مکانی تعیین کرد .آنجا کوچه آتشکده گفتندی
»...
منبع:
 ابوعبداهلل حاکم نیشابوری« ،تاریخ نیشابور»  ،ترجمه محمدبن حسین خلیفه نیشابوری ،با مقدمه و تصحیحمحمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگه ،5731 ،ص  593و .753

آذربُـرزیـنمِهـر
آذربرزینمهر به معنی مهر بلندپایگاه ،یکی از سه آتشکده مهم و برتر ایرانیان قبل از اسالم
است .این آتشکده در کوه ریوند ،در نزدیکی نیشابور قرار داشته است )5(.در منابع و متون
کهن از این آتشکده با نامهای «رام برزین»« ،آذر برزین»« ،آذر برزین مهر»« ،آذر مهر برزین»،
«آدور برزین مهر» و «آتور بورگین مهر» یاد شده است .در «خرده اوستا» آمده است« :آتش
بهرام ،آذران شهریار پیروز ،آذر گشنسب ،آذر فر نبغ ،آذر برزین مهر و دیگر آذران را که به
دادگاه نشانده شدهاند ،بزرگی و فربیخزایاد»« .بُندهش» ،نشاندن آتش آذر برزین مهر در ریوند
را به گشتاسب نسبت میدهد و مینویسد که آن را «پشت ویشتاسپان» نیز خوانند که به
معنی پشت و پناه گشتاسپ است .در «خرده اوستا» آمده است که «جای آذر برزین ،در کوه
ریوند است .کار آذربرزین ،کشاورزی است .از یاوری این آتش است که کشاورزان در کار
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کشاورزی داناتر و کوشاتر و پاکیزهتر شوند و با این آتش بود که گشتاسب همسخنی کرد».
درباره قدمت این آتشکده ،گفته شده است که« :سه آتش مقدس و بزرگ کیش زردشتی،
یعنی آذر برزین مهر ،آذر فرنبغ و آذر گشنسب ،اگر نه پیشتر و در دوره هخامنشی ،دستکم
بایستی در اوایل دوره پارتی ،آذر برزینمهر ظاهرا احترام بخصوصی داشت ،چرا که آتش خاص
آنها بود و در کوه ریوند جای داشت  ...خاندان اشکانی به این آتشکده ،هدایای بسیاری
تقدیم میکردند)7(».
پژوهشگران در آثار خود از عزت و ثرت زیاد این آتشکدهها یاد میکنند .این آتشکدهها ادعیه
مخصوص خود داشت که به آتش نیایش افزوده شده بود و سبب قدرت افسانهای و تقدس آنها
شده و زوار زیادی به خود میدید )7(.پورداوود به استناد نامه پهلوی «بندهش» مینویسد که:
« در سنت دیرین ایرانیان از برای پناه و پشتیبانی سه گروه از مردم جهان ،سه آتش پدید آمده
که یکی از آنها آذر برزین مهر بوده که تا هنگام شهریای کی گشتاسب ،همچنان پناه مردم
گیتی بوده است .آنگاه که زرتشت انوشهروان ،دین آورد ،گشتاسب ،آن آتش را در کوه ریوند
نیشابور که آن را «پشت ویشتاسبان» نیز نامند ،فرونهاد ».کریستین سن ،محل آن را کوههای
شمال غربی نیشابور ،ذکر میکند« .شهرستانی» نیز در ملل و نحل ،بنای آتشکده نیشابور را
به خود زردشت نسبت میدهد )4(.این آتشکده در قول و غزل پارسی نیز جایگاه ویژهای
دارد .دقیقی توسی بخارایی ،ابوالفرج رونی ،فردوسی توسی و دیگران نیز به آن اشارت فراوان
دارند.
یکی آذری ساخت برزین به نام
کـه بـا فرّخـی بـود و بـا بُـرز نام
پانوشتها:
« .5اَوِستا» ،گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ،چاپ اول ،انتشارات مروارید ،تهران ،5731 :ص 944.
« .7زردتشتیان» ،مری بویس ،ترجمه عسکر بهرامی ،انتشارات ققنوس ،5735 ،ص553.
« .7چکیده تاریخ کیش زرتشت» ،مری بویس ،ترجمه همایون صنعتیزاده ،انتشارات صفیعلیشاه ،ص 775.
« .4دینها و کیشهای ایرانی در دوران باستان» ،شهرستانی ،چاپ اول ،انتشارات هیرمند ،5737 ،ص .17
منبع:
 سید حسین مجتبوی ،جواد محقق نیشابوری ،حسن نظریان« ،فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،نیشابور:دانشگاه آزاد اسالمی ،5797 ،ص .33-37
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ابرشهــر
ابرشهر ،نام قدیمیتر نیشابور بوده که به شکلهای «اَپَرشهر»« ،آپَرشهر»« ،بَرشَهر» و «اَبْرشهر»
نیز آمده است .ابرشهر ،گاه به یکی از استانهای خراسان ( )5و گاه به ناحیه و کورهی نیشابور
( ،)7اطالق شده است؛ برخی نیز آن را بر شهر نیشابور ( )7یا مرکز ناحیهی آن ،منطبق
دانستهاند« .دینوری» عالوه بر این از ابرشهر دیگری در فارس یاد کرده است ( .)4مانعی
نیست که این نام در یک زمان به معنی خود شهر و ناحیهی نیشابور به کار رفته باشد ،چنان
که نام «نیشابور» در طی دوران اسالمی ،چنین دامنهی اطالقی داشته است.
حضور و فعالیت عشایر «اپرنی» از اقوام داهه –بنیانگذاران حکومت اشکانی -در این ناحیه،
باعث شده تا ابرشهر ،مأخوذ از نام ایشان و در اصل «اپرنک شهر» دانسته شود ( .)1در
بندهش نیز آمده است که «ابرشهر را چنین گوید که ابرنک شهر است» (.)7
نظریهی دیگر دربارهی نام ابرشهر ،با در نظر گرفتن «اَبَر» به معنی باال ،باالی و بَر به دست
میآید ( .)3در این معنی ،ابرشهر« ،شهر باال» معنی میشود مانند ابرده به معنی «ده باال» (.)3
« اصطالح اپر/ابرشهر ،شاید از نامی کهن ،ریشه گرفته باشد که به مفهوم شهر باالی
هخامنشیان ،یا شهربانی باالی سلوکیان است» ()9؛ «البته نام سرزمین علیا ،در ارتباط با
کمش =/قومس = دامغان فعلی /به مثابهی سرزمین سفلی تلقی میشود» (.)51
در مورد هر دو گونه ی اشتقاق متاسفانه ،هیچ توضیح یا خبری دقیق و روشن در منابع قدیمی
به دست نیامده است ( ،)55اما اشارهی بندهش به ابرنک شهر و نیز اهمیت و موقعیت
منطقهی ا برشهر در سرزمین پارت ،که در دوران اشکانی پررونق بود ،بر این نظر که اپرنک
شهر ،صورت فعلی ابرشهر است میافزاید و از طرف دیگر ،عنوان «شهر باال» برای ابرشهر در
برابر قومس یا هر جای دیگر به مثابهی سرزمین پایین ،در نظریهی دوم ،چندان قابل قبول
نبوده و تقارن و مناسبتی را نشان نمیدهد .ابن ابی الطیب (م 413 .هجری) نیز در شعری
«ابرشهر» را قطب شهرها توصیف میکند:
دعیــــت ابرشهر البالد النهـــــا
قطب و سائرها رسوم السور ()57
نام اپرشهر به عنوان محل ضرابخانه ،حک شده بر روی سکهی فرهاد دوم اشکانی (حکومت
 573-573ق.م ).از قدیمیترین مدارك مربوط به آن است (.)57
ابرشهر ،در طی دوران اشکانی ،رونقی فراوان یافت ،چنان که در پایان عهد اشکانیان و آغاز
روزگار ساسانیان ،منطقهای شناخته شده بود ( .)54طبری ،ابرشهر را در کنار مرو ،بلخ ،گرگان،
سیستان و خوارزم ،جزو متصرفات اردشیر بابکان –بنیانگذار سلسلهی ساسانیان -آورده ()51
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و در کتیبهی شاپور در کعبه ی زرتشت ،نام ابرشهر ،نیز در حدود مرزهای ایرانشهر و از
باجگذاران ساسانی ذکر شده است ( .)57ابرشهر در این زمان یکی از استانهای وسیع مملکت
محسوب میشده است ( )53و نام آن ،از این زمان به بعد بر روی سکههای «پیروز»« ،قباد»،
«بهرام چوبین» و «خسرو اول» نقش بست ( )53و در کتب مختلف ،همچون جغرافیای موسی
خورنی (( )59سدهی پنجم میالدی) و تاریخ سبئوس ارمنی ( ( )71سدهی هفتم میالدی) وارد
شد .در سدههای نخستین اسالمی ،ابرشهر در کنار نیشابور به عنوان نام حضور دارد ،تا این که
به تدریج از سدههای چهارم و پنجم هجری ،نیشابور یکسر به جای ابرشهر مینشیند و در
منابع این دوران به بعد ،جز بندرت ،نام ابرشهر ،برای این ناحیه و شهر به کار نمیرود .اطالق
نام «ایرانشهر» به این منطقه که در برخی متون مانند احسن التقاسیم آمده نیز ،تصحیف نام
ابرشهر و اطالقی به خطا دانسته شده است (.)75
پانوشتها:
 .5مارکورات ،یوزف« ،ایرانشهر در جغرافیای موسی خورنی»  ،ترجمه مریم میراحمدی ،انتشارت اطالعات ،تهران:
 ،5737ص 73.
« .7بندهش هندی» ،ترجمه و تصحیح رقیه بهزادی ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران ،5773 :ص 511؛
نیز :یعقوبی« ،البلدان» ،ترجمه محمدابراهیم آیتی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران ،5747 :ص .14
 .7ابوعبداهلل حاکم نیشابوری« ،تاریخ نیشابور»  ،ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری ،مقدمه و تصحیح و
تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،نشر آگه ،تهران ،5731 :ص 31؛ نیز« :دایرةالمعارف بزرگ اسالمی» ،مرکز
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران ،5734 :ج ،7ذیل واژه «ابرشهر».
 .4همان ،ص  111به نقل از دینوری.
« .1ایرانشهر در جغرافیای موسی خورئی» ،ص 511؛ نیز :ر .ن .فرای« ،میراث باستانی ایران» ،ترجمه مسعود
رجبنیا ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،5773 :ص ،791؛ نیز :ابن خلف تبریزی« ،برهان قاطع» ،موسسه
مطبوعاتی علمی ،بیجا ،بیتا ،ذیل واژه «ابرشهر».
 .7بندهش هندی ،ص .515
 .3دهخدا ،علیاکبر« ،لغتنامه» ،ذیل واژه «اَبَر»؛ نیز :غیاث الدین محمد رامپوری« ،غیاث الغات» ،به کوشش محمد
دبیر سیاقی ،کانون معرفت ،تهران :بیتا ،ج ،5ذیل واژه «اَبَر».
 .3معین ،محمد« ،فرهنگ فارسی» ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،5774 :ج  ،1ذیل واژه «ابرشهر».
« .9میراث باستانی ایران» ،ص .791
« .51ایرانشهر در جغرافیای موسی خورنی» ،ص .511
 .55نظر سومی هم با تلفظ «اَبرشهر» ]سکون ب و ر[ وجود دارد؛ چنان که در تاریخ نیشابور الحاکم (ص  )599آمده:
« زمین نشابور ارفع مقام مسکون است و یک دلیل آن است که در دواوین قدیمه نام این شهر ابرشهر نوشتندی،
یعنی شهری که به ابر نزدیک است از کمال ارتفاع خصوصیت دارد به ابر او را به ابر اضافت کنند و دیگر دلیل آن
که معتدل الهواست نه حارّ مفرط و نه بارد نه سموم مفسد مهلک به خالف باقی ممالک»؛ ولی موقعیت جغرافیایی و
رقم ارتفاع نیشابور نسبت به نواحی اطراف موافق این توجیه نیست.
« .57تاریخ نیشابور» ،مؤید ثابتی ،ص .797
 .57ملکزاده بیانی« ،تاریخ سکه» ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،5731 :ج ،7ص .13
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« .54دایرةالمعارف بزرگ اسالمی» ،ج  ،7ذیل واژه «ابرشهر».
 .51همان ،ص  ،111به نقل از طبری.
 .57لوکونین ،و .گ« ،تمدن ساسانی» ،ترجمه عنایتاهلل رضا ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،5771 :ص .71
 .53همان ،ص .39
 .53احسان یارشاطر و دیگران« ،تاریخ ایران» ،پژوهش دانشگاه کمبریج ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،5773 :ج ،7
قسمت اول ،ص 444؛ نیز :موید ثابتی ،علی« ،تاریخ نیشابور» ،انجمن آثار ملی ،تهران ،5711 :ص .55-9
 .59ایرانشهر در جغرافیای موسی خورئی ،ص .73
 .71دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ذیل واژه «ابرشهر».
 .75تاریخ نیشابور (الحاکم) ،بخش تعلیقات ،ص  713و 713؛ و نیز :یاقوت حموی :معجمالبلدان ،دارحیاء التراث
العربی ،بیروت 5939 :م ،ج الخامس ،ص.737
منبع:
 -نعمتی ،بهزاد« ،ابرشهر ،نیشابور» ،خراسان پژوهی ،سال اول ،ش  ،7ص .597-595

ابرنـگشهـر
ابرشهر ،نام قدیم نیشابور است .کدخدایی ابر شهر را دستان سام ،شکوه بخشید .ابرشهر را
ابرنگشهر گویند .دریاچه ی سوبر (سوگر) بر سر کوه توس در این شهر قرار دارد .سروش و
اردیبهشت در حق شهر ،آفرین کرد ،بدین روی اسب داری ،زیناوندی ،ستبرکمانی ،پاکیزگی و
پیدایی و آرامش و خنیاگری و بلندآوازگی بر این شهر بیشتر است.در بسیاری از متون پهلوی
و مانوی ،نام این شهر را ابرشهر ذکر کردهاند .شهر نیشابور را شاپور اردشیران ساخت بدانگاه
که پهلیزگ تور را کشت ،به همانجا شهر را فرمود ساختن.
منبع:
 قلیزاده ،خسرو« ،فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،تهران ،شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه، ،5733ص  71و .435

بُـرزیـنمِهـر؛ آتـش بهـرام
آذربرزینمهر ،سومین آتشکدهی مهم دورهی ساسانیان ،و از آن تولیدکنندگان کشاورز بوده
است .این آتشکده ،در دورهی ساسانیان ،در خراسان جای داشته است .برزینمهر ،به معنای
«مهر بلندپایه» است .جالب توجه ،ارتباط مهر با دهقانان و تولیدکنندگان است .اگر به صفت
معروف مهر ،دارای چراگاههای فراخ ،نیز توجه کنیم ،از این دو امر ،به خوبی ،اهمیت مهر به
عنوان ایزد طبقهی تولیدکنندگان و کشاورزان روشن میشود.
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آذر برزین مهر ،یکی از سه آتش مقدس آیین زردشتی بود که در کوه ریوند ،در شمال غربی
نیشابور ،ج ای داشته است .آذر فرنبغ و آذر گشنسب و آذر برزینمهر ،هر سه را هرمزد ،در
آغاز آفرینش و برای پاسبانی جهان و جهانیان آفرید و به یاری آنها ،همه کار جهان انجام
میگیرد .این سه آتش و نیز دیگر آتشان ،همه از پنجمین گونهی آتش مینوی یعنی آتش
سپنیشت ()sepeništاند .تن آنان ،آتش گیتی است و مینوی آتش بلندسود (برزیسوه) که خود
در گرزمان ،در پیشگاه اورمزد ،فروزان است ،بر آتشان بهرام ،میهمان است .این هر سه آتش و
نیز دیگر آتشان بزرگ را آتش بهرام نیز خوانند.
گفته اند این سه آتش در پشت گاو اساطیری سریسوگ ( )sugĪsrدر دورهی تهمورس (و به
روایتی هوشنگ) پیشدادی ،نگهداری میشد .شبی طوفانی شدید رخ داد و آتشها از پشت
گاو به دریا افتاد و در آنجا به سوختن ادامه دادند و در دریا به مردمان روشنی بخشیدند.
سپس هرمزد در آغاز آفرینش ،همه ی زمین را برای پاسبانی به این آتش سپرد که همانند
آسرون (روحانی) و ارتشتار (سپاهی) و واستریوش (کشاورز)اند.
آتش برزینمهر تا زمان گشتاسب ،حامی زردشت ،از جهان پاسبانی میکرد و گشتاسب این
آتش را به کوه ریوند که آن را پشته ی گشتاسبان خوانند به دادگاه نشانید .تا فرشگرد
پاسبانیکنندگان جهاناند .دیوان و دروجان را نابود میکنند.
این آتش جزء سه امشاسپند برگفتار (یعنی بهمن ،اردیبهشت و آذربرزینمهر) است که به
تجلی مادی به گشتاسپ و انجمن بارگاهیان اشکار شدند .در هزاره اوشیدر ،پشوتن با کمک
آذر فرنبغ و آذر گشنسب و آذر برزینمهر به بتکدهی بزرگ اهریمن گناهکار دست مییابد و
آن را نابود خواهد کرد .این بتکده بر ساحل چیچست است .نام دیگر آن آذر سودیمهر یا
آذر پرسود است ،که بر ساحل دریای سوور جای دارد.
منبع:
 قلیزاده ،خسرو« ،فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،تهران ،شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه، ،5733صص.79-73 .

بُنـدَهِـش

از «ریونــد» ،کــه گونــه دگرگونــه شــده «رَئِوَنــت» اوســتایی اســت ،در چنــد جــای از نســک کهــن
«بُندَهِش» ( )Bundahishnنـام بـرده شـده اسـت« .بنـدهش» ،پـس از «دینکـرد» ،از مهـمتـرین
نسکهای برجای مانده از زبان پهلوی( )5و متون دینی پارسیان است(« )7بُندَهِش» ،در پارسـی
میانه (= پهلوی) ،به گونه  Bun-dahišnخوانده میشود و در برگیرنده دو بخش  Bunبـه معنـای
«بُــن و آغــاز» ،و ( dahišnبرابــر واژه «دهــش» در فارســی) بــه معنــای «آفــرینش» اســت .پــس،
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بندهش به معنای «آفرینشِ آغازین» است .این گمان نیز هست که نام اصـلی کتـاب بنـدهش،
«زندآگاهی» باشد که در آغاز کتاب هم بدان اشاره شده است .زند ،از واژه اوسـتایی  Zantayبـه
معنای «شناخت» آمده ،که در ادبیـات پهلـوی ،بـه معنـای «شـرح و تفسـیر» اسـت .همچنـین،
نسکهای گزارده پهلوی از اوستا را «زند» می خوانند و گاه ،زند ،معنایی برابر اوستا دارد .بـدین
روی« ،زندآگاهی» یعنی آگاهی بر دانش دینی اوستا و تفاسیر آن .گردآورنـده بنـدهش ،بنـا بـر
متن بندهش؛ «فرنبغ دادگی» و یا به گفتـه تاوادیـا –نویسـنده کتـاب «زبـان و ادبیـات پهلـوی؛
فارسی میانه»« ،داتک» یا «دادویه» ،و از خاندان موبدان ،بوده است)7(.
از این کتاب ،دو گونه متن (نسک) کوتاه و بلند در دست است .نسک بلند -که هر سه نسـخه
دســتنویس موجــود از آن ،در ایــران نوشــته شــده ،-را «بنــدهش ایرانــی» یــا «بنــدهش بــزرگ»
مینامند و نسک کوتاه که در هند به کتابت درآمـده و کوتـاهتـر از نسـخههـای ایرانـی اسـت را
«بندهش هندی» یا «بندهش کوچک» مینامند )4(.درونمایه «بندهش» (= آفـرینش آغـازین)،
تنهــا بــه آفــرینش ،محــدود نمــیگــردد و بخــش بزرگــی از آن ،گفتارهــایی در پایــان جهــان،
پیشگوییها( )1و مایههای دیگر ،همچون :باورهای دینی -اساطیری ،آگاهیهـای جغرافیـایی
و سرگذشتهای تاریخی شاهان ،دودمانها و پهلوانـان ایرانـی را در بـر مـیگیـرد )7(.از سـخن
دیگر؛ بندهش را میتـوان «دایـرة المعـارفی از اطالعـات مربـوط بـه مزدیسـنا محسـوب کـرد ...
چنانکه از  ...عنوان ]کتاب[ برمیآید بخش مهمی از مطالب کتاب ،بـه مسـاله آفـرینش و نقـل
روایــات دینــی چــون :آفــرینش امشاســپندان ،آفــرینش دیــوان توس ـ اهــریمن ،آفــرینش گــاو
یکتاآفریده که گیاهان و غالت از او پدید میآیند ،یورش اهریمن بـر آفـرینش ،نبـرد ایـزدان و
دیوان ،درباره زیج گیهان ،اعمال ایزدان مینوی ،بدکرداری اهریمن و دیـوان ،چینـو دپـل و روان
درگذشتگان ،رسـتاخیز و تـن پسـین ،چگـونگی کـوههـا ،دریاهـا ،رودهـا ،دریاچـههـا ،جـانوران،
مردمان ،زنان ،گیاهان ،آتش ،خواب ،باد و ابر و باران ،خرفستران و  ...میپردازد)3(».
چنانکه گفته شد؛ از «ریوند» در چند جای «بندهش» یاد شده که آن را در بخـشهـای «دربـاره
چگونگی کوهها» و «چگونگی آتش» میتوان بازیافت .بخش «دربـاره چگـونگی کـوههـا» چنـین
آغاز میشود« :در دین گوید که نخستین کوهی که فراز رُست البرز ایزدیبخت بود … دیگـر
کوهها از البرز فراز رُستند ،به شمار دو هزار و دویست و چهل و چهار کوه …»( )3پـسآنگـاه؛
نخست ،نام بیست و پنج کوه «نیکوفره ناگذرا» که از البـرز رُسـتهانـد در فهرسـتی مـیآیـد کـه
«ریوند» یکی از آنها ،و چهاردهمین کوهی است که در فهرست «کوههای نیکـوفرهی ناگـذرا»ی
بندهش ،یاد میشود« .نیکوفره ناگذرا» به معنی «نیکوبسیار غیـر قابـل عبـور» اسـت( )9و ایـن
صفت ،نشانگر «جایگاه ارزشی مینوی» و همچنـین «بلنـدا و شـکوه» کـوههـای یادشـده در ایـن
نســک دینــی اســت .در یکــی دیگــر از بخــشهــای بنــدهش ،از «نبــرد آفریــدگان گیتــی بــا
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اهریمن»( )51میگوید؛ چنانکه نخستین نبرد را «مینوی آسمان با اهریمن کرد .دیگـر نبـرد ،را
آب کرد  ...سه دیگر نبرد را زمین کرد ».نبرد چهارم را گیاه ،پنجم را گـاو یکتاآفریـده ،ششـم
را کیومرث تگـاور ،هفـتم را آتـش ،هشـتم را اختـران ،نهـم را ایـزدان مینـوی ،و نبـرد دهـم را
ستارگان ناآمیزنده کردند.
در سومین نبرد؛ در نبرد زمین با اهریمن است کـه زمـین لرزیـد و «کـوه ،بـه رویـش ایسـتاد»؛
نخست ،البرز ایزدیبخت و سپس همه کوهها فراز رُستند .از درونمایه این نسـک کهـن ایرانـی
چنین پیداست که؛ پدیدآیی کوه ،در جهانبینی بُندهش ،ایزدیبخـت و مینـوی اسـت و بـیراه
نیســت کــه پــس از ایــن ،از نکــوییهــای کــوههــا ســخن رانــده مــیشــود« :کــوه بزرگتــر ،بن ـدِ
زمینهاست .گذر چشمه آبها در کوه است .ریشه کوهها را زیر و زبَر بنهاد که (آبهـا) بـدان
درتازند؛ همانگونه ریشه درختان در زمین گذَرد و به مانند خون که در رگهاست که همه تـن
را زود دهــد ».کــوههــا بــرای همــه آدمیــان ،ســودمند و بــنمایــه تــامین خــوراك آناننــد چنانکــه
«بندهش» میگوید :کوهها «برای سور (=تغذیه) آسروُنان (=آتوربان= روحانیـان) ارتشـتاران (=
سپاهیان) و واستریوشان (= کشاورزان) ،فـراز آفریـده شـدند )55(».کـوههـا در نگـرش ایرانیـان،
دارای جایگاه ارزشی ویژهای هستند؛ در اوستا –کهنترین نسک دینی ایرانیان« -کوه ،هـم بـه
صورت «کئوف» و هم «گئری» یا «گری» آمده اسـت .کـوه در اوسـتا ،بـا صـفات پـاکی ،آسـانی،
آسایشدهنده آمده و نزد ایرانیان باستان ،از مکانهای مقدس بوده است)57(».
«کوهها در نزد ایرانیان باستان ،فواید بسیاری داشتهانـد .در «مینـوی خـرد» ،دانـا سـبب سـاخته
شدن کوهها را میپرسد و پاسخ میشنود که« :این کـوههـا در جهـان :برخـی ،انگیزنـده بـاد؛ و
ب رخــی ،بازدارنــده آن؛ برخــی ،جــای ابــر بارنــده؛ و برخــی ،زننــده اهــریمن و نگاهدارنــده و
زندگیبخش آفریدگان اورمزد خدایند»( )57کوه؛ سرچشـمه نـور و پیونـد بـا خورشـید ،تجسّـم
باورهای انسان اسطوره ای ،جایگاه فدیه دادن و پیشکش کردن و قربانی کردن برای ایزدان ،نماد
و یادآرنده فرّکیانی و  ...است« )54(.قداست کوه ،یکی از جنبههای اساطیری آن اسـت کـه در
 ...آیین و ادب مزدیسنا با ویژگی های خاص خـود ،نمایـان اسـت .کـوه ،نزدیکتـرین مکـان بـه
آسـمان ،نیکـوترین جایگـاه ارتبـاط معنـوی بـا پروردگــار ،تلقـی شـده و ایـن امـر ،باعـث ایجــاد
بزرگترین آتشکدههـا و معابـد آناهیتـا بـر فـراز آن ،گشـته اسـت )51(».و «ریونـد» ،در اَوِسـتا:
 .raēvantپهلوی ،rēwant :به معنی «باشکوه» )57(،نام کوهی در ابرشـهر یـا نیشـاپور خراسـان
است که آتشکده کشاورزان بر باالی آن ،برپای بوده است )53(.چنانکه گفته شد در «بنـدهش»
از این کوه ،در فهرست کوههای «نیکوفرهی ناگذرا» یاد شده اسـت کـه ایـن صـفت ،بـه شـکوه،
سودمندی و بلندای آن اشاره دارد؛ نام این کوه (رئونت در «اوستا» و ریوند در «بندهش») نیـز،
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خود ،گویـای ایـن ویژگـی اسـت .اکنـون ،بـه گفتـار بنـدهش ،دربـاره «چگـونگی کـوههـا» ،بـاز
میگردیم.
در دنباله گفتار «چگونگی کوههـا»ی بنـدهش؛ بـه تفصـیل و گسـترش ،کـوههـا را یکایـک بـاز
میشناسـاند؛ کـوه هـای البـرز ،هـوگر بلنـد ،اوسـیندام ،چَگـا ِد دائیتـی و ارزور گریـوه .سـپس از
«ابورسین» نام میبرد و میگوید« :جـز البـرز ،ابورسـینکـوه ،باشـد کـه ابرسـین خوانـده شـود،
بزرگترین است ،کوه همه پارت است .بن او به سیستان و سرش بـه چینسـتان اسـت .تیغـهای
(از او) نیز به خراسان است .دیگر کوه مَنوش بزرگتر است؛ آن کوه که منوچهر بدو زاده شـد.
دیگر کوههای پارت ،از ایشان فراز رستند  »...در دنباله از کوه اِیـرِز (از رشـته ابرسـین) ،کـوه
منوش خراسان (پیوسته به ابرسین) ،کوه قـاف (از رشـته ابرسـین) ،کـوه اوشداشـتار سیسـتان،
اَرزور روم ،پتشخوارگرکوه طبرستان و گیالن نام میبرد .آنگاه ،به «ریوندکوه» میرسـد و دربـاره
ن مِهـر ،بـدان نشـیند و او را
آن چنین مـیگویـد « :ریونـدکوه ،بـه خراسـان اسـت کـه آذ ِر بُـرزی ِ
ریوندی این است که رایُومند است )53(».در ترجمه بندهش هنـدی نیـز چنـین آمـده اسـت:
«کوه ریوند به خراسان است ،که آتش برزین بر آن نشست ،او را (نـام) ریونـد از آن اسـت کـه
باشکوه است )59(».رقیه بهزادی ،در یادداشتهایش بر بندهش هندی ،دربـاره «آتـش بـرزین»
نوشته است« :آذربرزینمهر :نام آتشی است که از آن برزیگران و کشاورزان بود و در سـرزمین
خراسان؛ در ابرشهر (نیشابور) باالی کوه ریوند جای داشت ،برزینمهر به معنـای مهـر بلندپایـه
است)71(».
در دنباله گفتار بندهش ،از کوه بادغیس ،بَگیرکوه ،کوه بَسشگفت ،کوه سیاهمند ،کوه برفمنـد
نام میبرد و در یادکرد کوه «اسپندیار» میگوید« :اسپندیارکوه بر دریاچه ریوند اسـت )75(».در
بندهش هندی نیز آمده است« :کوه سپندیاد کنار دریای ریونـد اسـت»( )47متـرجم بنـدهش
هنــدی ،در یادداشــتهــایش« ،ســپندیاد» یــا «اســپندیار» (=  Spandyārدر پهلــوی) را چنــین
بازشناسانده است« :سپندیاد (اوستا ،)spƏntō.dāta :به معنای «آفریده خرد مقدس» نام کوهی
است که بنا بـر بنـدهش ،در حـوالی کـوه ریونـد در نیشـابور قـرار دارد ،در شـاهنامه ،از کـوهی
موسوم به «سپند» سخن رفته است:
به کوه سپند آتش انـدر فکند
که دودش برآمد به چرخ بلند
درباره این کوه در زامیادیشت (بند  )7گفتگو شده است .این کوه در شمال شـرقی ایـران قـرار
داشته است و شاید یکی از قلل یا مرتفعات کوه ریونـد در خراسـان بـوده باشـد )77(».ابـراهیم
پورداود در یادداشتهایش بر «یشتها» در توضیح سپندیاد (= «سـپنتوداتَ» در اوسـتا) چنـین
نوشته است« :سپنتوداتَ؛ یعنی آفریده (خرد) مقدس؛ این کلمه ،به ابن معنی ،صـفت اسـت و
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در اوستا بسیار استعمال شده چنانکـه در فـروردین یشـت –فقـره  -97پسـر گشتاسـب نیـز در
اوستا سپنتودات نامیده شده و امروز اسفندیار گوییم  ...سـنتودات ،اسـم کـوهی اسـت کـه در
بندهش –فصل  ،57فقره  -57سپنددات نامیده شده  ...کوه سپنددات در محـی ریونـد اسـت،
بنابراین باید این کوه در خراسان باشد زیرا ریوند  ...در نیشابور است .در شاهنامه از یک کـوه
موسوم به سپند ،مفصالً سخن رفته؛ کوهی است که رستم دژ (قلعه) آن را گرفته و گنج آن را
برداشته .پس از آن ،قلعه را بسوخت به کوه سپند ،آتش درافکنـد کـه دودش برآمـد بـه چـرخ
بلند)77(».
بندهش ،پس از سپندیاد ،به یادکرد کوههای کَدروَسـپ (در تـوس) ،کـوئیراس (در ایرانـویج)،
اوسیند (در آذربایجان) ،رویشمند و بومکوه میپردازد و در دنباله مینویسـد« :کـوه گننابَـد ،کـوه
اسپروز ،کوه پَهرگر ،کوه دُنباوند ،کوه راوگ،کوه زرین ،کوه دایباد (که) داواد است ،کـوه میـزَن،
کوه مَرغ همه از ابرسین ،منوش و دیگر کوهها که برشمرده شد ،رُستهاند ».سخن از این دسـت
کوهها از جمله داواد ،دنباوند ،کوه کومش-گرگـان و کـوه میـاندشـت اسـت تـا بـه «گنابـدکوه»
می رسیم؛ در اینجاست که دیگربار ،نام «ریوند» و «آذر برزینمهر» میآید« :گنابد کوه به همان
پشــته گشتاس ـپان اســت ،آنجــا ،بــه ریونــد ،کــه خانــه آذر بُــرزین مهــر اســت ،ننــه فرســنگ بــه
خاورانسـوی (قـرار دارد)»( )74در بنـدهش هنـدی نیـز چنـین آمـده اسـت« :وینـاود کـوه ،بـه
همانجا ،به پشته گشتاسبان ،به مان آذر برزین مهر ،نه فرسنگ به سوی خاوران است )71(».در
دنباله تا پایان گفتار «درباره چگـونگی کـوههـا» ،از راوگ بَشـن (در زرداورد) ،اسـپروز (در بـاالی
چینســتان) ،دایبــاد (در پــارت) ،پَهرگــر (در خراســان) ،مَــرغ (در الران) ،زریــن (در ترکســتان)،
بهستون (در سپاهان کرمینشان) نام برده میشود.
بخشی دیگر از بندهش که در آن ،از «ریوند» یاد شده ،گفتـار «دربـاره چگـونگی آتـش» اسـت.
این گفتار بندهش ،به بازشناسی و سرگذشت گونههای آتش میپـردازد .نخسـت ،آتشـان را در
پنج گروه دستهبندی مینماید و میگوید« :در دین گوید که پنج گونه آتش آفریده شده است
کــه آتــش بِ ـرِزی سَ ـوَه ،آتــش هوفِرَیــان ،آتــش اوروازِشــت ،آتــش وازِشــت ،آتــش اسپِنیشــت
است )77(».در دنباله گفتـار ،ویژگـیهـای گونـههـای یـاد شـده از آتشـان را بـازگو مـینمایـد و
همچنین خاطرنشان میگردد که آتش اسپنیشت« ،آن است که به گیتی ،به کار داشـته شـود و
نیز آتش بهرام است )73(».پس از این گفتار ،نوبت بـه سرگذشـتنامه سـه آتـش بهـرام نامـدار
میرسد که جایگاه یکی از این سه ،در «ریوند» است .گفتار از این سه آتش ،بدین مایـه اسـت:
«این سه آتـش را( ،کـه عبـارت )انـد (از) آذر فَرنبَـغ ،گنشنَسـپ و بُـرزین مهـر ،هرمـزد در آغـاز
آفرینش ،چون سه فَرّه ،به پاسبانی جهان آفرید .بدان تن ،فَـرّهمندانـه ،همـی در جهـانانـد .در
پادشــاهی تهمــورث ،چــون مــردم بــه پشــت گــاو سریســوگ از خــونیرس بــه دیگــر کشــور(ها)
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می گذشتند ،شبی ،میان دریا ،به باد سخت و مـوج دریـا ،آتشـدان کـه آتـش در او بـود ،کـه بـه
پشت گاو به (یک) جای کرده شده بود ،با آتش به دریا افتـاد و آن هـر سـه آتـش ،چـون (آن)
یک فَرِه که به جایگاه آتشدان بر پشت گاو (بود) ،درخشـیدند و همـه (جـا) روشـن ببـود و آن
مردمان به دریا بازگشتند .جم در پادشائی (خود) همه کار(ها) را بیشـتر بـه یـاری آن هـر سـه
آتش میکرد …»()73
در دنباله؛ از اینکه جم ،آتش فرنبـغ (= آذرخنـره) در فرهمنـدکوه خـوارزم بـه دادگـاه نشـانید و
سپس گشتاسبشاه آن را به روشنکوه در سرزمین کاریان نشانید ،آگاهی مـیدهـد و همچنـین
خاطرنشان میسازد که در زمان پادشاهی کیخسرو ،آتش گشنپ بر فراز اَسنَوندکوه نشـانده شـد
و درباره بُرزینمِهر چنین میگوید« :آذر بُرزین مهر تا پادشاهی گشتاسپشاه به همان گونـه در
جهان میوزید ،پاسبانی میکرد .چون انوشهروان زردشت دین آورد و برای رواج بخشیدن دیـن
و بی گمان کردن گشتاسپ و فرزندان (وی ،تا) به دین ایزدان ایستند ،بـس چیـز بـه آشـکارگی
نمود و کرد ،گشتاسپ (این آتش را) به کوه ریونـد ،کـه (آن را) پشـته گشتاسـپان خواننـد ،بـه
دادگاه نشانید )79(».مهرداد بهار در یادداشتهایش بر بندهش ،نوشـته اسـت« :کـوه ریونـد در
خراسان ،در حدود نیشابور است )71(».و همچنین «در اعصار جدیدتر ،کوه ریونـد ،در خراسـان
قرار داشته و آذر برزینمهر بر آن بوده است ،نزدیک نیشابور .این زمـان نیـز کـوههـای شـمالی
نیشابور ،ریوند خوانده میشود )75(».رشتهکوه بینالود به طـول  571کیلـومتر ،بـا جهـت شـمال
غربــی بــه جنــوب شــرقی ،در حــوزه شــمالی دشــت نیشــابور قــرار گرفتــه و حائــل طبیعــی بــین
شهرستانهای نیشابور و مشهد است .کهنترین متنی که از این کوه ،نام برده؛ «یشـتها»سـت
و در «زامیادیشت» ،از این کوه به نام «رئونت» و در «بندهش» به نام «ریونـد» یـاد شـده اسـت.
ریوند ،در زبان اوستایی؛ شکوهمند ،تابان ،دارنده و بخشنده دارایی معنی میدهد)77(.
پانوشتها و منابع:
« .5درآمدی بر مطالعات بندهش؛ نسخ و منابع» ،مصطفی دهقان ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،مهرماه  ،5735ص 11.
« .7بندهش هندی؛ متنی به زبان پارسی میانه» ،تصحیح و ترجمه رقیه بهزادی ،تهـران :پژوهشـگاه علـوم انسـانی و
مطالعات فرهنگی ،5733 ،ص 5.
« .7بُندهش» ،فرنبغ دادگی ،گزارنده مهرداد بهار ،تهران :توس ،5791 ،ص 577. ،79 ،7-1
 .4همان ،ص  .7همچنین نگاه کنید به« :بندهش هندی» ،ص پنج.
« .1بُندهش» ،همان ،ص 1.
« .7بندهش هندی» ،همان ،ص داوزده – چهارده.
« .3درآمدی بر مطالعات بندهش؛ نسخ و منابع» ،مصطفی دهقان ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،مهرماه  ،5735ص .11
« .3بُندهش» ،همان ،ص 35.
« .9فره» :در زبان پهلوی فره ،فارسی باستان ظاهراً فرهیا .بسیار و افزون و زیاده ،نگاه کنید به« :لغتنامه» ،علیاکبـر
دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران ،5733 ،ج ،55ص 53579؛ «لغت فرس» ،تـالیف اسـدی طوسـی ،بـه کوشـش محمـددبیر
سیاقی ،تهران :کتابخانه طهوری  ،5777ص  .531در «لغت فرس» ،بیتی نیز به عنـوان شـاهد ،از ردوکـی ،بـدین مایـه
14

آورده اســت :کاشــک آن گویــد کــه گــویم هــیچ نـه  -بــر یکــی بــر چنــد نفزایــد (بفزایــد) فــره.؛ مهــردارد بهــار در
یادداشتهایش بر «بندهش»« ،ناگذرا» را چنـین بـاز شـناخته اسـت« :ناگـذرا :پهلـوی awardag, 'wltk؛ غیـر قابـل
عبور .کوهها به دو دسته قابل عبور و غیر قابل عبور ( ،)pad-rawišnو کوههای غیر قابل عبـور ( )adrawagبخـش
میشوند ».نگاه کنید به« :بندهش» ،همان ،ص537.
 .51نگاه کنید به :بخش هشتم «بندهش» با عنـوان « نبـرد کـردن آفریـدگان گیتـی بـه مقابلـه اهـریمن»« .بُنـدهش»،
همان ،ص .73-75
« .55بُندهش» ،همان ،ص 71.
« .57اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشتههای پهلوی» ،رحیم عفیفی ،تهران :توس ،5734 ،ص 197.
 .57همان.
« .54تجلی کوه در ایران باستان و نگاهی به جلوههای آن در ادب فارسی» ،محمدرضا راشد محصـل ،محمـد بهنـامفـر،
مریم زمانیپور ،مجله مطالعات ایرانی ،سال یازدهم ،ش  ،75بهار  ،5795ص 547.-559
« .51کوه و تجلی ان در شاهنامه فردوسی» ،فاطمه جعفری کمانگر ،محمود مدبری ،فصلنامه پژوهشهای ادبـی ،شـماره
 ،7پاییز و زمستان  ،5737ص 31.
« .57بُندهش» ،همان ،ص 537.
« .53یسنا؛ بخشی از کتاب اوستا» ،تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود ،تهران :اساطیر ،5733 ،بخش دوم ،ص 531.
« .53بُندهش» ،همان ،ص 37.
« .59بندهش هندی» ،همان ،ص 33.
 .71همان ،ص 741.
« .75بُندهش» ،همان ،ص 37.
 .77همان ،ص 777.
« .77یشتها» ،تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود ،تهران :اساطیر ،5733 ،ص 779.
« .74بُندهش» ،همان ،ص 37.-37
« .71بندهش هندی» ،همان ،ص 33.
« .77بُندهش» ،همان ،ص 91.
 .73همان.
 .73همان ،ص 95.-91
 .79همان ،ص 95.
 .71همان ،ص 531.
 .75همان ،ص 537.
 .77نگاه کنید به :مدخل «بینالود» نوشته محسـن سـلیمانی ،در« :دایـرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی» ،زیـر نظـر کـاظمی
موسوی بجنوردی ،تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،5737 ،ج  ،57ص .475-471
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چشمه سبـز
چشمه سبز یا چشمه سو ،که اهالی نیشابور آن را چشمه سَوز مینامند در اصل ،در سمت
مرتفع رشته کوه بینالود و در میانه دو شهر نیشابور و مشهد ،واقع است .طول و عرض
جغرافیایی چشمه سبز ،به ترتیب  71و  19درجه است و  5171متر ،ارتفاع از سطح دریا
دارد )5(.این چشمه ،در اصل ،برکهای بزرگ و جوشانی است که در متون کهن نیز از آن یاد
شده است .فردوسی در شاهنامه ،از آن با عنوان «چشمه سو» یاد میکند و ابوریحان بیرونی
نیز در آثارالباقیه بدان اشاره دارد)7(.
در نزهةالقلوب حماهلل مستوفی (تالیف  341هـ.ق) نیز آمده است که «بر جانب شمال نیشابور
و بر قبه کوه ،به مسافت پنج فرسنگ ،چشمهای است که «چشمه سبز» میگویند و آبی
شیرین و سبز ]از آن[» بیرون میآید ».در این کتاب ،ذکر شده است که «دور این چشمه ،یک
فرسنگ بود و از او ،دو جوی بزرگ است که به نیشابور و طوس میرود و هر یک ،زیادت از
بیست آسیای گردان بود ».عالوه بر این ،منشاء چند رودخانه مهم نیشابور مثل رودخانه
بُشتقان ،فَرَخک و آب دهر نیز همین چشمه سبز دانسته شده است.درباره این چشمه ،از
قدیم ،باورهایی نیز شکل گرفته است در نزهةالقلوب ،برخی از این باورها آمده است مثالً ذکر
شده است که اسبی که یزدگرد بزهکار را بکشت از این چشمه برآمد یا اینکه «در شب جمعه،
آوازی هایل از میانه چشمه ظاهر میشود» یا «پارسایان در شب ،بر کنار این چشمه ،احیا
داشتهاند» و دیده اند که شیر آبی و اسب و آدمی از این چشمه ،بیرون آمده و به چریدن،
مشغول شدهاند)7(.
در خالصةالتواریخ آمده است که در سال  973هـ.ق این چشمه که پیش از آن راه خروجی
نداشته است ،مجرای کنونی را بریده و سیلی عظیم ،جاری کرده است و  ...پس از فروکش
آب ،مردم مقدار زیادی ظروف نقره و طال از میان سیالب ،یافتهاند و وقتی خبر کشف مربوطه،
به گوش حاکم مشهد رسیده است در جوانب آن چشمه ،زمین را شکافتهاند و اقسام طالآالت،
از صُوَر جانداران و سایر ظروف بدست آمده است و ابراهیم میرزای صفوی ،در طی دو روز،
قریب شصت -هفتاد ظرف نقره و مقداری طالی احمر خالص جمع کرده و آنها را به مشهد
مقدس آورده و از این نکته نتیجه گرفته شده است که پیش از اسالم ،این چشمه ،جنبه
تقدس داشته و بر سبیل نظر ،اشیاء قیمتی و ظروف مختلف در آن آب میانداختهاند و به
مرور ،نفایس بسیار در آن گِل ،جمع شده است)4(.
پانوشتها:
« .5فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور» ،محمد حسین پاپلی یزدی ،چاپ اول ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس
رضوی ،مشهد ،5773 :ص 535.
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« .7کتاب پاژ» ،محمدجعفر یاحقی ،شماره  57و  ،54مشهد ،5737 :ص 91. ،57،54
« .7نزهةالقلوب» ،حمداهلل مستوفی قزوینی ،تصحیح گ لیسترانج ،چاپ اول ،دنیای کتاب ،تهران ،5777 :ص ،579
745. ،773
« .4تاریخ شهر مشهد» ،مهدی سیدی ،چاپ اول ،انتشارات جامی ،تهران ،5733 :ص .551
منبع:
 سید حسین مجتبوی ،جواد محقق نیشابوری ،حسن نظریان« ،فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،نیشابور:دانشگاه آزاد اسالمی ،5797 ،ص .97-91

ربـع ریـونـد
از نگاه جغرافیای تاریخی ،استان های خراسان کنونی که در مرزهای سیاسی ایران امروز ،وجود
دارند ،بخش غربی خراسان کهن و بزرگاند .خراسان بزرگ ،در سدههای نخستین هجری ،به
چهار ربع یا بخش تقسیم میگردید که هر ربع به نام مرکز آن خوانده میشد .حوزه سرزمینی
خراسان غربی ،را ربع نیشابور مینامیدند و ربع نیشابور ،پهنه گستردهای بود که از شرق ،به
حوزهی مرو و از غرب ،به قومس ،دامغان و جرجان محدود بود .از شمال ،به نساء ابیورد و
خابران میرسید و از جنوب ،بخش مهمی از قهستان را در بر داشت .مناطق و شهرهایی که در
این گستره بودند در زمره والیات نیشابور بودند و از آن جملهاند :والیت بیهق ،والیت جوین،
والیت اسفراین ،والیت خبوشان ،والیت زوزن ،والیت ارغیان ،والیت خواف و . ...
اما مرکز ربع نیشابور که شهر نیشابور است؛ خود ،دارای چهار بخش بود و این چهار ربع ،از
چهار طرف ،شهر نیشابور را در میان گرفته بودند .این چهار ربع ،شامل ربعهای شامات ،ریوند،
مازول و بشتفروش میشدند .ابوعبداهلل حاکم در این باره ،میگوید« :اما ارباع نشابور ،چارست:
ریوند ،مازل ،شامات ،بشفروش .و کیفیت قسمت و مساحت آن است که از چار طرف مسجد
جامع ،به هر طرفی رفتند و تا کنارِ زمین والیت قری و قنوات را به آن رَبع ،نسبت دادند و به
قریهای که در آن جانب ،معمور و بیشتر بود ،اضافه کردند ».دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
در تعلیقات تاریخ الحاکم ،درباره «ارباع نیشابور» مینویسد« :ارباع :جمع رَبع است و ربع ،در
اینجا به معنی محله است  ...ربع های نیشابور نیز در جهت صحرا و کوه ،از مرکز شهر
(مسجد جامع) به چهار طرف کشیده میشده است .مقدسی ]در «احسن التقاسیم»[ در باب
تقسیمات جغرافیایی نیشابور بزرگ می گوید :قصبه (=شهر اصلی و مرکزی) آن ،ایرانشهر
(صحیح :اَبَرشهر) است و چهار خان (=ربع)ها و دوازده رستاق (=والیت) و سه خزینه و یک
قصر و یک دار (=سرای) دارد :خان(ربع)ها عبارتند از :شامات ،ریوند ،مازل و بشتفروش.
رستاق ها عبارتند از :بشت ،بیهق ،کویان (=جوین) ،جاجرم ،اسفراین ،استوا ،اسفند ،جام،
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باخرز ،خواف ،زاوه و رُخ .و دار ،عبارت است از زوزن و قصر ،عبارت است از بوزجان و خزینهها
عبارتند از طوس و نسا و ابیورد».
پس ،چنانکه گفته شد شهر نیشابور ،دارای چهار بخش یا ربع به نامهای ریوند ،مازُل ،شامات و
بشفروش بوده است و هر بخش ،با نام آبادترین نقطه خود نامگذاری میشده است .ربع ریوند
که مساحتی در حدود سیزده در پانزده فرسنگ داشته ،نیز از معمورترین آبادی خود ،نام
گرفته است .الحاکم درباره «ربع ریوند» میگوید« :اما رَبعِ ریوند :از حدّ مسجد جامع بود تا
مزرعه احمدآباد ،اول حدود بیهق ،طول او سیزده فرسخ ،عرض او از حدود والیت طوس تا
بشت .پانزده فرسخ .مشتمل بر زیاده از پانصد دیه که بعضی را یک قناة بود یا دو یا سه یا
چهار یا پنج .و ریوند که ربع ،به آن ،منسوب است قریه کبیره معموره بود ،بانی آن انوشروان
عادل .درو مسجدی جامع منیع رفیع و خانقاههای بسیار .و در اول اسالم ،حکّام ماوراءالنهر ،سه
برادر بودند :محمد و عطریف و مسیّب ،هر سه از ریوند .هر یک در آن مملکت ،درم و دینار
بسیار زدند و آثار آن پیداست ».دکتر شفیعی کدکنی در تعلیقات مربوط به «ربع ریوند»
نوشته است« :سمعانی ]در «االنساب»[ ،حدود ربع ریوند را بدین گون ،مشخص میکند:
مجموعهای است از قریهها و چنین می پندارم که افزون از پانصد قریه است و شاید هم بیشتر
که از حدود مسجد جامع ،آغاز میشود تا احمدآباد که آغاز حدود بیهق است و چنانکه برآورد
کرده اند حدود سیزده فرسنگ است و پهنای آن ،از حدود طوس است تا حدود بُست و پانزده
فرسنگ است .و مقدسی ]در «احسن التقاسیم»[ ،درباره ربع ریوند گوید :ربعیست پاکیزه و
واال با تاکستانهای بسیار و انگورهای نیکو و میوههای خوب و در آنجا گالبییی است که
همانند آن دیده نشده ست ،شهری نزه در آنجاست به نام ریوند که نهری از آن میگذرد و در
آن ،مسجد جامعی است که از آجر ،آن را تجدید بنا کردهاند».
در بخشی از کتاب تاریخ الحاکم که به معرفی «مشایخِ حدیث از اهلِ نیشابور» پرداخته است از
چند نفر از علمای این رشته یاد شده که منسوب به ریوند میباشند :ابراهیم بن احمد بن
محمد بن عبداهلل الریوندی؛ سهل بن احمد بن سهل الرّیوندی ،ابوسعید مزکّی؛ محمد بن
احمد بن هارون الریوندی ،ابوبکر شافعی النیسابوری.
منبع:
 ابوعبداهلل حاکم نیشابوری« ،تاریخ نیشابور» ،ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری ،مقدمه و تصحیح وتعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگه ،5731 ،ص .534 ،577 ،511 ،737 ،737 ،751 ،754
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ریـونـد
ریوند ،نام کوهی است و نیز نام رَبعی و شهرکی و منطقهای .در هر صورت ،ریوند در گستره
نیشابور قدیم و جدید ،واقع است .ریوند که به نامهای دیگری چون «رایومند»« ،رئونت»،
«ریون» و «رئوََئوته» هم آمده است به معنی دارنده جالل و شکوه و فروغ است .این کوه ،در
فرهنگ ایران باستان و در ادبیات آیین «مزدیسنا» جایگاه ویژه و احترامانگیزی دارد .آتشکده
آذربرزینمهر ،در بین هزاران معبد آیین زردشتی و یکی از سه آتش مقدس و زیارتکده برتر
فالت ایران ،بر فراز این کوه ،قرار داشته است و از همه ایرانزمین ،زیارتگران ،به آنجا
میشتافتهاند .در بخش «زامیاد یشت» از کتاب «اوستا» از «رئونت» به صراحت یاد شده است.
در «خرده اوستا» نیز تعبیر «کوه ریوند مزدا آفریده» به چشم میخورد)5(.
در «بندهش» نیز ،که از متون معتبر زردشتی است ،نام ریوند دیده میشود )7(.هماکنون نیز
کوههای شمال نیشابور« ،ریوند» نامیده و خوانده میشود« .پور داوود» در تعلیقات «یشتها»
میآورد « :رئونت ،یک صفت است به معنی باشکوه و بسا صفت مردان یا ایزدان و غالبان با
صفت «فرهمند» یکجا استعمال شده است» او سپس در چند فقره از «ماه یشت» و «تیشتر
یشت» و «زامیاد یشت» ،نمونههایی برای ذکر نام «ریوند» میآورد )7(.ابن رسته ،از
جغرافیدانان قرن سوم ،مینویسد« :ابرشهر ،دارای  57رستاق و چهار طسوج (بخش) است که
ریوند ،یکی از آن چهار طسوج است ».او ادامه میدهد که این شهر ،بخصوص به واسطه
آذربرزینمهر شهرت یافته است)4(.
حاکم نیشابوری (قرن چهارم هـ.ق) مینویسد :ربع ریوند ،از حد مسجد جامع بود تا مزرعه
احمدآباد ،اولِ حدودِ بیهق .طول او سیزه فرسخ و عرض او از حدود والیت طوس تا حدود
بشت ،پانزده فرسخ مشتمل بر زیاده از پانصد دیه .و ریوند که «رَبع» بدان منسوب است قریه
کبیره معموره بود ،بانی آن ،انوشروان عادل ) 1(.در تاریخ حافظ ابرو ،ریوند به عنوان یکی از
بلوکات نیشابور ،در میان پانزده بلوك ،نام برده شده و آمده است که «هژده مزرعه و کالته که
حاالً مزروع میشود ،درین تاریخ تعلق بدین بلوك دارد)7(».
پانوشتها:
« .5اَوِستا» ،گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ،چاپ اول ،انتشارات مروارید ،تهران ،5731 :ص 437.
« .7بندهش» ،فرنبغ دادگی،گزارنده مهرداد بهار ،چاپ اول ،انتشارات توس ،تهران ،5779 :ص 37.
« .7یشتها» ،گزارش پور داوود ،چاپ سوم ،دانشگاه تهران ،5711 ،دفتر دوم ،ص 771.
« .4االعالق النفسیه» ،احمد بن عمر بن رُسته ،ترجمه حسین قرهچانلو ،چاپ اول ،انتشارات امیر کبیر ،تهران،5771 ،
ص 711.
« .1تاریخ نیشابور»  ،ابوعبداهلل حاکم نیشابوری ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،چاپ اول ،انتشارات
آگه ،تهران ،5731 :ص 754.
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« .7جغرافیای حافظ ابرو» ،شهابالدین عبداهلل خوافی ،تصحیح صادق سجادی و سیدعلی آلداوود ،چاپ اول،
انتشارات بنیان ،دفتر نشر میراث مکتوی ،چاپ اول ،5731 ،ص .77
منبع:
 سید حسین مجتبوی ،جواد محقق نیشابوری ،حسن نظریان« ،فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،نیشابور:دانشگاه آزاد اسالمی ،5797 ،ص .571-559

زامیـادیشت
از «رئونت» ،به گونهای ویژه ،در «زامیادیشت» -از «یشت»های «اوستا» -نام بـرده شـده اسـت.
«اَوستا» -کتاب مقدس زرتشتیان -دربرگیرنده پنج بخش است؛ «یسـنا»« ،گاتهـا»« ،ویسـپرد»،
«وندیداد»« ،یشت»« ،خردهاَوستا»« .اوستا» را  75یشت ،و هـر یشـت را چنـد بخـش اسـت .هـر
بخش را «کرده» (برآمده از کلمه اوستایی «کَرِتَ») میگویند .نام یشتهای بیست و یک گانـه،
چنین است :اهـورَ مـزدَ (هرمزدیشـت) ،اَمِـشَ سـپنتَ (هفـتنیشـت ]کوچـک و بـزرگ[) ،اَشَ
وَهیش ـتَ (اردیبهشــتیشــت) ،هَ ـاوٌر وَتــات (خردادیشــت) ،اَرِدوِ یس ـوٌ رَ اناهی ـتَ (آبــانیشــت)،
هوَرِخشَئِتَ (خورشیدیشت) ،ماونگه (ماهیشت) ،تیشتریه (تیریشت) ،درواسپا (درواسـپیشـت
یــا گــوشیشــت) ،میثــرَ (مهریشــت) ،ســرَئوشَ (ســروشیشــت هادُخــت و سرشــب) ،رَشــننو
(رشــنیشــت) ،فَروَشِ ـی (فــروردینیشــت) ،وِرِث ـرَغنَ (بهــرامیشــت) ،وَیُ ـو (رامیشــت) ،چیســتا
(دیــنیشــت) ،اَشِ ـیِ وَ نگ ـوٌهی (اردیشــت) ،اَئیــر یــنم خوارِنــو (اشتادیشــت) ،ک ـوَ ئِ ـنم خوارِنــو
(زامیادیشت) ،هِئومَ (هومیشت) ،وَنَنت (ونندیشت) .درونمایه یشتها گوناگون است؛ ادعیه و
نمازها ،حوادث ط بیعی ،اخـالق و حکمـت ،روایـت شـکوه فرمانروایـان ایـران ،رقابـت ایرانیـان و
تورانیان ،و  ...را میتوان از مایهها و داستانها و حکایتهای یشتها برشمرد .کلمـه «یشـت»
در اوستا به گونه «یشتی» آمده است و به معنی ستایش و نیایش و پرستش و فدیـه مـیباشـد.
«یشتن» در زبان پهلوی به معنی ستودن ،عبادت کردن و فدیه آوردن اسـت .بـه سـخن دیگـر؛
«یشت» ،به معنی ستایش پروردگار و نیایش امشاسپندان و ایزدان است)5(.
در میان یشتها ،در «زامیاد یشت»؛ از «ریوند» ،به گونه «رئونت» یاد شده ،و این نام ،بر کوهی
است )7(.پیش از پرداختن به «رئونـت» ،شایسـته اسـت نـاممایـه و درونمایـه زامیادیشـت را در
نگاهی کوتاه ،بازگوییم؛ این یشـت ،در نسـخههـای خطـی« ،کیـانیشـت» نامیـده شـده زیـرا در
پردههایی ،سخن از فرّ کیانی یا کَوَئنم خوارنو است و فهرستی تمـام ،از پادشـاهان کیـانی آمـده
است و از سخن دیگر ،میتوان این یشـت گرانبهـا را داسـتان ملـی و کهـنتـرین چکامـه رزمـی
ایران نامید )7(.اما «زامیاد» یعنی «زم یزد» یا فرشته زمین است که در اوستا به گونـه «زَم» ،در
پهلَوی به گونه «زمیک» و در فارسی «زمی» گفته میشود .در مزدیسنا ،زمین نیز مانند آسـمان
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مقدس است و خاك مانند سه عنصر دیگر (آب و آتش و هوا) بخاطر سومندیهـایی کـه بـرای
آدمی دارند در «مزدیسنا» ستوده شده اند و از همـین روی ایرانیـان ،از دوران کهـن ،آبـاد کـردن
خاك ،کشاورزی و برزیگری را از کردار نیک ،شمرده و آن را بر کارهای دیگر ،برتری میدهند.
در زامیادیشت از  17کوه ،یاد شد است .کوه ،مانند زمین ،نـزد ایرانیـان ،جنبـه تقـدس داشـته،
چنانکه زردشت پیامبر ،دوران گوشهگیری را در سبالن میگذراند؛ آتشـکدههـا بـر بلنـدای کـوه
شعله میکشند؛ آیین قربانی برای خداوند ،بر باالی کوه به انجام میرسد و از این دست)4(.
نام «رئونت» در بند ششم زامیادیشت و در میان کوههایی آمـده اسـت کـه عبارتنـد از« :یَهمیّـه
جَتَرَ ،انذوتوَه ،سَپیتَ وَرِنه ،سِپنتَوداتَ ،کَدروَ اَسپَ ،کَئو ایرِیسَ و قَلّه بَرَو سرّین ،بَـرَنَ ،کـوه فـرا
پَیّه ،انودَرّیه ،کوه رَئِوَنت و کوههای (دیگر) که پیش از این مردمـان بـه آنهـا نـام دادنـد ،از آنهـا
گذشته بیندیشند؟» در دنباله (در بند هفتم و هشتم) آمده است« :پس اینچنین ای سپنتمان
زرتشت! دو هزار و دویست و چهل و چهار کوه .به هر اندازه که این کـوههـا امتـداد یافتـه بـه
همــان انــدازه ،او (آفریــدگار) آنهــا را بهــره پیشــوایان و رزمیــان و برزیگــران گلــهپــرور بخــش
نمود )1(».ابراهیم پورداود -اَوِستاپژوه -در یادداشتهایش بر این بخش «زامیادیشـت» نوشـته
است« :رَئونت؛ Raēvant؛ این کلمه ،صفت است به معنی باشکوه و بسا در اوستا صفت مـردان
یا ایزدان آمده غالباً با صفت فرهمند یا خرهمند یکجا استعمال شده چنانکه در ماهیشت (فقـره
 )1و تشتریشــت (در تمــام فقــرات) و زامیادیشــت (فقــره  )73و غیــره در پهلــوی« ،رایومنــد»
گویند .کوه معروف رَئوَنت که جغرافیون« ،ریوند» ضب کردهاند در خراسان است و در بندهش
(فصل  57فقره  )53آمده« :کوه ریوند در خراسان اسـت .در بـاالی آن ،آذر بـرزین مهـر ،برقـرار
شده است .اسم ریوند ،به معنی رایومند (شکوهمنده) میباشد» باز در فقره  74همین فصـل از
بندهش مندرج است« :کوه گناود در نه فرسنگی طرف غربـی پـش ویشتاسـبان واقـع اسـت در
آنجائی که محل آذر برزین مهر است» در فصل  53بندهش فقره  53آمده« :آذر برزین مهـر ،تـا
زمان گشتاسب در گردش بوده ،پنـاه جهـان مـیبـود تـا اینکـه زرتشـت انوشـهروان دیـن آورد و
گشتاسب ،دین پذیرفت.
آنگــاه گشتاســب ،آذر بــرزین مهــر را در کــوه ریونــد کــه آن را نیــز پشــت ویشتاســبان خواننــد
فرونهاد ».بنابراین ،پشت ویشتاسبان که به معنی پشـت و پنـاه گشتاسـب اسـت ،اسـم دیگـری
است از برای کوه ریوند .ریوند یکی از شهرهای معروف نیشـاپور یـا ابرشـهر بـوده ،ابـن رُسـته
مینویسد :ابرشـهر ،دارای  57رسـتاق (معـرب از روسـتاك پهلـوی) و چهـار طسّـوج (معـرب از
تسوك پهلوی ،در فارسی :تسو) یعنی محل است .ریوند یکی از آن چهـار طسـوج اسـت .ایـن
شهر ،بخصوصه بواسطه آذر بـرزین مهـر کـه یکـی از آتشـکدههـای معـروف ایـران قـدیم بـوده
شهرت داشت مانند آذر گشسب شیز (در آذربایجان) و آذر فـرنبـغ کاریـان (در فـارس) ،بسـیار
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متبرك و زیارتگاه بود .آذر برزین مهر ،آتش طبقه برزیگران و کشـاورزان ،شـمرده مـیشـد .در
توضیحات فقره  3همین یشت ]زامیاد یشت[ ،از طبقات سهگانه ایران قـدیم ،صـحبت خـواهیم
داشت .در فقره  9دو سیروزه ]سیروزه کوچک و سیروزه بزرگ ،در خرده اوسـتا[ و در فقـره 7
آتش نیایش نیز از کوه ریوند یاد شده البد ذکر اسـم ریونـد در ایـن دو فقـره بـه ایـن مناسـبت
است که آتشکده آذر برزین مهر در آنجـا بـود زیـرا کـه در نهمـین فقـره سـیروزه بـه مناسـبت
نهمین روز مـاه (آذر روز) بـه آذر ،درود فرسـتاده شـده چنانکـه ذکـر کـوه اسـنوند کـه بـه قـول
بندهش ،محل آذر گشسـب اسـت در فقـره  9سـیروزه و فقـره آتـش نیـایش بـه همـین جهـت
است)7(».
پانوشتها و منبع:
« .5یشتها» ،تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود ،تهران :اساطیر .5733 ،ج  ،5ص  5/7 -5و .9-3
 .7همان ،ج  ،7ص 771
 .7همان ،ج  ،7ص  713و 757؛ ج  ،5ص 9-3
 .4همان ،ج  ،7ص 719-713
 .1همان ،ج ،7ص 775-779
 .7همان ،ج  ،7ص 775-771

زیارتـگاه ریـونـد
جهانگیر اوشیدری در «دانشنامه مزدیسنا» درباره آذربرزینمهر و ریوند نوشته است« :سه
آتشکده مذکور ،در عهد ساسانیان ،از زیارتگاههای خاص و عام بوده است« .ریوند» اسم یکی از
محالت قدیم نیشابور (ابرشهر) است که به واسطه آتشکده معروف «آذربرزینمهر» ،زیارتگاه
مشهور ایران است .به قول بندهش ،فروغ آذر برزین ،یکی از سه شراره مینوی بوده که به
جهان خاکی ،از برای امداد جهانیان فرود آمده بود و به برزیگران اختصاص داشت».
منبع:
 -جهانگیر اوشیدری« ،دانشنامه مزدیسنا» ،نشر مرکز ،5735 ،ص .31
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سوگـَـر
فارسی میانه suwar :؛ از این دریاچه در اوستا نامی برده نشده است .ظاهرا در حدود نیشابور
بوده است .در پی حملهی اهریمن به آب و دفاع آب ،چندین دریاچه پدید آمد ،یکی از آنها
سوور بود .سوور هر ستبری (کثافت) را به اطراف افکند و خویش روشن و پاك نگهدارد .چه
مانند چشمی است که هر ریمنی (چرك) و گردی را به اطراف افکند و به سبب ژرفای آن هر
چه در دریا رود ،به بن (ته) نرسد.
آذر برزین مهر ،ابتدا بر ساحل این دریاچه قرار داشت .به همین دلیل آن را آذر سودی مهر و
مهر سود نیز میخوانند .از آنجا که بنای آذربرزینمهر در کنار این دریاچه بوده است و
میدانیم که آذربرزینمهر در کوه ریوند در حدود نیشابور بوده است ،پس باید محل این
دریاچه در خراسان بوده باشد .در بندهش ،هنگام گفتگو از دریاچهها ،نخست از چیچست و
پس از آن از سوگر نام میبرد ،و این سوگر شاید همان سوور باشد .طبق بندهش «ور سوگر در
ابرشهر بوم ،در سر کوه توس است .گوید که سود ،بهر و نیکچشمی و نیکی و افزایش و
رادی بدو آفریده شده است».
منبع:
 قلیزاده ،خسرو« ،فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،تهران ،شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه، ،5733صص.731-739 .

سـووَر
در گزیده زاداسپرم -یکی از متون زرتشتی ،-در باب مبدا خیر و شر و احوال زرتشـت ،چنـین
میخوانیم« :پس دو چشمه-دریا بر زمین گشوده شدند که (چنین) خوانده شـدند :چیچَسـت،
دریاچه ژرفِ نمکینآبِ بیتازش و بی زنـدگی کـه بـر سـاحلش ،آذرگشنسـب پیروزگـر نشـیند.
دیگر «سووَر» است که هر ستبری را به کرانهها افکند و خویشتن را روشن و پاك دارد .زیرا به
مانند چشمی است که هر گردی و هر ریمنی را به کنار افکند .بـه سـبب ژرفـایش ،آنچـه انـدر
دریا شود به بُن نرسد .به نزدیکی آن ،آذرمهـرِ سـودبخش ،بُـرزینمهـر ،نشـیند ».مهـرداد بهـار،
خاطرنشان میسازد که این دریا ،ظاهراً در حدود نیشابور بوده است)5(.
دکتر مانوئل بربریان در کتاب «جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمـین در ایرانـویچ» در ایـن
باره ،چنین میآورد« :در  73کیلومتری شـمال بـاختری شـهر نیشـابور (و  55کیلـومتری شـمال
خاوری کان فیروزه نیشابور ،و بر سر کورهراهی که از کان فیروزه و کان گـچ نیشـابور بـه جلگـه
ماروسک میرود ،در کوهپایههای شمالی کوه سـیسـرد در جنـوب روسـتاهای انـدراب و زرنـده)
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چند برکه کوچک وجود دارد که بزرگترین آنها «دریای سـو» ( )Sowنامیـده مـیشـود .دربـاره
این برکهها افسانههای شگفتی در میان روستائیان وجـود دارد و بررسـیهـای فریـدون جنیـدی
نشان داده است که آب این برکهها –به ویژه بزرگترین آنها -در چشم ایرانیـان کهـن ،یکـی از
گرامیترین آبهای جهان بوده و در نوشتارهای پهلوی ،بویژه بندهش ،همواره نام دریـای سُـو
(سووَر) همراه بـا دریاچـه چیچسـت (ارومیـه) آمـده اسـت .در نتیجـه دریـای سـو از دورتـرین
روزگاران ،دریای شناخته شده و مقدس به شمار میرفت)7(».
پانوشتها:
« .5پژوهشی در اساطیر ایران» ،مهرداد بهار ،چاپ اول ،انتشارات توس ،تهران ،5779 :ص 31.
« .7جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایرانویچ» ،مانوئل بربریان ،چـاپ اول ،نشـر بلـخ ،تهـران ،5737 :ص
.557
منبع:
 سید حسین مجتبوی ،جواد محقـق نیشـابوری ،حسـن نظریـان« ،فرهنـگ جغرافیـای تـاریخی نیشـابور» ،نیشـابور:دانشگاه آزاد اسالمی ،5797 ،ص .554-557

کان فیـروزه
ابوعبداهلل حاکم نیشـابوری ( 411-775هــ.ق) ،در کتـاب «تـاریخ نیشـابور» ،حـدود ریونـد را از
مسجد جامع شهر نیشابور ،تا مزرعه احمدآباد در اول حـدود بیهـق ،بـه طـول سـیزده فرسـخ ،و
ازحدود والیت طوس تا حدود بشت ،به عرض پانزده فرسـخ ،مشـخص مـیکنـد )5(.بیهـق ،نـام
منطقهای است که بر دشت سبزوار کنونی مطابقت میکنـد و بُشـت ،نـام قـدیم ناحیـه کاشـمر
کنونی است و توس در حدود شمالی دشت مشهد امـروزی قـرار گرفتـه و از دیـدگاه جغرافیـای
تاریخی ،والیت توس؛ در برگیرنده دشت مشهد کنونی است .در نگاه به تقسـیمات جغرافیـایی
امروز (از جنوب به شمال)؛ بخش میانجلگه ،دهستان ریوند بخش مرکـزی شهرسـتان نیشـابور،
شهرستان فیروزه و بخش سـروالیت شهرسـتان نیشـابور ،در ایـن محـدوده قـرار مـیگیرنـد)7(.
محمد مقدسی-از جغرافیدانان نامدار قرن سوم هجری -در کتاب «احسنالتقاسـیم فـی معرفـه
االقالیم» ،به یکی از ویژگیهای قابل توجه ناحیه «ریوند» اشاره نموده است .او در جایی کـه بـه
توصیف ویژگیهای خراسان میپردازد ،از معدن فیروزه که در ریوند نیشابور است نام مـیبـرد:
«به معادن کثیرة بنیسابور فی رستاق ریوند معدن الفیروزج ( )7(»...معادن بسیاری در نیشابور
هستند؛ در رستاق ریوند ،معدن فیروزه است).
کان فیروزه در حدود  17کیلومتر شمال غربی شهر نیشابور ،واقع شـده اسـت )4(.ایـن معـدن،
در حوزه شمال و شمال غربی دشت نیشابور ،در دامنههای جنـوبی ارتفاعـات بینـالود ،و بـا نگـاه
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تقســیمات جغرافیــایی امــروز؛ در دهســتان فیــروزه بخــش مرکــزی «شهرســتان فیــروزه» قــرار
مــیگیــرد( )1و بــا مرکــز شهرســتان «-شــهر فیــروزه»  -حــدود  71کیلــومتر فاصــله دارد)7(.
کهن ترین مدرك مربوط به فیروزه در دشت نیشابور ،ابزار همراه اسکلت  1111ساله زنـی اسـت
کــه در محوطــه باســتانی بــرج در شــرق نیشــابور کشــف شــده اســت .بــر اســاس گــزارش
باستانشناسان« :در کنار این اسکلت ،که بر اساس سنتهای پیشین ،به صـورت چمباتمـه و در
فاصله  71متری کف محل سکونتش به خـاك سـپرده شـده ،دو مهـره فیـروزه ،بـه قطـر  5تـا 7
میلیمتر ،کشف شده که در میان هر یک ،سوراخی وجـود دارد .ایـن دو مهـره فیـروزه ،احتمـاالً
جزو وسایل تزیینی مالک اسکلت در زمان حیات وی بوده است)3(».
کان فیروزه و معدن فیروزه نیشابور ،از پیشینهای دیرینه برخوردار است و نشان آن را در البالی
کتابهای دورانهای کهن میتوان بازیابی نمود .از منابع کهن که به کان فیروزه نیشابور اشـاره
کردهاند میتوان از «الجواهر و صفاتها» یحیی بن ماسویه (قرن سوم هجری)« ،احسن التقاسـیم
فی معرفة االقالیم» مقدسی (قرن چهارم هجری)« ،جواهرنامه نظامی» محمد جوهری نیشابوری
(قرن ششم هجری)« ،جهاننامه» محمد بن نجیب بکران (قرن هفتم هجری)« ،عرایسالجواهر
و نفایس االطایب» ابوالقاسم عبداهلل کاشی (قرن هشتم هجری)« ،تنسوقنامه ایلخانی» منسـوب
به خواجه نصیرالدین طوسی و  ...نام برد)3(.
پانوشتها و منابع:
« .5تاریخ نیشابور» ،تالیف ابوعبداهلل حاکم نیشابوری ،ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشـابوری ،مقدمـه و تصـحیح
و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگه ،5731 ،ص 751.-754
« .7در قلمرو فیروزهای ایرانشـهر؛ رئونـت ،ریونـد و کـان فیـروزه» ،وبگـاه کارنامـک ریونـد نیشـابور ،تـاریخ مشـاهده:
5797./57/71
« .7احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم» ،تالیف شمسالدین ابیعبداهلل محمد المقدسـی ،بیـروت :دار صـادر5917 ،م =
5731ق ،ص 777.
« .4درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور» ،علی طاهری ،نیشابور :ابرشهر ،5734 ،ص 573.
« .1معرفی شهرستان فیروزه :جغرافیای طبیعی» ،تهیهکننده محمدرضا تاجیک ،وبگاه فرمانـداری شهرسـتان فیـروزه،
تاریخ مشاهده .5797/57/19
« .7معرفی شهرستان فیروزه :جاذبههای گردشـگری» ،تهیـهکننـده محمدرضـا تاجیـک ،وبگـاه فرمانـداری شهرسـتان
فیروزه ،تاریخ مشاهده .5797/57/19
« .3محوطه باستانی تپه برج نیشابور» ،ققنوس شرق ،وبگاه ابرشهر دانشنامه نیشابور ،تاریخ مشاهده 5797./57/19
« .3در قلمرو فیروزهای ایرانشهر؛ رئونـت ،ریونـد و کـان فیـروزه» ،وبگـاه کارنامـک ریونـد نیشـابور ،تـاریخ مشـاهده:
.5797/57/71
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کعـبه زرتشـت
کعبه یا مکعب زَردُشت؛ بنایی باستانی ،در محوطه باستانی نقش رستم در مقابل آرامگاههای
صخره ای شاهان هخامنشی در کوه حسین در نزدیکی محوطه باستانی پرسپولیس و کوه
رحمت و محوطه باستانی نقش رجب بر سر راه شیراز به اصفهان ،در استان فارس .نما و
ساختمان کعبه ی زردشت کامال مشابه زندان سلیمان در پاسارگاد است .کعبه زردشت ،بنایی
است مکعبیشکل که نمای چهار طرف آن پنجرههای کاذب است و از این نظر برگرفته از
معماری اورارتویی است .بنا از یک سو پلکان و درگاه ورودی دارد که به اتاقکی راه مییابد که
شاید درِ کشویی سنگی داشته است .این درگاه ،رو به کوه حسین است .کعبه زردشت،
یکپارچه سنگی است و بلوكهای سنگ آهک ،آن را با فن بستهای سربی دمچلچلهای به
هم وصل کردهاند .بنا ،کتیبه ندارد و همین ،تاریخگذاری و تعیین کاربری آن را دشوار
میکند .اریک اشمیت از موسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو ،کتیبههای شاپور اول ساسانی
را آشکار کرد که به سه خ و زبان پهلوی ساسانی و پارتی و یونانی نوشته شدهاند و در آنها
فتوحات شاپور اول گزارش شده است .کتیبه معروف کرتیر نیز بر این بنا کنده شده است.
این کتیبه از مهمترین اسناد در پژوهشهای تاریخ ادیان پیش از اسالم به شمار میرود .بنای
کعبه زرتشت تا  5977م ،تا نیمه در خاك قرار داشت و در این سال ،اریک اشمیت ،آن را
خاك برداری کرد .پس از کاوش آشکار شد که قاعده بنا بر سه سکوی سنگی کمارتفاع
هرمیشکل قرار دارد .درباره کاربری کعبه زردتشت فرضیّات متعددی است؛ آن را آتشکده،
استودان و حتی دژنبشت یا کتابخانه پنداشتهاند .فرضیه آخر ،به دلیل فضای محدود و کوچک
اتاقک ،منطقی نمینماید)5(.
کتیبه شاپور یکم بر کعبه زرتشت :این کتیبه ،بر دیوار ساختمان کعبه زرتشت کنده شده
است .بر سه ضلع ساختمان مکعبشکل کعبه زرتشت ،به سه زبان فارسی میانه (پهلوی)،
زبان پارتی و زبان یونانی کتیبههایی نگاشته شده؛ تحریر پهلوی دارای  71سطر و بر دیوار
شرقی ،تحریر پارتی دارای  71سطر و بر دیوار غربی ،و تحریر یونانی دارای  31سطر و بر دیوار
جنوبی ،نگاشته شده است .در بند اول و دوم کتیبه پهلوی کعبه زرتشت ،از نواحی و
شهرهایی که در زیر نگین فرمانروایی شاپور قرار دارند نام برده شده و در بند دوم نام کهن
نیشابور به گونه تماماپارخشتر (=ابرشهر) در کنار نام شهرها و نواحی دیگر آمده است .بدین
گونه؛ «و روچان ،سیکان ،اران ،بالسگان تا فراز به کوهِ کاف و در آرانان و به همه کوهِ پریشخوار،
ماد ،گرگان ،مرو ،هرات و تماماپارخشتر ]ابرشهر= نیشابور[ ،کرمان ،سکستان ،توران ،مکران،
پارتان ،هندوستان ،کوشان شهر تا فراز به پیشاور و تا به کاش (=کاشغر) ،سغد و چاچستان
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 ...دریا مزون شهر )7()7(».کتیبه شاپور اول بر دیواره کعبه زرتشت ،از دیدگاه شناخت
سرزمینها و رویدادهای عصر ساسانی دارای اهمیت ویژهای است .همچنین کاربردهای
زبان شناسی آن را در مطالعات زبان پهلوی و پارتی را بر وجوه ارزشمندی این کتیبهها باید
افزود .این کتیبه ،به عنوان سندی گویا و روشن در حیات تاریخی نیشابور به شمار میآید که
به دنبال نشان های دیگری همچون سکه فرهاد دوم اشکانی ،پیایند حضور تاریخی نیشابور را
در دوره پیش از اسالمی (از دوره پارتها تا دوره ساسانیان) مستندسازی مینماید.
ابرشهر ،از اشکانیان تا ساسانیان :ابرشهر ،نام کهن نیشابور است که به شکلهای «اَپَرشهر»،
«آپَرشهر»« ،بَرشَهر» و «اَبْرشهر» نیز آمده .نام ابرشهر ،به شهر نیشابور و همچنین قلمرو این
شهرستان ،که در برگیرنده بخش غربی خراسان بزرگ کهن (=استانهای خراسان کنونی در
ایران) بوده ،اطالق میگردیده است .حضور و فعالیت عشایر «اپرنی» از اقوام داهه –
بنیانگذاران حکومت اشکانی -در این ناحیه ،باعث شد تا ابرشهر ،مأخوذ از نام ایشان و در
اصل «اپرنکشهر» دانسته شود .در بندهش نیز آمده است که «ابرشهر را چنین گوید که
ابرنکشهر است» .ابرشهر ،یکی از نواحی معتبر و پررونق سرزمین پارت و قلمرو اشکانی بوده
و نام اپرشهر به عنوان محل ضرابخانه ،حک شده بر روی سکهی فرهاد دوم اشکانی (حکومت
 573-573ق.م ).از قدیمیترین مدارك مربوط به آن است .در دورانهای هخامنشیان و
سلوکیان نیز به همین نام شناخته میشده و در آغاز روزگار ساسانیان ،منطقهای شناخته شده
بود .طبری ،ابرشهر را در کنار مرو ،بلخ ،گرگان ،سیستان و خوارزم ،جزو متصرفات اردشیر
بابکان –بنیانگذار سلسلهی ساسانیان -آورده و در کتیبه شاپور در کعبه زرتشت ،نام ابرشهر،
نیز در حدود مرزهای ایرانشهر و از باجگذاران ساسانی ذکر شده است .ابرشهر در این زمان،
یکی از استانهای وسیع مملکت محسوب میشد و نام آن ،از این زمان به بعد ،بر روی
سکههای «پیروز»« ،قباد»« ،بهرام چوبین» و «خسرو اول» نقش بست و در کتب مختلف،
همچون جغرافیای موسی خورنی (سدهی پنجم میالدی) و تاریخ سبئوس ارمنی (سدهی هفتم
میالدی) وارد شد .در سدههای نخستین اسالمی ،ابرشهر در کنار نیشابور به عنوان نام حضور
دارد ،تا این که به تدریج از سدههای چهارم و پنجم هجری ،نیشابور یکسر به جای ابرشهر
مینشیند .نامگذاری نیشابور –که نام نوین این شهر ،از دوران ساسانی به بعد است -را به
شاپور اردشیران نسبت می دهند که شهر را دوباره بنا نهاد و آن را نیوشاپوهر (شهر زیبای
شاپور) نام نهاد .این خبر ،به طور ویژه در متن پهلوی ساسانی «نامه شهرستانهای ایران» آمده
است)4(.
پانوشتها و منابع:
« .5دانشنامه دانشگستر» ،زیر نظر علـی رامـین ،کـامران فـانی ،محمـدعلی سـادات ،تهـران :موسسـه علمـی فرهنگـی
دانشگستر ،5739 ،ج ،57ص.771
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 .7تفضلی ،احمد« ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم» ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهـران :انتشـارات سـخن(.5737 ،ص
)37
 .7اکبری ،امیر« ،کعبه زرتشت و اهمیت تاریخی کتیبه شاپور اول ساسانی» ،پژوهشنامـه تـاریخ ،سـال سـوم ،ش ،55
تابستان  ،33ص .73-75
 .4نعمتی ،بهزاد« ،نامشناخت؛ ابرشهر ،نیشابور» ،خراسان پژوهی ،سال اول ،ش  ،7ص .597-595

کنارنـگ
کنارنگ ،نام مکانی در جلگه نیشابور و همچنین عنوان مخصوص فرمانروای ابرشهر است.
هرتسفلد کنارنگ را جلگه نیشابور میداند .دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در تعلیقات تاریخ
الحاکم در توضیحاتی که درباره محله «کنار سفلی» و محله «باغ کبار» نگاشته از حافظ ابرو ]در
«تاریخ حافظ ابرو»[ ،روایت می نماید که در بلوك زبرکان ،قریه کنار (بدون نقطه) وجود داشته
است .کریستین سن ]در «ایران در زمان ساسانیان» ،ترجمه رشید یاسمی[« ،کنارنگ» را عنوان
مخصوص در زبان ابرشهر –که کرسی آن نیشابور بوده است ،-معرفی مینماید .شفیعی
کدکنی در تعلیقات تاریخ الحاکم درباره «کنارنگ» نوشته است ...« :فرمانروای ناحیه اَبرشهر،
یعنی منطقه نیشابور کهن را ،قبل از اسالم« ،کنارنگ» میخواندهاند .در فرهنگها نیز این
مساله بارها تصریح شده است .ابن فقیه ]در «البلدان» نسخه خطی آستان قدس رضوی[ در
ذکر اسامی پادشاهان محلی ایران ،پادشاه نیشابور را «کیان» ضب کرده است ،که ظاهراً البد
تصحیف «کنار» باشد .زیرا ابن خرداذبه ]در «المسالک و الممالک»[ نیز که با یادکرد پادشاهان
محلی ایران پرداخته ،مَلِک نیشابور را «کنار» و در نسخهبدلها «کنارنگ» میخواند .طبری ]در
«تاریخ الرسل و الملوك»[ نیز این کلمه را «کناری» ضب کرده است .از آنجا که بنا بر اشاره
بعضی فرهنگهای قدیم ،میان این کلمه و کلمه «صاحب طرف» و «ملوكِ اطراف» ظاهراً
رابطهای هست باید این کلمه «کنارنگ» ،در اصل« ،کناریک» باشد ،یعنی منسوب به کنار.
نکتهای که این موضوع را تایید میکند ،صورت سُریانی کلمه است که «قنارق» است و شکل
«کنارکس» که به روایت پرو کوپیوس درباره آن ،نقل کردهاند ،سندی دیگر است».
منابع:
 ابوعبداهلل حاکم نیشابوری« ،تاریخ نیشابور» ،ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری ،مقدمه و تصحیح وتعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگه ،5731 ،ص .731
 سید حسین مجتبوی ،جواد محقق نیشابوری ،حسن نظریان« ،فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،نیشابور:دانشگاه آزاد اسالمی ،5797 ،ص .541
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کـوه ریـونـد
اوستاraevant :؛ فارسی میانهrēwand :؛ به معنای باشکوه ،ریوند یکی از  7744کوهی است
که از البرزکوه ،رست .نام این کوه ،در کنار نام کوههای پدشخوار و داراسپند ،ذکر شده است.
در اعصار جدیدتر ،کوه ریوند ،در خراسان قرار داشته .گشتاسبشاه ،آذربرزینمهر برآن نهاد،
نزدیک نیشابور و به همین جهت آن را «پشتهی گشتاسپان» نیز میخوانند .او را ریوندی این
است که رایومند است .در این زمان نیز کوههای شمالی نیشابور ریوند خوانده میشود .ظاهرا
بر فراز این کوه دریاچهای نیز وجود داشت که به همین نام معروف بود.
منبع:
 قلیزاده ،خسرو« ،فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،تهران ،شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه، ،5733ص .775

کهنـدژ
«کهندژ»  ،به هسته مرکزی شهرهای ایرانی گفته میشود که این نام ،در قرون اولیه اسالمی،
معرّب گریده و به صورت «قهندز» به کار میرفته است .ساختار کلی شهر ایرانی ،عموماً دارای
سه جزء کهندژ ،شارستان (=شهرستان) و شار بیرونی (=شهر بیرونی ،حومه شهر ،ربض)
است .کهندژ ،فضایی در هسته مرکزی شهر بوده و چنانکه از نام آن بر میآید دارای دژ و
استحکامات دفاعی و نظامی ویژه بوده ،و حاکم یا فرماندار نیز در این بخش شهر ،استقرار و
سکونت داشته است )5(.بسیاری از تمدنها و شهرهای تاریخی ،با این گونه دژ یا استحکامات
دفاعی کهن ،شناخته میشوند.
ابوعبداهلل حاکم ،بنای نخستین کهندژ نیشابور را به انوش بن شیث آدم نسبت داده و در
سرگذشت این کهندژ تا دوران منوچهر ،چنین بیان نموده است« :اول کسی که قهندز بنا نهاد،
انوش بن شیث آدم بود ،علیهالسالم .اساسِ آن بر سنگی بزرگ سفید مدوّر املس نهاد و از این
جهت ،در افواه خلق بود که آن را قلعه حجریه ،یعنی سنگی ،گفتندی .بعد از آن ،به مدتی،
مندرس شد و چندگاه ماند .ذواالیکه ،د وم بار ،بنا نهاد و بعد از ما به طوفان خراب شد و تا
زمان ایرج بن افریدون مهمل ماند ،از آن جهت که افراسیابِ ساحر با لشکر عظیم بر ملک
ایران غلبه کرد و شهرها خراب میکرد و اسیر و غارت میکرد و در ساحری ،ماهر بود .دفع او
معتذر بود .در اثناء اینکه در مُلک ایران میگشت به صحراء قهندز رسید .نزول کرد ،شهری
نبود .به جوانب نظر کرد .میدانی وسیع دید ،از اینطرف کوهی قوی ،خوشمنظر .از آنطرف
کوهی مقابل .از جوانب جبال و تالل بوصف ایصال وادیها روان چشمهها جاری ،اشجار مثمره،
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ثمار لذیذه ،میدانی مستدیر ،جبال محی  .در شگفت افتاد .قلعه اعالء قهندز بنا کرد و دیوارها
احکام کرد و بسی اساس مرتب گردانید و بعضی کسان ساکن کرد .و در زمان ایرج افریدون،
عمارت آن بیشتر و تمامتر شد  ...چون نوبت به منوچهر رسید به قهندز آمد و در حوالی آن،
خندق حفر کرد و در جوانب ،مردم را ساکن کرد و بعضی را درون قلعه اسکان نمود و اهل
مملکتی را به عمارت و رفع دیوارها و توطّن در جانب آن ،تکلیف کرد و آتشکدهای در آنجا
ساخت و قومی را بر آن خانه ،موکل کرد و حکم کرد که به چهل روز ،اهل مملکتی ،از
عمارتی که گفته بود ،فارغ شوند .پس در جوار قهندز ،اماکن و مساکن پیدا شد و درون قلعه،
مسکون گشت و اجتماع مردم دست داد)7(».
شاپور اول ساسانی (475-737م ،).پسر اردشیر بابکان ،شهر قدیم را در حوالی کهندژی که از
قبل در آنجا وجود داشت بنا نمود و به دستور وی ،خندقی نیز در اطراف این قلعه حفر
نمودند .شاپور دوم ساسانی ،کهندژ باستانی نیشابور را توس دو خندق به شارستان ضمیمه
نمود و بر طبق اعتقاد ساسانیان که جهان را دارای چهار بخش میدانستند .چهار دروازه در
چهار جهت شارستان ساخته شد و به نحوی که «چون آفتاب طلوع کردی شعاع آن از چار
دروازه در درون شهر سطوع کردی  ...و به وقت غروب از هر چار دروازه در نظر بودی که
پوشیده شدی» )7(.شهر ساسانی قبل از اسالم ،دارای یک قلعه نظامی (کهندژ ،کهندز،
قهندز) و یک خندق اطراف آن بود .خارج از کهندژ ،یک شهر دارای حصار به همراه یک
خندق در گرداگرد آن موجود بود که این دو خندق توس پلی به یکدیگر متصل میشدند .و
یک منطقه مسکونی بنام انبارده )4(.نیشابور در اوایل قرون اسالمی با مساحت یک فرسنگ در
یک فرسنگ ،دارای قهندز ،شارستان دورنی و شار بیرونی (=حومه) بود و بدین ترتیب ساختار
کالبدی دوران ساسانی بر جای خود باقی مانده بود )1(.در اواخر قرن سوم هجری ،کهندژ از
آن حالت مرکزیت خود خارج شده و در عوض ،ربض (= شارستان بیرونی) اهمیت پیدا کرده
بود)7(.
بیگمان ،کهندژ ،با تغییراتی در دورههای بعد به عنوان یکی از بخشهای شهر نیشابور ،وجود
داشته است و میتوان بر این گمان ،استوار بود که کهندژ همچون سایر محالت و بخشهای
نیشابور ،با هجوم وحشیانه ویرانگران تارتار ،در سال  753هجری ،به فرجام غمبار خود رسید.
امروزه ،در  4کیلومتری شرق شهر نیشابور و در همسایگی روستای لکلکآشیان ،تپهای به نام
«طربآباد» جای گرفته است که با نام «محوطه باستانی آلبارسالن» نیز شناخته میشود .با
نگاه به کشفیات هیاتهای مختلف باستانشناسی و به ویژه ،بررسیها و مطالعات همهجانبه
ریچارد بویلت ،در سال  5977میالدی ،و بر اساس شواهد کشفشده از نیشابور کهن که تپه
آلبارسالن نیز ،بخشی از آن و به عنوان کهندژ ،نقش ایفا میکرده ،از ادوار قبل از اسالم و
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سدههای اولیهی اسالمی تا قرن هفتم هجری ،مسکون و از اعتبار ویژهای برخوردار بوده است.
بویلت ،معتقد است که تپهی آلبارسالن ،دژ ساسانی بوده است .بر پایهی نظرات کارشناسان
باستانشناسی ،تپهی طربآباد (آلبارسالن) جزء قدیمیترین بخش نیشابور کهن است و
برخی صاحبنظران ،با استناد به مطالعات و تحقیقات انجام شده ،این محل را یک سایت
ساسانی میدانند .بیگمان ،مطالعات اساسی و بنیادی و کاوشهای علمی در این محل ،کمک
شایانی به شناخت گذشته این خطّه خواهد نمود .امروزه ،تپه طربآباد به صورت
مجموعهبناهایی دیده میشود که بصورت پراکنده و در درون حصار بیضویشکل محدود
شدهاند .ارتفاع دیوارها در بخشهایی به ویژه در جنوب شرقی مجموعه ،به هفت متر
می رسد .در قسمت غرب و جنوب غربی تپه ،فضاهای معماری ،به صورت فشرده و پیوسته
قرار گرفته در صورتی که در شرق و شمال شرقی آن ،فضاهای معماری به صورت منفرد و تک،
دیده میشود .محوطهی باستانی آلب ارسالن ،در تاریخ  5734/13/17و به شمارهی  ،57479در
فهرست آثار ملی ایران ،به ثبت رسیده است)3(.
در متون کهن ،به قهندز نیشابور ،باها اشاره شده و نام تنی چند از علما و نویسندگان نیز
نسبت قهندزی دارند مانند ابوالحسن علی بن محمد قهندزی نیشابوری (متوفی  471هـ.ق،
مولف کتاب «العروض») و حسن بن عبدالصمد قهندزی نیشابوری)3( .
پانوشتها و منابع:
 .5یوسفیفر ،شهاب« ،تامالتی در مقوله شکل شهر و مناسبات شهرنشینیدر سدههای میانه تاریخ ایران» ،فصلنامه
فرهنگ ،ش  ،17زمستان  ،34ص  777 ،771 ،753و 774.
 .7ابوعبداهلل الحاکم نیشابوری« ،تاریخ نیشابور»  ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :نشر
آگه ،5731 ،ص 593. -597
 .7همان ،ص 599.-593
 .4همان ،ص .593
« .1حدود العالم من المشرق الی المغرب» ،به کوشش منوچهر ستوده ،تهران :کتابخانه طهوری ،5777 ،ص39.
 .7ابوعبداهلل بن احمد مقدسی« ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم» ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران :شرکت مؤلفان
و مترجمان ایران ،ج  ،5775 ،7ص.471
« .3محوطه تاریخی آلبارسالن طربآباد؛ کهندژ باستانی نیشابور» ،ابرشهر :دانشنامه نیشابور5795./19/17 ،
 .3سید حسین مجتبوی ،جواد محقق نیشابوری ،حسن نظریان« ،فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،نیشابور:
دانشگاه آزاد اسالمی ،5797 ،ص .577-577
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گزیدههای زادسپرم
«گزیدههـای زادسـپرم»؛  )5(،The Selections of Zadspram: VIZĪDAGĪHĀ Ī ZĀDSPRAMیکـی از
نسکهای دینی برجایمانده به زبان پارسی میانه (پهلوی) است( )7در ایـن کتـاب ،از «ریونـد»
یاد شده است .گزیدههای زادسپرم ،گردآوری و نوشته «زادسپرم» هیربد نیمروز ،فرزند «جـوان
جم» شاپوران رد پارس و کرمان ،در قرن سـوم هجـری اسـت« )7(.نـژاد او بـا چنـد واسـطه بـه
«آذرباد ماراسپندان» ،موبدان موبد شاپور دوم ساسانی میرسد ،منوچهر –برادر بزرگ زادسـپرم،
پس از مرگ پدر ،جای او را میگیرد .این هر دو بـرادر نـامآورنـد امـا در اندیشـه و دریافـت ،بـا
یکدیگر اختالف دارند .منوچهر ،موبدی سنتی و پـایبنـد بـه گفتـههـای گذشـتگان اسـت ،امـا
زاداسپرم ،نوآوری است که بسیاری از پندارهای پیشینیان را نمیپذیرد و در میان اندیشـههـای
خود ،دلیر است )4(».نسک پهلوی «گزیدههای زادسپرم»« ،دارای سی و پنج فصل است که بـه
چهار بخش عمده تقسیم میشود .بخش اول؛ دارای سه فصل و درباره آفرینش آفریدگان اسـت
و شباهت زیادی به فصلهای نخستین «بنـدهش»( )1دارد .بخـش دوم کتـاب؛ کـه فصـلهـای
چهار تا بیست و هشت را در بر میگیرد مربوط به «دین» است و دربـاره الهـام و ابـالغ دیـن در
زمانهای پیشین به کسانی پیش از زردشـت و تولـد و زنـدگی و معجـزات او سـخن مـیگویـد.
مطالب این بخش ،با آنچه در «دینکرد هفتم»( )7آمده است ،مشابهت دارد و ظـاهراً منبـع هـر
دو کتاب ،زَندِ «سپَندنَسک» بوده است .بخش سوم کتاب؛ شامل فصلهای بیست و نه تا سی و
سه است که درباره اجزاء تشکیلدهنده انسان ،تن و جان و روان ،بحث میکنـد و بخـش آخـر؛
فصلهای سی و چهار و سی و پنج ،درباره رسـتاخیز و پایـان جهـان اسـت و بـه علـت افتـادگی
نسخهها ،ناقص مانده است)3(».
«زادسپرم» در دومین بند مانده به پایان فصل سوم (بند هشتاد و ششم فصل سوم) کتاب خود،
از «ریونــد» نــام مــیبــرد .بــدین گونــه ...« :آذر بُــرزین مهــر بــر گریــوه ریونــد کــه >پشــته
گشتاسبان> است ]جای گرفت[»( )3گریوه ( )Grivakدر زبان پارسی پهلـوی ،همـان «کـوه» در
فارسی امروز است )9(.و «ریوند»؛  raēvantدر اوستا rēwant ،در پهلوی( )51ایـن کلمـه ،صـفت
است و به معنی رایومند و باشکوه است .در دو «سیروزه» (بند نهم) و «آتـش نیـایش» (پـنجم،
بند ششم) ]هر دو از اجزاء «اوستا»[ از کوه ریوند یاد شده است )55(.ریوند ،نام کوهی است در
خراسان ،نزدیک نیشابور ،که آذر برزین مهر ،بـر آن بـوده اسـت .در ایـن زمـان نیـز ،کـوههـای
شمالی نیشابور« ،ریوند» خوانده میشود )57(.کوهستان بینالود و رشتهکـوههـای مـرتب بـا آن،
در شمال نیشابور قرار دارند .برخی ،رشته اصلی بینالود و برخی دیگر ،کوههایی که به مـوازات،
در غرب (همسایگی رستاك برزنون و کان فیروزه) و نزدیک به بینالود قرار دارند را کـوه ریونـد
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مــیداننــد )57(.کــوه ریونــد ،بــدین خــاطر «پشــته گشتاســبان» نــام گرفــت کــه« :گشتاســب،
آذربرزینمهر را در این کوه ،به آتشکده نشاند )54(».و آذر برزین مهر ،نـام آتشـی اسـت کـه از
آن برزیگران و کشاورزان بود و در سرزمین خراسان ،در ابرشهر (نیشـاپور) بـر روی کـوه ریونـد
جای داشت( )51نخستین بار که در «گزیدههای زادسپرم» از آتشکده آذربرزینمهر سخن گفته
میشود در فصل دوم از بخش نخست است .در ایـن فصـل« ،دربـاه مقابلـه (بـا) آن آلـودگی کـه
اهریمن بر آفریدگان اورمزد برد» سخن گفته میشود .پیش از این ،به ناگاه ،گنامینو (اهریمن)
با سپندمینو (اورمزد) درآمیخته و به آفـرینش حملـه مـیبـرد و پـس از کـارزاری ،آفریـدگان را
میآالیاند .در اینجاست که مینویآسمان ،در برابر اهریمن میایستد در ایـن هنگـام اسـت کـه
سپندمینو و گنامینو به هم رسیده و به تن کیومرث درمیآیند.
در نبرد دوم آفرینش و اهریمن ،نوبت به آب میرسـد .در ایـن نبـرد اسـت کـه در کارزارهـایی
سهگانه ،سرانجام ،تیشتر به همراهی آتش وازشت ،بر اپوشدیو و اسپنجغر پیروز مـیشـود .ده
شبانهروز باران میبارد و مینویباد ،آب را بر کرانه دریای فراخکرد که یک سوم زمـین را در بـر
گرفته ،میراند .پس؛ آب ،سه بخش شده و سه دریـا پدیـد مـیآیـد .آنگـاه ،دو رود و از آن دو،
هجده رود دیگر که سرچشمهشان به البرز است ،برمیآیند .سپس دو دریاچـه ،پدیـد مـیآینـد
که نام یکی از این دو ،با «آذر برزین مهر» ،پیوند یافته است .گزیدههای زادسپرم ،در این بـاره
چنین میگوید« :پس ،دو دریاچه مشهور ،در زمین گشوده شـدند کـه ]چنـین[ خوانـده شـوند:
«چیچست»( ،)57دریاچه ژرفِ گرمآبِ بدونزندگی کـه در سـاحلش آذرگشنسـب( )53پیروزگـر
نشیند (=قرار دارد) و دیگر« ،سوور» که هر ستبری (=کثافـت) را بـه اطـراف افکنـد و خـویش،
روشن >و< پاك نگه دارد .که در قیاس ،مانند چشمی است که هر ریمنی (=چرك ،آلـودگی)
>و< گردی را به اطراف ،افکند و به سبب ژرفای آن ،هر چه در دریاچـه رود ،بـه بـن (= تـه)
نرسد .و در نزدیکی آن« ،آذر سودیمهر» یعنی بُرزینمهر نشیند )53(».در یادداشتهای راشـد
محصّل بر «گزیدههای زادسـپرم» ،دربـاره «سـوور» آمـده اسـت« :سـوور :در پهلـوی  ،sūwarدر
اوستا ،از آن ،نامی برده نشده است .از آنجا کـه بنـای آذربـرزینمهـر در کـوه ریونـد در حـدود
نیشابور بوده است .پس باید محل این دریاچه نیز در خراسان باشد .در بندهش ،هنگام گفتگو
از دریاچهها ،نخست از چیچست و پس از آن ،از  sūgarنام میبرد و ایـن سـوگر ،ظـاهرا همـان
است که در گزیدهها]ی زادسپرم[ ضب شده اسـت .بـه هـر حـال ،بنـدهش ،دربـاره ایـن مـورد
مــیگویــد :ور ســوگر در ابرشــهر بــوم ،در ســر کــوه تــوس >اســت< .گویــد کــه ســودبهر و
نیکچشمی و نیکی و افزایش و رادی بدو آفریده شده است )59(».در «فرهنگ اساطیر ایرانـی»
درباره «سوگر» و «سوور» آمده است ...« :ظاهراً در حدود نیشابور بوده اسـت .در پـی حملـهی
اهریمن به آب و دفاع آب ،چندین دریاچه پدید آمد ،یکی از آنهـا سـوور بـود  ...آذر بـرزین
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مهر ،ابتدا بر ساحل این دریاچه قرار داشت .به همین دلیل آن را آذر سودی مهـر و مهـر سـود
نیـز مــیخواننـد )71(»...برخــی؛ «چشــمه سـبز»(- )75در ارتفاعــات شـمال شــرقی نیشــابور -و
برخی؛ برکههای سهگانه سیسر (– )77در ارتفاعات شمال غربی نیشابور -را دریاچـه سـوور یـا
سوگر دانستهاند.
با بازگشت به «گزیـدههـای زادسـپرم»؛ هفتمـین نبـرد ،میـان آتـش و اهـریمن روی مـیدهـد.
زادسپرم ،نخست انواع آتشهای پنجگانـه و ویژگـیهـای آنـان را برمـیشـمرد .از ویژگـیهـای
پنجمین گونه آتش که «آتش بلندسود» نـام دارنـد و «آتـش بهـرام»( )77هسـتند «  ...زدن و
سوختن و شکست دادن جـادو و پـری و اسـ ًا پاسـبانی کـردن خفتگـان در شـب و یـار بـودن بـا
سروش پرهیزگار» است .در بند بعدی ،چنین میگوید« :او (=اورمزد) ،در آغاز آفـرینش ،همـه
زمین را برای پاسبانی به آذرفرنبغ ورجاوند و آذرگشنسب تکاور و آذربرزینمهر پُرسـود سـپرد؛
که همانندند به آسـرون (=روحـانی) و ارتشـتار (=سـپاهی) و واسـتریوش (=کشـاورز) ».در بنـد
بعدی ،جای این سه آتش بهرام را چنین نشان میدهد« :آذر فرنبغ ،در خرهمندکوه در خوارزم،
جای گرفت و آذرگشنسب ،در اسنوندکوه در آذربایجـان و آذربـرزینمهـر بـر گریـوه ریونـد کـه
پشته گشتاسبان است ».بند پایانی این فصل ،به بازگویی داستان اساطیری افتادن آتشـدان گـاو
سریشوگ بر دریا و بخش شـدن آن بـه سـه آتـش فـره مـیپـردازد؛ کـه آن سـه« ،آذر فرنبـغ»،
«آذرگشنسب» و «آذربرزینمهر»ند )74(.و سومین این آتشان؛ بُرزینمِهـر ،آتشـکده کشـاورزان
است و «این آتشکده ،در خراسان ،و پایگاه آن ،بر باالی کوه ریوند در ابرشهر یا نیشـاپور بـوده»
است)71(.
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گشتاسب
نیشابور ،همچـون بسـیاری از شـهرهای دیرپـا و تـاریخی جهـان ،دارای آغـاز افسـانهای اسـت و
پیدایش و پیشینه آغازین آن ،در هالـهای از اسـطوره و افسـانه درپیچیـده اسـت )5(.ابوعبـداهلل
حاکم ،انوش پور شیث پور آدم را بانی کهندژ نیشابور دانسته و بازسازی و گسـترش ایـن شـهر
را به دوران هـای ایـرج پـور افریـدون ،و منـوچهر نسـبت مـیدهـد )7(.حمـداهلل مسـتوفی نیـز
تهمورث دیوبند را بانی این شهر میداند )7(.فردوسی ،گواه بر زیست این کهـنشـهر باسـتانی،
در زمان اساطیر ملی ایران می دهـد چنانکـه در دوران اسـاطیری شـاهنامه ،در زمـان فرمـانروایی
کیکاوس و کیخسرو ،نشابور را بازمییابیم )4(.اما در دوران فرمانروایان اسـاطیری ایـران ،یعنـی
دوران پیشــدادیان و کیانیــان ،از کــی گشتاســب کــه پــس از کیقبــاد ،کیکــاوس ،کیخســرو و
کیلهراسب ،پنجمین فرمانروای کیانی ایرانزمین اسـت )1(،نشـانهـای ویـژهای از نیشـابور ،در
البالی نسکهای پیش از اسالم و متون تاریخی سدههای نخستین هجری برجای مانـده اسـت.
در این میان ،شخصیت اساطیری-تاریخی گشتاسب ،پیوندی ویژه بـا نیشـابور دارد .گشتاسـب،
دارای چهره آیینی برجستهای است و در کتابهـای دینـی مزدیسـنا ،از کـیگشتاسـب بـیش از
پادشاهان دیگر کیانی ،سخن رفته؛ زرتشت –پیامبر ایرانی -در زمان او و پدرش ،ظهور نمـوده
است و در هرجایی که از زردشت ،یادی شده از گشتاسب که دوست و پشتیبان و مـروّج دیـن،
و به قول خود «اوستا» :پناه و بازوی کیش زرتشتی بوده ،سخن رفته است)7(.
گشتاسب یا ویشتاسب؛ در «فارسـی میانـه wĩštāsb؛ اوسـتاvĩštāsb :؛ بـه معنـای دارنـده اسـب
آماده .در گاهان زردشت از وی یاد شده است و برمیآید که شخصیتی تاریخی بوده اسـت .بنـا
به یشتها ،او از خاندان نوذریان است(.یشت  ،1بند  )93و به دیـن زردشـت مـیگرود(.یشـت
 ،7بند  )511او کسی است که با نیرومندی برای گسترش دین مـیکوشد(.یشـت  ،57بنـد -99
 )511ضمناً نسکی مستقل به نام او در ستایش او موجود بوده اسـت کـه در آن ،زنـدگی و صـفات
وی ،یاد شده است(.دینکرد مدن ،ص )737در یادگار زریران نیز از او و خاندانش و نبـر وی در
راه دین بهی یاد شده است .ظاهراً در ایران ،دو سـنت داسـتانی دربـاره گنشتاسـب وجـود داشـته
است :یکی سنتی است که موبدان زردشتی ،حافظ و ناقـل آن بـودهانـد و بنـا بـر آن ،او شـاهی
نیرومند و دادگستر بوده است .روایت دوم ،به ظاهر متعلق به مردم بوده است کـه در شـاهنامه
منعکس شده است و بر اساس آن ،گشتاسب ،نه چنـدان عـادل ،کـه سـتمگر بـوده اسـت  ...در
اوستا ،گشتاسب ،جانشین و پسر لهراسب از خاندان نوذری (نـوذران) بـود .او چهارپایـان بسـیار
داشت و شهرت وی به کشورهای دوردست کشیده بود .طبق متون پهلوی ،عهدی کـه اورمـزد،
مزداپرستی را به زردشت الهام میکرد ،عهد زرین بود ،و آن دوره که گشتاسب ،دیـن بهـی را از
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زردشت فرا میگرفت عهد سـیمین( ،در زنـد بهمـن یسـن ،دوره گشتاسـب ،عهـد زریـن و دوره
نواده او بهمن ،عهد سیمین بـود) .شـاید بـه همـین جهـت در متـون پهلـوی ،لقـب رامشـاه یـا
رامشهر به معنی آرامش دهنده کشور ،به او دادهاند« )3(».او دوسـت و پیـرو زردشـت پیـامبر و
شهریاری مزداپرست و دارای فرّ کیانی( )3بوده  ...در حماسه ملـی مـا عـالوه بـر اینکـه مـردی
زورمند و تهم و نبرده است که جمال و نیرو و فرّ کیانی ،همه ،در او گرد آمده است)9(».
«بنا به اتفاق مورخین ،کیگشتاسب  571سال ،پادشاهی کرد .طبری مینویسـد کـه سـال سـیام
سلطنت گشتاسب بود ،وقتی که زرتشت ،دین خود ،بدو نمـود« )51(».زردشـت در سـیسـالگی،
نخستین الهام اهورامزدا را دریافت ،ده سال بعد ،هفتمین وحی بر او صورت گرفت و گشتاسـب
در همین هنگام ،دین بهی را از او پذیرفت .پس از آن که اورمـزد ،اسـرار دیـن را بـر زردشـت،
آشکار میکند ،او با بیست و یک نسک اوستا و سرو همیشه سبز و آتش همیشه روشـن ،دیـن
خود را به گشتاسب ،عرض میکند ».اما ،ارجاسب –شـاه خیونـان ]تورانیـان[ ،-بـه مخالفـت بـا
گشتاسب و زرتشت برمیخیزد و پس از کشمکشهایی ،گشتاسب با ارجاسب نبرد میکند و بـا
دالوریهای یاران خود ،بر ارجاسـب پیـروز مـیشـود .از ایـن روی ،گشتاسـب بـه عنـوان حـامی
زرتشت ،مقامی بس گرامی در متنهای اوستایی و پهلوی دارد )55(.در جـزء یسـنا ( ،47قطعـه
 )54از کتــاب اوســتا« ،زرتشــت ،کــیگشتاســب را پیــرو و دوســت خــود خوانــده و از مزدااهــورا
خواستار است که او را در فردوس ،با خود او محشور بگرداند )57(».همچنین «در یسنا  15قطعه
 :57زرتشــت کــیگشتاســب را شــهریار مــزدا اهوراپرســت و پیــرو مــنش پــاك و راســتی
میشمارد»( )57در متن های پهلـوی ،بنـای آذر بـرزین مهـر ،آتـش مخصـوص کشـاورزان ،بـه او
نسبت داده شده است )54(.این آتشکده کشاورزان ،در خراسان و پایگاه آن بر باالی کوه ریونـد
در ابرشهر یا نیشاپور بوده است )51(.بسیاری از تاریخنگاران ایرانی و عرب ،نام گشتاسب را بـه
گونه «بشتاسب» و «بشتاسف» ضب کـردهانـد( )57تـاریخ ،نشـانهـایی از پیونـد کـیگشتاسـب
کیانی و نیشابور (ابرشهر) را در میان برگهای کهن خود نگه داشـته اسـت کـه در ادامـه ،بـدان
میپردازیم.

گشتاسب و بُشت« :بُشت»« ،بُسـت» و یـا «پُشـت» ،یکـی از والیـتهـای نیشـابور کهـن اسـت.
محمـد مقدسـی ،جغرافیـدان سرشـناس قـرن چهــارم هجـری« ،بشـت ،بیهـق ،کویـان ،جــاجرم،
اسفراین ،استوا ،اسفند ،جام ،باخرز ،خواف ،زاوه و رخ» را از رسـاتیق نیشـابور نـام مـیبـرد)53(.
تاریخنگــاران ،جغرافیــدانان و نویســندگان دیگــری همچــون ابوعبــداهلل حــاکم( ،)53یــاقوت
حموی( ،)59ابومنصور ثعالبی( )71و  ،...بشت (=پُشـت) را از والیـات یـا رسـاتیق نیشـابور ،نـام
بردهاند .یاقوت حموی« ،بُشت» را از نواحی نیشابور و به منزله پُشت (=ظهر) نیشابور دانسـته و
قصبه (=شهر بزرگ) آن را ترشیز ،ذکر کرده و به گفته ابوالحسـن بیهقـی ،بـانی ایـن ناحیـه را
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بشتاسف (=گشتاسب) ،دانسته است )75(.اما ترشیز ،یکی از شـهرهای معـروف نیشـابور کهـن
است که بر اساس متون تاریخی قدیم ،با نیشابور ،چهار مرحله ،فاصـله داشـته( )77و «کاشـمر»
یا «کشمر» یا «کشمیر» ،قریه و ناحیهای است در والیت ترشیز ،که گفتهاند :زردشت حکـیم -
پیامبر زردشتیان -یکی از دو درخت به طالع سعد خود را در آنجا کاشت )77(.به سخن دیگـر،
کاشمر؛ جایگاه غرس سرو مقدس و پیمان دوسـتی زردشـت بـا گشتاسـب اسـت )74(.چنانکـه
گفتیم :پس از آن که اورمزد اسرار دین را بر زردشت آشکار میکند ،او پیامبری دین مزدیسـنا
و رسالت خود را اعالم میدارد و رهسـپار دربـار گشتاسـب مـیشـود و او را بـه دیـن اورمـزد فـرا
میخواند .او با بیست و یک نسک «اوستا» ]کتـاب مقـدس زرتشـتیان[ و «سـرو همیشـه سـبز»
]ســرو کشــمر[ و «آتــش همیشــه روشــن» ]بــرزینمهــر[ ،دیــن خــود را بــه گشتاســب عرضــه
مــیکنــد )71(.پــس ،اگــر برخــی ،جــای «آذر بــرزین مهــر» را در کــه والیــت پشــت یــا ترشــیز
میجویند ،بر پایه این پیشینه است که حکیم توس نیز میگوید(:)77
پس آزاده گشتاسپ ،برشد بگاه
فرستاد هـر سـو به کشور سپاه
پراگنــد انـدر جهان موبــــدان
نهاد از بـــــــر آذران گنبـــدان
نخســـت آذر مهر برزیــن نهاد
به کشمر نگر تا چه آییـن نهاد
یکـی سـرو آزاده بـود از بهشت
بـــه پیـش در آذر آن را بکشت
نبشتـــی بــر زاد ســـــرو سهی
که پذرفت گشتاسب دین بهمی
پس  ،چنـین دانسـتیم؛ والیـت پشـت (=ترشـیز) ،کـه بنیانگـذار آن را بشتاسـف (=گشتاسـب)
دانســتهانــد ،یکــی از والیــتهــای ربــع نیشــابور دوره اســالمی( )73و پیوســته ایالــت ابرشــهر
(=نیشاپور)( ) 73و بخشی از سـرزمین پرثـو یـا پـارت (=خراسـان) پـیش از اسـالم( )79اسـت و
ابرشهر ،سکونتگاه اپرنها یا اپرنیها از اقوام داهه( )71و از بنیانگـذاران امپراتـوری اشـکانیان و
از پیشینیان پارتهاست)75(.

گشتاسب و بشفروش« :بشفروش» یا «پُشتفـروش» ،یکـی از ربـعهـا یـا بخـشهـای چهارگانـه
نیشــابور اســت )77(.ابــن رســته( ،)77محمــد مقدســی( ،)74یــاقوت حمــوی( ،)71ابوعبــداهلل
حاکم( )77و  ...از ربع بشفروش ،نام برده اند .ابن رسته ،جغرافیـدان قـرن سـوم هجـری ،ایـن
ربع را با نام «بشتفروشن» در کنار ریوند ،تکاب و مـازل ،از بخـشهـای چهارگانـه نیشـابور یـاد
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میکند )73(.ابوعبداهلل حاکم ،درباره بشفروش چنین مینویسد« :رَبعِ بشفروش ،ناحیه بزرگتر
والیت ]نیشابور[ است و دیهها بزرگ معمور .به خراسان از آن معمورتر ،ناحیتی نیسـت)73(».
یاقوت حموی ،این نام را به گونه «بُشتَنفنروش» (به ضم باء ،سکون شین ،فتح تاء ،سکون نـون،
ضم فاء و سکون واو و شین) ضب کرده است .و مینویسد ...« :و یقال بشتفرنوش بغیـر نـون.
کــورة مــن اعمــال نیســابور احــدثها بشتاســف الملــک بهــا مائــة و ســت و عشــرون قریــة ذکرهــا
البیهقی )79(».بُشتفروش -بدون نون -نیز گفته میشود .کورهای از اعمال نیشـابور اسـت کـه
«بشتاســف» (= گشتاســب) پادشــاه ،آن را احــداث کــرده اســت و دارای صــد و بیســت و شــش
روستاست ،بیهقی چنین گفته است .حسینخان افضلالملک در دوره قاجار ،از روستایی بـه نـام
«پیشفروش» نام میبرد و مینویسد ...« :از نیشابور که به طرف قدمگاه حرکـت مـیشـود ،در
دو طرف راه ،لکن خارج از جاده ،به قدر هزار قریه آباد از دور دیده میشود کـه اراضـی زراعتـی
آن ها تا قدمگاه متصل است  ...آخـرین قریـه کـه وصـل بـه قـدمگاه اسـت رسـتاقی اسـت کـه
موسوم به «پیشفروش» است که جزء موقوفات قدمگاه است )41(».چنین به نظر میرسـد کـه
این ناحیه (=ربع بشفروش نیشابور) را در قرون اخیر ،پیشفروش میگفتهاند )45(.پس چنانکه
دانستیم؛ بشـفروش یـا پشـتفـروش ،ناحیـهای اسـت در نیشـابور کـه قـدمگاه کنـونی را در بـر
میگرفته و تاریخ ،بر پایهگذاری آن به دست بشتاسف (= گشتاسب) گواهی میدهد.

گشتاسب و ریوند :ریوند ،نامی است در حوزه جغرافیـایی-تـاریخی نیشـابور کـه در «اوسـتا» -
کهنترین کتاب آیینی ایرانیان ،-به گونه «رئونت» آمده اسـت و «رئونـت» بـه معنـای باشـکوه،
نام کوهی است که «در باالی آن ،آذر برزین مهر برقرار شده است )47(».در متون پارسی میانه
(= پهلوی) و به ویژه در «بندهش» ،این واژه به گونه «ریوند» دگرگون گردیـده( )47و در آنجـا
که سـخن از «چگـونگی آتـش» اسـت ،مـیگویـد :پـس از آنکـه آتـش از آتشـدان پشـت گـاو
سریسوگ ،به دریا افتاد ،سه آتش فرنبغ ،گشنسب و بُرزینمهـر ،درخشـیدند و همـهجـا روشـن
بــود .امــا دربــاره آذربــرزین مهــر آمــده اســت کــه پــس از آن« ،آذر بُــرزینمهــر تــا پادشــاهی
گشتاسبشاه به همانگونه در جهان ،میوزید ،پاسبانی میکرد .چون انوشهروان زردشـت ،دیـن
آورد و برای رواج بخشیدن دین و بیگمان کردن گشتاسـب و فرزنـدان وی تـا بـه دیـن ایـزدان
ایستند ،بس چیز ،به آشکارگی نمود و کرد ،گشتاسب ،ایـن آتـش را بـه کـوه ریونـد ،کـه آن را
پشته گشتاسبان خوانند به دادگاه نشانید )44(».آذربرزینمهر ،سـومین آتـش مقـدس ایرانیـان
ل ریونـد نیشـاپور ،فـرود
زردشتی است و « آن ،آتـش برزیگـران اسـت کـه در خراسـان ،بـه محـ ّ
آمد»( )41در متون جغرافیایی و تاریخی دورههای بعد؛ دوره اسالمی ،از «ریوند» به عنوان یکـی
از بخشهای چهارگانه نیشابور ،یاد میشود .ابن رسـته در قـرن سـوم هجـری ،دربـاره ربـعهـای
نیشابور مینویسد« :أحد ارباعها یقال له ریوند و الثانی تکـاب و الثالـث بشـت فروشـن و الرابـع
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مازل»( )47یکی از ربعهای آن (=نیشابور) «ریوند» گفتـه مـیشـود و دومـی «تکـاب» و سـومی
«بشتفروشن» و چهارم «مازل» است.
در «معجمالبدان» درباره ریوند آمده است« :رِیوَند :بکسر اوله و سکون ثانیه و فتح الواو و النون
ساکنه و آخره دال مهملة .کورة من نواحی نیسـابور و هـی ارباعهـا  ...و قـال السـمعانی :ریونـد
احد ارباع نیسابور و هی قری کثیرة قیل :هی أکثر من خمسمائة قریة أولها من الجـامع القـدیم
الی أحمداباذ و هو اول حدود بیهق و هو علی قدر ثالثمائة و عشرین فرسخاً و عرضه من حـدود
طوس إلی حدود بُشت بالشین المعجمة و هی خمسة عشر فرسخاً )43(».ریوند :بـه کسـر اول و
سکون دوم و فتح واو و سکون نون و آخرش دال مهمله .کورهای از نواحی نیشـابور و آن ،یکـی
از ربع های نیشابور اسـت  ...سـمعانی گفتـه اسـت :ریونـد یکـی از ربـعهـای نیشـابور اسـت و
روستاهای بسیاری دارد .چنین پندارم کـه افـزون از پانصـد روستاسـت .ابتـدای آن از مسـجد
جامع قدیم است تا احمدآباد -که در ابتدای مرز بیهق قرار دارد .-حدود سیزده فرسنگ است
و عرض آن؛ از حدود توس است تا بُشت –با شین معجمه -و آن ،پانزده فرسنگ است .حاکم
نیز در تاریخ خود ،حدود ریوند را همانند «معجمالبـدان» ،از مسـجد جـامع تـا احمـدآباد در اول
حدود بیهق و طول آن را سیزده فرسنگ و عرض آن را از حدود توس تا حدود بشـت و پـانزده
فرسنگ دانسته است و در ادامه گفته است« :ریوند که ربع ،به آن منسوب است؛ قریـه کبیـره
معموره بود ،بـانی آن انوشـروان عـادل .در او مسـجدی جـامع جـامع منیـع رفیـع و خانقـاههـای
بسیار )43(».جغرافیدانانی همچون مقدسی( ،)49ابن حوقل( )11و ادریسی( )15از «قریه کبیره
معموره ریوند» که در تاریخ الحاکم از آن سخن رفته اسـت بـه عنـوان «مدینـه ریونـد» (=شـهر
ریوند) یاد میکنند« .ریوند» ،در دورههای بعدی ،نام یکی از بلوکـات نیشـابور( )17و همچنـین
در دوره معاصر ،نام یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان نیشابور( )17است.
پس آنچه تاکنون درباره ریوند نیشابور و پیوند آن با گشتاسب کیانی دریافته شد؛ نخست ایـن
است که« :ریوند» ،نام یک کوه ،یک ناحیه یا بخش پیرامونی پیوسـته بـه شـهر نیشـابور ،نـام
یک قریه کبیره یا شهر در نزدیکی نیشابور ،نام یکی از بلوکات نیشابور قدیم و همچنین یکـی
از دهستانهای نیشابور معاصر است و دوم اینکه :گشتاسب ،آتش بُـرزینمِهـر را در ریونـد ،بـر
دادگاه ،نشانید و پیرو آن ،ریوند یکی از نیایشگاههـای مهـم ایـران دوران زردشـتی بـوده اسـت.
دیگر نقطه پیوند ویشتاسب (=گشتاسپ) و ریوند« ،خـان گشتاسـبی» اسـت .خـان گشتاسـبی:
جایگاهی بوده است در کوه ریوند ،واقع در نیشابور کهن .فردوسـی نیـز در شـاهنامه از آن یـاد
کرده است:
همــــه کــــار او را بــه انــــدام کرد
پسش ،خان گشتاسبی ،نام کرد»()14
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فریدون جنیدی ،کوه ریوند را در پیرامون روستایی به نام بورزونی نشان مـیدهـد و مـیگویـد:
«در نیشابور ،دو چشمه بزرگ هست که بی یاوری رود و جـویی آبرسـاننده ،همـراه پـراز آبنـد:
یکی بـر کـوه ریونـد در نزدیکـی آتشـکده بُـرزینمهـر -بـورزونی کنـونی کـه آمارهـای دولتـی
«برزنون»ش میخوانند -و یکی بر کوه بینالود که در بندهش به نام کوه توس آمـده اسـت ،بـه
نام چشمه سو ( )Sowکه آن را چشمه سبز نیز میخوانند )11(.چنین به نظر میرسد که ایـن
گفتار ،بر پایه نسکهای پهلوی از جمله «بندهش» و «گزیـدههـای زادسـپرم» اسـت کـه در آن
نسکها آمده« :دریاچه سوبر به ابرشهر بوم ،بر سر کوه تـوس اسـت»( )17و «دیگـر ]دریاچـه[
ســوور اســت کــه هــر ســتبری را بــه کرانــههــا افکنــد  ...بــه نزدیکــی آن ،آذرمهــر ســودبخش،
بُرزینمهر نشیند )13(».و سپس بر پایـه ایـن آگـاهی کـه بنـدهش داده اسـت« :گنابـدکوه بـه
همان پشته گشتاسبان است ،آنجا به ریونـد ،کـه خانـه آذر بـرزین مهـر اسـت ،ننـه فرسـنگ بـه
خاورانسوی»( )13با این پیشینه؛ جایابی کوه همسایه بوروزنی(- )19که به «چشمهسـبز»()71
نیز نزدیک است ، -به عنوان جایگاه برزینمهر ،گمانهای همسو ،همخوان است.
جاینام دیگر که ریوند نیشابور را با گشتاسـب پیونـد مـیدهـد «پشـته گشتاسـبان» یـا «پشـته
ویشتاسپان» است .در فرهنگ اساطیر ایرانی آمده است« :نام دیگر کوه ریوند ،در فارس ،پشته
گشتاسبان است .گشتاسب ،آذربرزینمهر را در این کوه ،به آتشکده نشـاند ،بـه همـین جهـت،
پشته گشتاسپان خوانده شد )75(».همچنین درباره کـوه ریونـد نوشـته اسـت« :ریونـد یکـی از
 7744کوهی است کـه از البـرز کـوه ،رسـت .نـام ایـن کـوه ،در کنـار نـام کـوههـای پدشـخوار و
داراسپند ،ذکر شده است .در اعصار جدیدتر ،کوه ریوند ،در خراسان قرار داشته .گشتاسبشـاه،
آذربرزینمهر بر آن نهاد ،نزدیک نیشـابور و بـه همـین جهـت آن را «پشـتهی گشتاسـپان» نیـز
می خوانند .او را ریوندی این است که رایومند است .در این زمان نیز کوههای شـمالی نیشـابور
ریوند خوانده میشود .ظاهراً بر فراز این کوه ،دریاچهای نیـز وجـود داشـت کـه بـه همـین نـام
معروف بود )77(».فریـدون جنیـدی در بخشـی از نوشـتار «پایتخـتهـای اسـاطیری ایـران» ،از
«ریوند»« ،پشته وشتاسبان» و «آذربرزینمهر» ،نام برده و ریوند نیشابور را «پایتخت گشتاسـب»
میخواند« :در نامههای اوستائی و پهلوی ،جایگاه گشتاسب ،در کوه ریوند ،جائی به نام «پشـت
وستاسپان» که به فارسی پُشتَه گشتاسبی خوانده میشود در نزدیکی آتشکده بـرزینمهـر بـوده
است .این نام ،در اوستا رَیوَنت ( )Raevantaیا دارنده شـکوه و جـالل و درخشـندگی اسـت کـه
نرمکنرمک ،ریونـد ( )Reyvandگردیـد کـه در جغرافیاهـای پـس از اسـالم ،همـواره از آن ،بـه
همین نام ،یاد میشود ،و هم اکنون نیز از کناره مسجد جامع شهر تا مرز سبزوار ،به نـام ریونـد
خوانده میشود .اما آیا پایتخت گشتاسب در جایگاه کنونی نیشابور بوده ،یا در شهری در غـرب
آن ،تا نزدیکی آتشکده برزینمهر؟ پاسخ بدان ،نیازمند کاوشهای باستانشناسـی اسـت)77(».
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اما در فرجام سخن؛ «در میان آتشـکده هـای بسـیاری کـه در ایـران بـوده اسـت؛ سـه آتشـکده،
اهمیت برتـر و ویـژهای داشـته کـه یکـی از آنهـا آتشـکده آذر بـرزین مهـر (آتـش کشـاورزان
ایرانزمین) ،واقع در کوهستان ریوند در شمال غربی نیشابور ،بوده اسـت .وجـود ایـن آتشـکده
بــزرگ و نــامی در ایــن ناحیــه ،خــود ،نمایــانگر اهمیــت و موقعیــت نیشــابور بــه عنــوان یکــی از
پایتختهای مذهبی و یا یکی از مراکز مهم فرهنگی-سیاسـی در دوران اوج آیـین زرتشـت در
ایران باستان (در دوره ساسانیان) میباشد)74(».
یادداشتها و منابع:
« .5فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،سیدحسن مجتبوی ،جواد محقق نیشابوری ،حسن نظریان ،نیشابور :دانشـگاه
آزاد اسالمی ،5797 ،ص .44
« .7تاریخ نیشابور» ،ابوعبداهلل حاکم نیشـابوری ،ترجمـه محمـد بـن حسـین خلیفـه نیشـابوری ،مقدمـه و تصـحیح و
تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگه ،5731 ،ص .593 -597
« .7نزهةالقلوب» ،حمداهلل مستوفی ،به تصحیح محمددبیر سیاقی ،نشر حدیث امروز ،تهران ،5735 :ص.757
« .4شاهنامه» ،ابوالقاسم فردوسی ،تهران :امیرکبیر .5779 ،نگاه کنید بـه :ج  ،5ص ] :99کـیکـاوس[  ...بـه مـرو و
نشابور و هری – فرستاد هر سو یکی لشکری؛ و ج  ،7ص ] :737کیخسـرو[  ...و از آن سـو بـه راه نشـابور ،شـاه –
بیاورد پیالن و گنج سپاه.
« .1یشتها» ،تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود ،تهران :اساطیر ،5733 ،ج ،7ص .733
« .7یشتها» ،همان ،ج ،7ص .773
« .3فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،خسرو قلیزاده ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسـه،5797 ،
ص .711
 .3فرّ کیانی :شکوه و شوکت پادشـاهی ایـران .کلمـاتی همچـون «فـرّه»« ،فرّهـی»« ،فراهـت»« ،فرمنـد»« ،فرهمنـد»،
«فروهیده»« ،فرهومند»« ،خنرهمند»« ،خنرهناك»« ،فرّخ»« ،فرخنده»« ،فرخندگی» و  ...از مشتقات و گونـههـای کلمـه
«فرّ» میباشند که به معنای شان و شکوت و شکوه و هنگ و برازندگی و زیبندگی و شکوهنده و  ...میباشـد .کلمـه
«کی» یا «کَوِی» که کلمه «کیانی» نیز بدان منسوب است در اوستا ،به معنی پادشاه ،امیر و مطلـق فرمانـده مـیباشـد.
همچنین «کی» به عنوان پیشوند و اسـم نخسـتین پادشـاهان سلسـله کیـانی نیـز بکـار رفتـه اسـت ماننـد :کـیقبـاد،
کیکاوس ،کیخسرو ،کیگشتاسب و  . ...در اوستا ،دو فرّ نامیده شده است :یکی؛ فـرّ ایرانـی بـا ائیـر یَـنِم خوارنـو و
دیگری ،فرّ کیانی یا کوئنم خوارنو است .فرّ ایرانی؛ از ستور و رمه و ثروت و شکوه برخوردار و بخشنده خرد و دانـش
و دولت و درهمشکننده غیرایرانی تعریف شده و فرّ کیانی؛ نصیب ناموران و پادشاهان و پارسـایان گردیـده و از پرتـو
آن ،رستگار و کامروا شدند .این فرّ همیشه از آن ایرانیان بوده و تا ظهور سوشیانت و دامنه رسـتاخیز ،از ایـران ،روی
برنخواهد تافت .نگاه کنید به« :یشتها» ،همان ،ج ،7ص  751-719و 777.-753
« .9بندهش هندی؛ متنی به پارسـی میانـه»  ،تصـحیح و ترجمـه رقیـه بهـزادی ،تهـران :پژوهشـگاه علـوم انسـانی و
مطالعات فرهنگی ،5733 ،ص .713
« .51یشتها» ،همان ،ج ،7ص .773
« .55فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،همان ،ص 715.
« .57یشتها» ،همان ،ج ،7ص .779
 .57همان.
« .54فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،همان ،ص 711.
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« .51یسنا؛ بخشی از کتاب اوستا» ،تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود ،تهران :اساطیر ،5733 ،ص 531.
« .57یشتها» ،همان ،ج ،7ص .779
« .53احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم» ،جمع شمسالدین ابیعبداهلل محمد بن احمد بن ابی بکر ]مقدسی[ معـروف
بالبشاری ،بیروت  :دارصادر 5917 ،م =  5731ق ،ص 711.
« .53تاریخ نیشابور» ،همان ،ص 757.
« .59معجمالبلدان» ،یاقوت حموی ،بیروت :دارصادر5939 ،م =5799ق ،ج ،5ص .471
« .71ثمارالقلوب» ،ابومنصور عبدالملک ثعالبی ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،قاهره 5971 :م ،ص .191
« .75معجمالبلدان» ،همان.
« .77نزهةالمشتاق فی اختراق اآلفاق» ،تالیف شریف االدریسی ،بیروت :عالمالکتب5939 ،م = 5419ق ،ج ،5ص 474.
« .77برهــان قــاطع» ،محمدحســین خلــف تبریــزی ،تصــحیح محمــد معــین ،تهــران :امیرکبیــر ،5737 ،ج  ،7مــدخل
«کاشمر».
« .74کشمر (کاشمر)؛ نخستین تجلیگاه مذهب زرتشت» ،عبدالرفیع حقیقت ،ماهنامه گـوهر ،آذر  ،5717ش  ،75ص
377.
« .71تاریخ اساطیری ایران» ،ژاله آموزگار ،تهران :سمت ،5734 ،ص31.
« .77شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» متن کامل؛ بر اساس نسخه چاپ مسکو ،ابوالقاسم فردوسی ،تهـران :پیمـان،
 ،5731ص 737.
« .73فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،همان ،ص .95
 .73همان ،ص 31.-33
« .79کشمر (کاشمر)؛ نخستین تجلیگاه مذهب زرتشت» ،همان ،ص 377.-375
« .71درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور» ،علی طاهری ،نیشابور :ابرشهر ،5734 ،ص 49.
« .75تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان» ،محمدجواد مشکور ،تهران :دنیای کتاب ،5773 ،ص .515
« .77فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،همان ،ص .97
« .77االعالقالنفیسه» ،تصنیف ابیعلیاحمدبنعمر ابنرسته ،لیدن :مطبعه بریـل؛ بیـروت :دارصـادر5397 ،م= 5757ق،
ص .535
« .74احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم» ،همان ،ص .711
« .71معجمالبلدان» ،همان ،ص .477
« .77تاریخ نیشابور» ،همان ،ص 751.
« .73االعالقالنفیسه» ،همان.
« .73تاریخ نیشابور» ،همان.
« .79معجمالبلدان» ،همان.
« .41سفرنامه خراسان و کرمان» غالمحسینخان افضلالملک ،به اهتمام قدرتاهلل روشـنی ،تهـران :تـوس ،بـیتـا ،ص
.11
« .45سه سفرنامه» ،باهتمام قدرتاهلل روشنی ،تهران :دانشگاه تهران ،5743 ،ص  .593همچنین نگاه کنید به :تـاریخ
نیشابور» ،همان ،بخش تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،ص 734.
« .47یشتها» ،همان ،ج ،7ص .771
« .47پایتختهای ایران» ،به کوشش محمد یوسف کیانی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،5734 ،ص.773
« .44بندهش» ،فرنبغ دادگی ،گزارش مرداد بهار ،تهران :توس ،5791 ،ص 95.
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« .41گاتها؛ کهنترین بخش اوستا» ،تالبف و ترجمـه ابـراهیم پـورداود ،تهـران :اسـاطیر ،5739 ،ص 74؛ نیـز نگـاه
کنید به« :بندهش هندی؛ متنی به زبان پارسی میانه»  ،تصـحیح و ترجمـه رقیـه بهـزادی ،تهـران :پژوهشـگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،5733 ،ص .741؛ همچنین در «بندهش» ،همان ،ص 537آمده است« :در اعصـار جدیـدتر،
کوه ریوند در خراسان قرار داشته و آذر برزین مهر ،بر آن بوده اسـت ،نزدیـک نیشـاپور .در ایـن زمـان نیـز کـوههـای
شمالی نیشابور ،ریوند خوانده میشود».
« .47االعالقالنفیسه» ،همان ،ص .535
« .43معجمالبلدان» ،همان ،ج ،7ص 557.-551
« .43تاریخ نیشابور» ،همان ،ص .751-754
« .49احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم» ،همان ،ص .11
« .11صورة االرض» ،تالیف ابیالقاسم ابن حوقل النصیبی ،بیروت :دارصادر5973 ،م = 5753ق ،ج ،7ص .477
« .15نزهةالمشتاق فی اختراق اآلفاق» ،همان ،ج  ،7ص .791
« .17جغرافیـای حــافظ ابــرو» ،شــهابالــدین عبــداهلل خـوافی ،تصــحیح صــادق ســجادی و ســیدعلی آل داوود ،تهــران:
انتشارات بنیان ،دفتر نشر میراث مکتوب ،5731 ،ص .77
« .17نیشابور ،شهر فیروزه» ،فریدون گرایلی ،تهران :دامینه ،5731 ،ص 791.
« .14فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور»  ،سیدحسین مجتبـوی ،جـواد محقـق نیشـابوری ،حسـن نظریـان ،نیشـابور:
دانشگاه آزاد اسالمی ،5797 ،ص  ،515ارجـاع داده اسـت بـه« :راهنمـای نقشـه جغرافیـایی شـاهنامه فردوسـی» ،حسـین
شهیدی مازندرانی ،تهران :موسسه سحاب5735. ،
« .11پایتختهای ایران» ،همان ،ص579.
« .17بندهش» ،همان ،ص 33.
« .13پژوهشی در اساطیر ایران» ،مهرداد بهار ،تهران :آگه ،5797 ،ص  .577همچنین نگاه کنید بـه« .7 :گزیـدههـای
زادسپرم» ،ترجمه راشد محصّل ،تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،5777 ،ص .55
« .13بندهش» ،همان ،ص .37
 . 19برزنون :یکی از روستاهای بخش سروالیت شهرستان نیشـابور ،کـه فاصـله مسـتقیم آن بـا شـهر نیشـابور 71/1
کیلومتر و در شمال غربی نیشـابور اسـت .ارتفـاع آن از سـطح دریـا  5491متـر ،دارای آب و هـوای معتـدل ،خشـک و
کوهستانی است و در دامنه شمالی کوه گرماب قرار دارد .نگاه کنید به« :گیتاشناسی ایـران» ،نوشـته عبـاس جعفـری،
تهران :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ،5739 ،ج  ،7ص 537.
 .71چشمه سبز :دریاچه کوچکی است به مساحت حدود  71هکتار ،در دامنه شمالی کوه گـودزرد از رشـته کـوههـای
بینالود واقع شده است .حداکثر درازی این دریاچه از شـرق بـه غـرب  5711متـر و پهنـای آن حـدود  411متـر اسـت و
ارتفاع سطح آب آن به حدود  7111متر بالغ میگردد .این دریاچه در بعضـی از نوشـتههـای قـدیمی بـا محلـی کـه در
آنجا ،یزدگرد اول ساسانی بر اثر ضربت لگد اسب کشته شده است مطابق ،پنداشته شده اسـت و کتـاب نزهـةالقلـوب
نیز به این رویداد اشاره دارد .دریاچه چشمه سبز ،مقارن زمان مغول ،تفرجگاه مردمـان تـوس و نیشـابور بـوده اسـت.
امیر چوپان بر لب آن دریاچه قصری بنا کرده بود که از باالی آن ،میانه دریاچه پیدا بود .در زمان مولف نزهةالقلـوب
(سال  341هجری قمری ،مطابق  353خورشیدی) پارسیان خراسان در کنار این دریاچه ،شبزندهداری میکردنـد و در
زمان ناصرالدین شاه قاجار اطراف آن را نیزار و چمن فرا گرفته بوده و شکار فراوان وجود داشته است .نگـاه کنیـد بـه:
«گیتاشناسی ایران» ،نوشته عباس جعفری ،تهـران :موسسـه جغرافیـایی و کـارتوگرافی گیتاشناسـی ،5739 ،ج  ،7ص
 .731همچنین نگاه کنید به مدخل «چشمه سبز» در« :فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور» ،همان ،ص .97-91
« .75فرهنگ اساطیر ایرانی ،بر پایهی متون پهلوی» ،همان ،ص .517
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 .77همان ،ص 775.
« .77پایتختهای ایران» ،همان ،ص .373
« .74درآمدی بر جغرافیا و تـاریخ نیشـابور» ،همـان ،ص  .14-17ایـن گفتـار ،بخشـی از فصـل «جغرافیـای تـاریخی
نیشابور» کتاب یاد شده است که به زیست دوران نیشابور ،در دوران تاریخی قبل از اسالم میپردازد؛ صفحههای  17تا
 11به گونهای کوتاهوار ،دوران تاریخی پیش از اسالم را بازنمایانده است که درونمایههـای گسـترده امـا فشـردهای را از
مهاجرت پارتها گرفته تا گفتار بطلمیوس ،بازشناسی کهندژ ،نامه شهرستانهای ایران ،آذربرزینمهر ،ابرشـهر ،کتیبـه
شاپور اول و دوره ساسانیان را در بر میگیرد.

نامه شهرستانهای ایران
نسک «نامکی شَتریهائی اِیران» که با عنوان «نامه شهرستانهای ایران» به فارسی برگردانده شده،
رساله کوچکی است که به زبان پهلوی (فارسی میانه) نگاشته شده .این متن ،تنها نسک
برجای مانده از دوران ساسانیان است که درونمایه آن ،تنها به جغرافیای ایرانشهر و یادکرد
شهرستانهای ایران ،ویژه گردیده .هر چند در جاهایی از متنهای دیگر پهلوی ،همچون
«بندهش»« ،دینکرد»« ،گزیدههای زاداسپرم» و  ...از جغرافیای باستانی ایران و ویژگیهای
نواحی و شهرها سخن رفته است اما هیچ کدام ،چون این کتاب ،ویژه جغرافیا نیست.
در این رساله ،ایرانشهر بر حسب جهات چهارگانه جغرافیایی ،به چهار ناحیه خاور ،باختر،
نیمروز (جنوب) ،اپاختر (شمال) تقسیم شده است .گویا از زمان خسرو انوشیروان ،چنین
دستهبندیای رواج یافته است زیرا به گفته تاریخنویسان اسالمی ،شاه برای هر یک از نواحی
چهارگانه ،سپاهبُدی تعیین میکرد .برخی نیز بر این باورند که این دستهبندی ،بیشتر به
گونهای نمادین و بر پایه باورهای دینی بوده تا اداری و حکومتی .این رساله ،نخست با یادکرد
شهرهایی که در شرق (خراسان) جای داشتهاند ،آغاز میگردد و پس از آن ،به شهرهای غرب
پرداخته و سپس از شهرهای ناحیه جنوب ،سخن میگوید و سرانجام با یادکرد شهرهای شمال
(که در زیر نام آذرآبادگان آمدهاند) ،پایان میپذیرد.
در «نامه شهرستانهای ایران» ،همانند بسیاری از آثار پهلوی ،اسطورهها و رویدادهای تاریخی
در هم میآمیزند چنانکه بنیان برخی شهرها به چهرههای اساطیری همچون جمشید و ضحاك
و فریدون ،و برخی دیگر ،به دوره تاریخی پادشاهان ساسانی نسبت داده میشود .به هر روی،
این رساله ،یکی از منابع اصلی و مهم شناخت شهرهای ایران در دوره ساسانی به شمار میآید.
«نامه شهرستانهای ایران»  ،چندین بار ،به دست دانشورزان و پژوهشگرانی همچون بلوشه(،)5
جاماسپ آسانا( ،)7مودی( ،)7مارکوارت( )4و نیبرگ( )1به چاپ رسیده و به زبانهای اروپایی،
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بویژه انگلیسی و فرانسه ،ترجمه شده است .ترجمههایی از این رساله به فارسی نیز از صادق
هدایت ،سعید عریان و احمد تفضلی در دست است.
در بخش خاور (=خراسان) این نامه پهلوی ،از شهرهای خراسان بزرگ در دوران ساسانی یاد
می شود؛ نیشابور ،سمرقند ،سغد ،بلخ ،خوارزم ،مرورود ،مرو ،هرات ،پوشنگ ،توس ،قاین و
گرگان و قومس .درباره نیشابور ،چنین نگاشته است« :شهرستان نیشاپور را شاپور پسر اردشیر
ساخت ،در آن زمان که پهلیزك تورانی را کنشت ،و در همانجا فرمود شهرستانی بسازند».

پانوشتها:

”E. Blochet, “Liste geographique des villes de l’Iran
”Jamasp-Asana, “Pahlavii Texts
”J.J. Modi, “Shatroiha-I-Eran
”J. Markwart, “A Catalogue of the Provincial Capitals of Eranshahr
”H.S. Neyberg, “A Manual of Pahlavi

1.
2.
3.
4.
5.

منبع:
« -نامه شهرستانهای ایران» ،ترجمه احمد تفضلی ،ویرایش بهمن انصاری (سوشیانت).5795 ،

نیشـابور
نیشابور ،که به صورتهای «نیشاپور»« ،نشابور» و «نیشابور» نیر آمده ،به عنوان نام بعد از
ابرشهر و در روزگار ساسانیان پیدا شد و از آن زمان به بعد به یکی از شهرهای مهم خراسان
اطالق یافت.
این نام ،صورت تغییر یافتهی یک واژهی مرکب به زبان پهلوی ساسانی است :قسمت اول نام
یعنی «نی» را برخی در اصل «نِه» (( )5ریشهی فعل نهادن؛ به معنی جای و شهر) ( )7و برخی
«نیْوْ» (( )7صفت؛ به معنی دلیر ،مردانه ،بهادر ،زیبا و خوب) ( )4و بعضی نیز «نیک» ()1
(صفت؛ به معنی خوب ،خوش ،زیبا و شخص نیکوکار) ( )7دانستهاند .قسمت دوم نام یعنی
«شابور» در اصل «شاه پوهر» (شاهپور ،شاپور و معرب :سابور) به معنی شاهزاده و پسر شاه ()3
و در اینجا اسم خاصی است که به سازندهی شهر باز میگردد .و او در روایات مختلف ،شاپور
پسر نستوه (( )3نواده ی گودرز و از اعیان و پهلوانان مملکت فریدون و منوچهر که در جنگ

46

سوم نوذر با افراسیاب کشته شد) ،یا شاپور اول (( )9حکومت  745تا 737م ).و یا شاپور دوم
ساسانی ( 719( )51تا 739م) عنوان شده است.
آنچه که آشفتگی اقوال و دشواری رهیافت به نظر صحیح را دامن میزند ،شباهت نام سه شهر
ساسانی شاپور ،نیشاپور و جندی شاپور با هم است که باعث اشتباه و درهم شدن روایات و
تواریخ مربوط به ساخت ،سرگذشت و ویژگی این شهرها شده است )55( .در روایات متعدد،
شهر و کاریزهایش به «تهمورث دیوبند»« ،ایرج» و «منوچهر» نسبت داده شده ( )57و تنها در
مجمل التواریخ و القصص از شاپور پسر نستوه ،به عنوان سازندهی شهر ،نام برده شده ،اما این
انتساب که با تردید گزارش شده در منبع دیگری تایید نمیشود.
اکثر خبرها ،از جمله متن پهلوی ساسانی «شهرستانهای ایران» که در زمرهی قدیمیترین
آنهاست ،بنای شهر و نام آن را به شاپور اول منسوب میدارند .بنابراین روایات ،شاپور اول
پس از جدال با پهلیزك تورانی در این مکان شهری ساخت و آن را نه شاپور (شهر شاپور) یا
نیو شاپور (شهر زیبای شاپور -شاپور خوب) نام نهاد ( .)57در فاصلهی بین شاپور اول و
شاپور دوم ،شهر ویران میشود و شاپور دوم آن را تجدید بنا میکند .این دوبارهسازی شهر به
دست او باعث شده تا برخی نام شهر را برگرفته از نام شاپور دوم ساسانی بدانند (.)54
با توجه به سکههای ساسانی ضرب شده در نیشابور (در برخی سکهها :نیه) ( )51و قراینی
چون نحوهی معرب کردن نام توس اعراب (نیسابور) به نظر میرسد «نیو شاهپور» صورت
اصلی نام نیشابور و تشکیل شده از صفت و اسم به جهت تقدیر از سازندهی شهر باشد که از
روزگار ساسانیان پدید آمد و در بعد از اسالم معرب شده ،به صورت «نیشابور» درآمد.
پانوشتها و منابع:
 .5دهخدا ،علیاکبر« ،لغتنامه» ،ج  ،54ذیل واژه «نیشابور»؛ نیز :محمدقاسم بن حاجی محمد کاشانی (سروری)،
«مجمعالفرس» ،به کوشش محمد دبیر سیاقی ،کتابفروشی علمی ،تهران ،5745 :ذیل واژه «نیشابور».
 .7محمد پاشا (شاد)« ،فرهنگ آنندراج» ،به کوشش محمددبیر سیاقی ،کتابخانه خیام ،تهران :بیتا ،ج  ،3ذیل واژه
«نه».
 .7ن .و پیگولوسکایا« ،شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان» ،ترجمه عنایتاهلل رضا ،انتشارات علمی و
فرهنگی ،تهران ،5773 :ص 773؛ ایرانشهر در جغرافیایی موسی خورنی ،ص 549؛ لورنس الکهارت« ،نیشابور»،
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد ،سال سوم ،شماره چهارم ،مسلسل  ،57زمستان  ،5747ص .773
 .4همان ص 773؛ نیز :فرهنگ آنندراج ،ج  ،3ذیل واژه «نیو».
 .1لسترنج« ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی» ،ترجمه محمود عرفان ،انتشارات علمی و فرهنگی،
تهران ،5737 :ص 419؛ نیز :برهان قاطع ،ذیل واژه «نیشابور».
« .7لغتنامه دهخدا» ،ج  ،54ذیل واژه «نیک».
 .3فرهنگ فارسی معین ،ج  ،7ذیل واژه «شاهپور»؛ نیز :لغتنامه دهخدا ،ج  ،9ذیل واژه «شاهپور».
 .3گمنام« ،مجمل التواریخ و القصص» ،تصحیح محمدتقی بهار ،کالله خاوی ،تهران ،5753 :ص .77
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 .9جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب – آریانا (گردآورنده)« ،متون پهلوی» ،گزارش سعید عریان ،کتابخانه
ملی ایران ،تهران ،5735 :ص 71؛ نیز :ابوالحسن بیهقی« ،تاریخ بیهق» ،به کوشش احمد بهمنیار ،کتابفروشی
فروغی ،تهران ،5775 :ص .47
 .51ابوالحسن مسعودی« ،مروج الذهب»  ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،5771 :ج  ،5ص
711؛ نیز :تاریخ نیشابور (الحاکم) ،صص .593-593
 .55احمد کسروی« ،شاپور -نیشابور و جندی شاپور» ،مجله نگین ،س  ،57ش  ،574تیرماه  ،5711ص .517 -11؛
یاقوت نیز اشارهای به این نامها دارد ،ر .ك :معجمالبلدان ،ص .737
 .57حمداهلل مستوفی« ،نزهة القلوب»  ،چاپ افست از نسخه خطی میرزا مهدی شیرازی ،بیجا ،بیتا ،ص 531؛ نیز:
تاریخ نیشابور (الحاکم) ،ص .593
 .57متون پهلوی ،ص 71؛ نیز :تاریخ بیهق ،ص .47
 .54ر.ك .یادداشت شماره 51؛ نیز :تاریخ نیشابور ،ص .773
منبع:
 -نعمتی ،بهزاد« ،ابرشهر ،نیشابور» ،خراسان پژوهی ،سال اول ،ش  ،7ص .597-595
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