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چکیده

در اقلیــم کوهســتانی ایــران زمیــن ،داشــتن تنــگ یــا دربنــد ،بهویــژه در هنــگام مواجهــه بــا
لشــکریان انبــوه ،امتیــازی ویــژه و حتــی بــرگ برنــده محســوب میشــد« .دربنــد» یــا «تنــگ»
بــه معبــری باریــک اطــاق میشــد ،کــه از میــان دو کــوه بــا دیوارههــای بلنــد بگــذرد و
بــا ایجــاد بنــد دفاعــی و اســتقرار تیرانــدازان و ســربازان در بــاال در دو ســوی تنــگ ،از آن
پاســداری میشــد .از نامیتریــن و راهبردیتریــن دربندهــای تاریخسـ ِـاز ایــران ،میتــوان
َ
بــه دربنـ ِـد کــوال در تبرســتان اشــاره کــرد ،کــه دروازهی ورود بــه کوهســتان قـ ِـارن و شــروین
بــود و در پایــان دورهی ساســانی و ســدههای نخســت چیرگــی اعــراب ،آوردگاه و کانــون
کشــمکشهای اســپهبدان تبرســتان بــا ســپاهیان امــوی و عباســی گردیــد .اینــک امــا
جایــگاه دربنـ ِـد کــوال بــر مــا آشــکار نیســت و در دهههــای گذشــته ،کوشــش پژوهشــگران
و نظریــات پرا کنــده بــرای روشــن نمــودن موضــع ایــن جاینــام ،راه بهجایــی نبــرد.
مهمتریــن پرســش ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه دربنـ ِـد کــوال کجاســت؟ بنابرایــن هــدف
بنیــادی ایــن پژوهــش ،شناســایی ایــن جایــگاه گمشــده در هزارتــوی تاریــخ اســت ،کــه بــا
بهرهگیــری از بررســی میدانــی ،مطالعــات جغرافیــای تاریخــی و بــا روش توصیفــی -تحلیلــی
از میــان گزینههــای احتمالــی انجــام پذیرفــت .بــا توجــه بــه فقــدان منابــع در مــورد دربنـ ِـد
کــوال ،نگارنــدگان بــا کنــکاش در متــون تاریخــی بهزحمــت ســطور مرتبــط بــا ایــن جاینــام
را یافتــه و در رســیدن بــه جایــگاه ایــن دربنــد از آن بهــره جســتند .همچنیــن بــا بررسـیهای
میدانــی ،دربندهــای کهــن و راهبــردی در پهن ـهی البــرز شــرقی در بخشــی کــه در حــوزهی
مازنــدران اســت ،شناســایی شــد ،تــا بــا مطابقــت بــا نشــانههای داده شــده از متــون تاریخی،
امــکان تطبیــق بــا دربنـ ِـد کــوال بررســی گــردد و پــردهی ابهــام در مــورد جایــگاه ایــن دربنــد
برداشــته گــردد.
َ
َ
دربند کوالِ ،اسپهبدونداد هورمزد.
کلیدواژگان :تبرستان ،سوادکوه،
ِ

* .ایــن نوشــتار برگرفتــه از رســالهی دکتــرای ســامان توفیــق
بهنــام «غــار-دژ اســپهبد خورشــید» اســت.
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مقدمه

از دیربــاز اســتحکامات دفاعــی ،ســاختارهای اساســی شــهرها و آبادیهــا بــوده کــه نقشــی
کلیــدی در ادامـهی حیــات و بقــای جوامــع و حکومتهــا داشــته و از لحــاظ شــکل پیدایــش
بــه ســه گــروه طبیعــی ،دستســاختهی انســانی ،و دســتهی ســوم کــه تلفیقــی از هــر دو
هســتند ،میتــوان بخشبنــدی نمــود .از منظــر گوناگونــی ،اســتحکامات دفاعــی را بــه
ایــن گونههــای اصلــی دســتهبندی مینماییــم؛ الــف -دژهــا و قــاع ،بر جهــای آتــش
(میلهــای راهنمــا) .ب -تغییــر بســتر رودهــا ،ایجــاد خندقهــا و آببندانهــا .پ -غارهــا
(اشــکفت ،مغــاک) .ت -تونلهــا و مخفیگاههــای زیرزمینــی .ث -تدابیــر بازدارنــده بــا
بهرهگیــری از جنــگل ،بیابــان ،کــوه و تعبیــه تلههــای مکانیکــی در آنهــا .د -راههــا و
بیراهههــا ،درههــای اســتراتژیک ،تنــگ(دربنــد) و ایجــاد ســد (دیــوار ،بنــد).
در اقلیــم کوهســتانی ایــران زمیــن ،داشــتن تنــگ یــا دربنــد ،بهویــژه در هنــگام مواجهــه
بــا لشــکریان انبــوه ،امتیــازی ویــژه و حتــی بــرگ برنــده محســوب میشــد« .دربنــد» یــا
«تنــگ» بــه معبــری باریــک اطــاق میشــد،کــه از میــان دو کــوه بــا دیوارههــای بلنــد بگــذرد
و بــا ایجــاد بنــد دفاعــی و اســتقرار تیرانــدازان و ســربازان در بــاال در دو ســوی تنــگ ،از آن
پاســداری میشــد .ایــن تنگهــا بهدلیــل ممانعــت از ورود لشــکریان بهداخــل ســرزمین
تبرســتان ،در حفــظ جداســری و اســتقالل ایــن بخــش از ایــران در ادوار مختلــف ،بهویــژه
مــدت دو ســده پــس از تــازش و تجــاورز اعــراب بــه ایرانشــهر ،نقشــی بنیــادی ایفــا میکــرده
ً
اســت .تقریبــا تمامــی مبــادی ورودی بــه ســرزمینهای پشــت رشــتهکوه البــرز ،ایــن
تنگهــا و دربندهــا بــود ،کــه بهشــدت توســط اســتحکامات دفاعــی پشــتیبان و مکمــل،
نظیــر :قــاع ،بر جهــای دیدبانــی و ادوات دفاعــی ،نگاهبانــی میشــد؛ بــا اینحــال ،بایــد
اظهــار داشــت کــه متأســفانه ،تاکنــون هیــج نوشــتار یــا پژوهشــی خــاص در این ســاختارهای
طبیعــی یــا انســانی نشــده اســت.
گ تبرســتان ،دربنــدی بهنــام «کــوال» بــود ،کــه ســالها در بیــن محققــان
مهمتریــن تنـ 
و پژوهشــگران جغرافیــای تاریخــی و مورخــان و باستانشناســان جایــگاه درســت آن
ـگ کــوال ،آوردگاه اسـ َ
ـپهبدان تبرســتان؛ نقشــی تعیینکننــده در نبردهــای
ناشــناخته بــود .تنـ ِ
سرنوشتســاز شــاهان تبرســتان ،بهویــژه در صــدر اســام و نگاهداشــت جداســری ایــن
ـپهبد ونــداد َ
بخــش از جبــال البــرز را ایفــا میکــرد .در ایــن دربنــد ،نبردهــای اسـ َ
هورمــزد قـ ِـارن
بــا لشــکریان ســیاه درفــش خلفــای عباســی ،رخــداد و اســپهبدونداد هورمــزد بــا شــجاعتی
بیماننــد و تدابیــر نظامــی« ،فراشــه» ســردار عــرب و لشــکریانش را در ایــن تنــگ گرفتــار
کردنــد و ســر فراشــه بــه دارالخالفــه بــه نشــانهی خــط و نشــان بــرای خلیفــه فرســتاده شــد.
در گــذر روزگار ،ایــن تنــگ سرنوشتســاز بــه تاریــخ پیوســت و کوشــش برخــی از پژوهشــگران
حــوزهی تاریــخ تبرســتان بــرای شــناخت ایــن جاینــام ،بیبــار بــوده و مســتنداتی کــه ارائــه
دادنــد ،از ابهامــات موجــود نکاســته اســت و موضــع دقیــق ایــن تنــگ مــورد مناقشــه هســت.
نگارنــدگان ایــن ضــرورت را دیــده ،در نوشــتاری جدا گانــه بــه تفصیــل بــه یکــی از
مهمتریــن و سرنوشــت ســازترین ،دربندهــای باســتانی ایــن ســرزمین بپردازنــد و مســتندات
پیــشرو ،برآمــد بررســیها و کوشــشهای انجــام گرفتــه
خــود را ارائــه نماینــد و نوشــتار
ِ
بــرای یافتــن دربنـ ِـد کــوال اســت.

دربندِ کوال :آوردگاه راهبردی اسپهبدان تبرستان در برابر اعراب

پرس ـشهای پژوهــش -1 :بــا اســتناد بــه یافتههــای باستانشــناختی و توصیفــات
مورخــان کــدام تنــگ را میتــوان بهعنــوان دربنــد کــوال درنظــر گرفــت؟  -2بــا توجــه بــه
وجــوه تســمیهی دربنـ ِـد کــوال ،آیــا میتوانیــم امــروزه جاینامــی را بــا ایــن مشــخصات ،در
پهن ـهی اســتان مازنــدران بیابیــم؟

روش پژوهش

ایــن نوشــتار در دســتهی پژوهشهــای بنیــادی جغرافیــای تاریخــی قــرار میگیــرد،
کــه از دادههــا بــر پایــهی بررســیهای میدانــی باستانشــناختی (شناســایی ،بررســی و
مستندســازی) و گــردآوری و موشــکافی متــون تاریخــی و جغرافیایــی و بــا رویکرد توصیفی-
تحلیلــی اســت .نگارنــدگان بــا بهرهگیــری از مطالعــات کتابخانـهای ،ســرنخهای پیوســته و
گزینههــای محتمــل بــا ُجســتار را یافتــه و پــس از بازدیــد و بررســی میدانــی ،میــزان انطبــاق
منابــع تاریخــی بــا شــواهد باستانشــناختی و جغرافیایــی را ســنجیده ،بــه برآینــد پایانــی
بــرای جایــگاه دربنـ ِـد کــوال رســیدند.

دربند کوال
پیشینهی پژوهش در باب
ِ
نخســتین اشــاره بــه دربنـ ِـد کــوال در کتــاب تاریــخ تبرســتان نوشــته شــده ،در تاریــخ 613

هـ.ق ،.در روایـ ِـت سرگذشــت اسـ َ
ـپهبد خورشــید اســت ،کــه طــاق عایشــه کرگیلـیدز را بــاالی
دربنــد کــوال در راه آرم میدانــد (ابناســفندیار.)176 :1320 ،
ِ
ســید ظهیرالدیــن مرعشــی ،دربنـ ِـد کــوال را بــه راه زارم کــه در هزارجریــب اســت ،میدانــد
(مرعشی.)34 :1333 ،
علیبــن شــمسالدینبن حاجــی حســین الهیجــی ،از کولــهدره نزدیــک حــدود
فیروزکــوه نــام میبــرد (الهیجــی.)68 :1352 ،
میرتیمــور مرعشــی ،از مســدود ســاختن تنگــه ســرکاله بهوســیلهی محمــد دیــو تــا رســیدن
مــردم فیروزکــوه و حبلــرود [هبلـهرود] بــه مــدد خبــر داده اســت (مرعشــی.)36 :1364 ،
لویــس هایســینت رابینــو ،از «کــوال» ضمــن برشــمردن دهــات جنــوب ســاری در بخــش
قصــر عایشــه کرگیلــی دز ،در نزدیکــی
گلیجــان رســتاق نــام میبــرد و در توضیحــات بــه
ِ
دربنــد کــوال اشــاره میکنــد (رابینــو.)185 :1343 ،
جــادهی آرم بــر ســر
ِ
علــی باباعســکری اشــارهای مبهــم بــه جایــگاه دربنـ ِـد کــوال دارد؛ «تنگهایســت هولنــاک و
عمیــق و دارای جدارههــای ســنگی کــه رود تجــن از آن عبور میکند» (عســکری.)139 :1350 ،
درویشــعلی کوالئیــان در تارنمــای شــخصیاش معتقــد اســت؛ «تنگــه لتــه در نزدیکــی
ـگ کــوال اســت .تنگــه کــوال واقــع
پاییــن کــوالی ســاری ،در جــاده کیاســر-دامغان همــان تنـ ِ
در شــش کیلومتــری جنــوب ســاری امــروز و حوالــی پلــی بــر روی تجــن اســت ،پلــی کــه بــه
«پــل پاییــن کــوال» یــا «پــل تنگهلتــه» شــهرت دارد (کوالئیــان ،تارنمــای شــخصی).
ســامان ســورتیجی ،بیآنکــه موضــع تنــگ کــوال را مشــخص کنــد ،بــا بیــان اینکــه
روســتای کــوال در جنــوب ســاری ،ســفالی آن بــر دشــت و علیــای آن روی چنــد تپـهی کــم
ارتفــاع قــرار دارد و قابلیــت ایجــاد دربنــد را نداشــته ،نظریــات درویشــعلی کوالییــان را رد
میکنــد (ســورتیجی.)47 :1381 ،
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اســمعیل مهجــوری و اردشــیر برزگــر هــم در آوردن روایــت ابــن اســفندیار در داســتان
اسـ َ
ـپهبد خورشــید ،اشــارهای بــه کــوال نمیکننــد و دژ عایشــه کرگیلــی دز را بــا دژ کــوزا یکســان
میداننــد (مهجــوری81 :1381 ،؛ برزگــر.)284 :1388 ،
حســن حجازیکنــاری ،وجــه تســمیهی کــوال را (الی کــوه) یــا (میانکــوه) و کــوال را
از نواحــی پریــم میدانــد ،امــا در مــورد مــکان دربنـ ِـد کــوال نظــری نــدارد (حجازیکنــاری،
. )202 :1372
منوچهــر ســتوده ،البــرز پــژوه و ایرانشــناس فقیــد ،در کتــاب از آســتارا تــا اســتارباد
(جلــد چهــارم) ،کــه حاصــل بررس ـیهای پیمایشــی ایشــان بــا ایــرج افشــار ،ایرانشــناس
فقیــد در دهـهی  60هـ.ش .در ایــن صفحــات اســت؛ در روایتــی کــه از قــول ابــن اســفندیار
دربنــد کــوال را میبینیــم ،شــرح یــا اشــارهای در پاورقــی در مــورد ایــن جاینــام
آورده،
ِ
نمیدهــد (ســتوده .)461 :1375 ،امــا در کتــاب اســتوناوند بــا برشــمردن بندهــای
هفتگانــه کــه از دژ اســتوناوند هبل ـهرود تــا ویمــه فیروزکــوه ،نامبــرده ،پــس از بنــد هفتــم
مینویســد« :راه از اینجــا در دشــت پهنــاور فیروزکــوه میافتــاد و ســرانجام بــه «گــدوک
فیروزکــوه» میرســید و از تنگــهی کــوال ســرازیر میشــد و در کنــار رودخانــهی تــاالر بــه
چمنو=علیآباد=شاهی=قائمشــهر میرســید (ســتوده.)82 :1367 ،
دوآب ســوادکوه
بــا ایــن توصیفــات ،اســتاد ســتوده ،این دربنــد را در حدفاصل گدوک به ِ
در راه اصلــی تهران-قائمشــهر میدانــد .البتــه ایــن مســیر خــود دربنــد و معبــری کوهســتانی
و باریــک محســوب میشــود ،کــه زنجیــرهای از ســازههای پدافنــدی و راهــداری باســتانی
تنــگ ِچ ِهــلدر،
تنــگ دوگلِ ،
در آن وجــود داشــت و مهمتریــن تنگههــای ایــن مســیرِ ،
ـگ دوآب هســتند و مشــخص
ـگ ارژنــگ رودبــار و تنـ ِ
ـگ ســرخ آبــاد ،تنـ ِ
ـگ اوریــم ،تنـ ِ
تنـ ِ
نیســت ســتوده کــدام یــک از ایــن تنگهــا را تنگــه کــوال دانســته اســت!؟
همچنیــن نگارنــده (اول) ،نظریاتــی مبنیبــر جایــگاه ایــن دربنــد ،در دوآب ســوادکوه
و جــوار غــار-دژ اســپهبد خورشــید مطــرح نمــوده اســت (بــرای اطالعــات بیشــتر ر .ک .بــه:
توفیــق.)13 : 1395،

دربند چیست؟

دربنــد یــا تنگــه ،بــه مکانــی محصــور میــان دیوارههــای عمــودی کــوه و معبــری باریــک
ً
کــه دو ســوار در کنــار هــم نتواننــد بــا هــم گــذر کننــد ،اطــاق میشــد .ایــن دربندهــا عمدتــا
دارای اســتحکامات دفاعــی بــود و بــا تکیهبــر امتیــاز راهبــردی بــاالی ایــن دربندهــا،
سرنوشــت جنــگ بهنفــع مدافعــان تنــگ ،رقــم میخــورد؛ زیــرا برخــاف دشـت و بیابــان،
ایــن تنگهــا از ورود ســریع و ُپــر تعــداد ســوارهنظام دشــمن جلوگیــری میکردنــد و امــکان
کمیــن و پیــروزی تعــداد قلیلــی از جنــگاوران ،بــر علیــه لشــکریان را ممکــن میســاخت.
در کتــاب آداب َ
الحــرب و الشــجاعه (بــاب هفدهــم) در بــاب انــدر اختیــار کــردن زمیــن
مصــاف و جنــگ جــای ،توضیحاتــیآورده شــده کــه «زمیــن حربــگاه نیــک فــراخ بایــد
ً
کــه مثــا ا گــر صدهــزار ســوار باشــد همــه در آن بگنجــد و کار بتوانــد کــرد و یــک اســتادی
و کفایــت و کاردانــی پادشــاه و لشــکرکش زمیــن حربــگاه شــناختن اســت( »...فخرمدبــر،
.)317 :1346
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نام منبع یا کتاب

شماره

تعیین جایگاه دربند کوال

نام نگارنده

1

تاریخ طبرستان

بهاء الدین محمد ابن اسفندیار

به راه آرم باالی طاق عایشه کرکیلی دژ

2

تاریخ طبرستان و رویان و مازندران

سید ظهیرالدین مرعشی

به راه زارم که در هزارجریب

3

تاریخ خانی

علی بن شمسالدین الهیجی

کوله دره نزدیک حدود فیروزکوه

4

تاریخ خاندان مرعشی

میرتیمور مرعشی

در پهنهی سوادکوه

5

سفرنامهی مازندران و استراباد

لویس ه .رابینو

در جنوب ساری

6

بهشهر (اشرف البالد)

علی بابا عسکری

در مسیر رود تجن در پیرامون ساری

7

اس تتتوناوند؛ دژی ک تته س تته ه تتزار و هشت تتد

منوچهر ستوده

دوآب سوادکوه
حدفاصل گدوک به ِ

تاریخ تبرستان پیش از اسالم

اردشیر برزگر

در پیرامون گوگلی دژ

9

تاریخ مازندران

اسمعیل مهجوری

پایین دژ کوزا در راه آرم

10

در صفحه تارنمای شخ ی

درویشعلی کوالئیان

تنگ کوال
تنگه لته در پایین کوالی ساری= ِ

11

قالع باستانی مازندران

سامان سورتیجی

رد نظر درویشعلی کوالئیان  -جایگاه نامشخص؟

12

گت ت تتزار ِ پت ت تتروژه؛ بررست ت تتی و مستندست ت تتازی
باستتتتانشناس تتی تتار-دژ استتتدهبد خورشتتتید

سامان توفیق

در شتترق و پتتایین دستتت تتار-دژ استتدهبد خورشتتید ستتوادکوه در

سال از قدمت آن میگذرد.
8

تنگه دوآب به خطیرکوه

سوادکوه مازندران

وجوه تسمیهی واژهی «کوال»

1

در بررســیهای جغرافیایــی شــناخت و تحلیــل وجــوه تســمیه در وا کاوی و کشــف یــک
مــکان گمشــده ،نقشــی کلیــدی دارد .در مــورد «کــوال» هــم ،گمانهزنیهــا و تعابیــر زیــادی
وجــود دارد .حجازیکنــاری ،بــا توجــه بــه توصیفــات ابناســفندیار ،مینــگارد(« :کــوال) از
دو جــزء «کــو» مخفــف «کــوه» و «ال» یــا «الی=الن» ســاخته شــد .جــزو اول کلمــه ،همــان
«کــوه» میباشــد کــه حــرف «هــا» در تلفــظ محلــی حــذف شــد .جــزء دوم کلمــه ،در فارســی
بــه معنــی :جــا ،مــکان ،میــان ،غــار یــا مغــاک ،شــکاف کــوه اســت« .کــوال» ،بــا توجــه بــه
توصیــف ابناســفندیار و موقعیــت طبیعــی و توجیهــی کــه شــده ،ناحیــهی کوهســتانی
اســت کــه دارای مغــاک و شــکاف بــوده و خــود کــوه نیــز در میــان کوههــای دیگــر جاگرفتــه
چیست؟یکــی از معانــی «ال» (وســط) و میــان میباشــد میتــوان «کــوال» را «الی کــوه» یــا
ـت .چــون
اسـ
دربند
«میــان کــوه» دانســت ،یعنــی کوهــی کــه دارای مغــاک بــوده و در میــان کوههــای دیگــر قــرار
ً
گرفتــه اســت؛ مثــا« ،میــان کــوه» در قبــال «پشــتکوه» یــا در مقابــل َ«پـ َـر کــوه = پیشــکوه».
نــام «کــوال» ،بــا «کــوالب» کــه هماهنــگ آنســت یکــی نیســت ،چــه «کــوالب» را بــه معنــی
«مــرداب» گرفتهانــد .کــوال از نواحــی پریــم اســت» (حجازیکنــاری.)203-202 :1372 ،
«بــوال» 2نــام دیگــری اســت ،بــا همــان وزن و شــکل ،کــه نــام یکــی از آبادیهــای پریــم
بــود ،کــه در اثــر زلزلـهی ســال  700هـ.ق ،.مدفــون و ناپدیــد شــد و جنــگل بــوال کــه پناهــگاه
اســپهبدان تبرســتان در هنــگام اســتیصال از یــورش بیگانــگان بــود ،در پاییندســت
«خــرو ِنــرو» در شــرق ســوادکوه برجــای اســت.
رشــتهکوه ِ
3
همچنیــن نــام دیگــری کــه در ذهــن شــباهت زیــادی بــا کــوال دارد ،نــام «ســوال» اســت،
کــه رودی در پاییندســت غــار-دژ اســپهبد خورشــید در درهی دوآب-خطیرکــوه اســت،
کــه از ارتفاعــات منطق ـهای بهنــام «ســوال» در آســران ،چاشــم و دربنـ ِـد کلیــس سرچشــمه
میگیــرد .روایتــی اســت کــه نــام ایــن منطقــه از ســرداری رومــی «کورنلیــوس ســوال» 4گرفتــه
شــده ،کــه هنگامــی کــه بــه صــددروازه آمــده بــود ،باهمســرش مدتــی در اینجــا زیســت و
ایــن فــرد بــه تپورهــا کــه در ایــن حــدود بــا اقــوام «آمــاردی» مازنــدران درگیــر بودهانــد ،یــاری
رســاند؛ ســپس در راه بازگشــت بــه موطــن خــود جــان ســپرد .بــه پــاس خدمــات بســیاری کــه
بــه مــردم آســران نمــوده بــود ،نامــش بــر ایــن منطقــه گذاشــته شــد.

127

جــدول  .1منابــع اشــاره شــده بــه دربنــد کــوال و
موقعیــت آن (نگارنــدگان.)1396 ،
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ا گــر بتــوان گمانــی دیگــر بــرای واژهی کــوال بیــان کــرد ،اینســت کــه «کــوال= کــول
+هــا» را بدانیــم .در دامنههــای البــرز ،کــول بــه َ
«چـ ِـم»؛ برآمدگــی ،شــانه ،بلنــدی (کــوه یــا
تپــه) هــم مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و در جمــع کولهــا میشــود ،کــه منظــور کوههــا و
ُ
بلندیهــا فشــرده و قلــل پرتعــداد ایــن کوهســتان اســت ،کــه حــرف «ھ» در ادای کلمــه در
گویــش تبــری ،حــذف گردیــده و حــرف «ا» مانــده و واژهی کــوال گشــته اســت.
یــک اســطورهی بســیار کهــن ســکایی نیــز نشــاندهندهی تقســیم کشــور میــان ســه
فرزنــد اســت .هــرودوت در کتــاب چهــارم از تاریــخ خــود ،افســانهای از ســکاها نقــل کــرده
کــه عناصــری از آن بــا داســتان ایرانــی تقســیم جهــان نزدیکــی دارد؛ بنابــر ایــن افســانه،
تارگیاتــوس ،نخســتین بشــر و فرزنــد زئــوس ،ســه فرزنــد بهنامهــای «لیپــو»« ،آرپــو» و «کــوال»
داشــت .کــوال کشــور خــود را میــان ســه پســر خویــش تقســیم کــرد و بخــش اصلــی را بــه
کهتریــن فرزنــد داد (کویــر.)162 :2011 ،
درویشــعلی کوالئیــان ،پژوهشــگری کــه مقــاالت و نظریاتــی در بــاب داشــتن اصلیــت
هنــدی بخشــی از مردمــان مازنــدران (جنــوب ســاری) دارد ،بــا همــان نگاه ،وجه تســمیهی
«کــوال» را اینگونــه مینویســد« :معنــای سنســکریت واژهی کــوال ،جالــب توجــه اســت .هــم
بــه معنــای روســتایی خانوادگــی و هــم بــه معنــای کاســتی واال و خاندانــی برجســته و هــم
بــه معنــای قشــون اســت»( 5کوالئیــان ،تارنمــای شــخصی).
جغرافیا ،پیشینهی تاریخی و نقش راهبردی دربند کوال در تحوالت سیاسی تبرستان
واژهی کــوال ،بــا ایــن ســاختار ،امــروزه نــام دهــی اســت در دو قســمت ،بهنامهــای «پاییــن
کــوال» و «بــاال کــوال» کــه در جلگـهی جنــوب خــاوری شــهر ســاری در مســیر منتهــی بــه کیاســر
و اســتان ســمنان واقعشــده اســت و پیشــینهی تاریخــی قابلتوجهــی هــم دارد؛ امــا ارتبــاط
آن بــا دربنـ ِـد کــوال کــه در کوهســتان بــوده ،نامشــخص اســت و شــاید ایــن تشــابه اســمی
اتفاقــی بــوده باشــد.
دربنــد کــوال را در کتــاب تاریــخ تبرســتان
نخســتین و بیشــترین اشــاره بــه کــوال و
ِ
میبینیــم ،کــه بهدســت «بهاءالدیــن محمــد ابــن حســن ابــن اســفندیارکاتب» در 613
هـ.ق .تألیــف شــده اســت .بــه دفعــات بــه جاینامهــای کــوال ،6دربنـ ِـد کــوال ،7مســلحهی
ی کــوال 9و نــام باکالیجارکــوال 10یــا کوالویــج 11کــه انتســاب اشــخاص بــه
کــوال ،8ســرتنگه 
کــوال را نشــان میدهــد ،اشــاره شــده اســت و ســایر متــون تاریخــی برگرفتــه از روایــات
ابناســفندیار هســتند .پــس بیشــترین ســرنخها در شناســایی ایــن جاینامهــا ،وا کاوی
روایــات ابناســفندیار اســت« :از بــاو کودکــی مانــد ســهراب نــام بــا پیرمــادری ،متــواری
بدیــه دزانگنــار ســاری فــرو نشســتند .بخانــهی باغبانــی و جملــهی مــردم طبرســتان بــر
والش بیعــت کــرده بودنــد .جــز مــردم کــوال ،خــورزاد خســرونام اســفاهی دیــد بخانـهی ایــن
باغبــان هشــت ســاله کودکــی دیــد ،درو نگریــد ،گفــت ایــن پســرک از آن کیســت ،گفتنــد
از ِآن ماســت ،قبــول نکــرد ،بدانجــا رســید کــه راســت بگفتنــد ،او را و مــادر را برگرفــت و بــا
کــوال بــرد ،قــوم آن نواحــی بــرو جمــع شــدند و مــردم کــوه قــارن یــاری داده نــاگاه شــبیخون
بپنجــاه هــزار آوردنــد و والش را گرفتــه بــدو نیــم زده و هــر کــرا دریافتنــدی از آن جماعــت ،و
ســرخاب را بپریــم بردنــد و بشــاهی نشــاندند( »... ،ابناســفندیار.)156 :1320 ،
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دربندکــوال نیســت ،امــا از دزانگنــار ســاری ،کــوال ،کــوه قــارن ،پنجــاه
در اینجــا نامــی از
ِ
هــزار و پریــم ســخن بــه میــان آمــده ،کــه در ابتــدا بایــد مــکان جاینامهــا را روشــن نماییــم
تــا بتوانیــم بــه جایــگاه کــوال برســیم.
بایــد اشــاره کــرد ،کــه گســترهی کــوه قــارن در آغــاز همســنگ بــا رشــتهکوه البــرز بــود و
جایگزینــی بــرای جاینــام «پتشــخوارگر» در میانـهی دورهی ساســانی گشــت .کــوه قــارن
در ســدهی نخســت اســام رفتهرفتــه بــه بخشهــای کــوه شــروین ،شــهریارکوه ،آســران
رســتاق ،هزارگــری ،ســواتکوه ،ونداهرمزکــوه ،اومیدوارکــوه ،پیروزکــوه و ...گشــت ،کــه
البتــه کــوه قـ ِـارن در زمــان نــگارش ابناســفندیار (قــرن هفتــم) ،همــان کوهســتان هزارگــری
(هزارجریــب) میشــده اســت.
همچنیــن بــه پنجــاه هــزار کــه کاخ والش از دودمــان زرمهــری آل قـ ِـارن بــود ،شــبیخون
زدنــد و ایــن یعنــی کــوال در مجــاورت پنجــاه هــزار قرار داشــته ،کــه در خفا و پنهانــی و ضربتی
بــه کاخ والش یــورش بردهانــد .پنجــاه هــزار باســتانی ،از غــرب بــه میانــدورود ،از جنــوب بــه
هزارجریــب و از شــمال بــه بهشــهر کنونــی تــا گلــوگاه را شــامل میگشــت .امــروزه بخشــی از
آن گســترهی تاریخــی ،بــا نــام پنجــاه هــزار در حدفاصــل بهشــهر-گلوگاه باقیمانــده اســت.
پریــم هــم در دوانگــه قــرار داشــت و امــروزه بخــش محمدآبــاد ،خشتســتان ،کرچــا ،ورمزآبــاد
و بســیاری از آبادیهــای متــروک و فرامــوش شــده ،پریــم باســتانی را تشــکیل میدادنــد.
از روایــت ابناســفندیار در مــورد حــدود و پیرامــون کــوال بــه نشــانهایی پیبردیــم ،و
اینکــه کــه کــوال در کوهســتان نبــود .در تاریــخ خانــدان مرعشــی از عزیمــت «میرحســین
خــان عــم زادهی میــر علــی خــان» بــه ســاری از راه کلیجــان رســتاق و مالزمــت لهراســب دیــو
حاکــم ســوادکوه در عهــد صفــوی نوشــته شــده ،کــه :امــا لهراســب دیــو میرحســین خــان را بــه
رودبــار کــوال آورد .الونــد دیــو و شــاهی ابتــر اســتقبال کردنــد .آن شــب در کــوال مکــث نمــوده
روز دیگــری در میــدان ســاری نــزول فرمودنــد تــا آنکــه در ســاعت ســعد داخــل ســاری شــوند
(مرعشــی .)287-286 :1364 ،از ایــن روایــت در مییابیــم ک ـه ،رودبــار بــه چــم جلگــه و
دامنـهی کــوه تعبیــر میشــود و رودبــار کــوال در راه کلیجــان رســتاق و مجــاورت ســاری بــوده
و در برآینــد نهایــی اینکــه ،رودبارکــوال همیــن منطقـهی پاییــن کــوالی امــروزی در جنــوب
شــهر ســاری اســت.
«دزانگنــار» (دژ+انگنــار) ،12چنیــن نامــی امــروزه شــناخته نشــده و نزدیکتریــن
جاینــام بــا انگنــار ،روســتایی بــا نــام انگفــام در  70کیلومتــری جنوبشــرقی ســاری اســت،
در همــان راه ســاری بــه کیاســر اســت.
در تاریــخ تبرســتان بــه مســلحهی کــوال اشــاره شــده کــه ســیصد ســپاهی در آن [مســلحه
کــوال] مســتقر بودنــد (ابناســفندیار .)178 :1320 ،منظــور از مســلحه ،همــان «ســربازخانه»
و عــوام ایــن اســتحکامات را «قلعــه» مینامنــد .مســلحهی کــوال بــا قلع ـهی پرچ ـیکال یــا
یکــی از قــاع راهبانــی منطقــهی در ســانهخیل ،پاییــن کــوال تــا منطقــهی دزا مطابقــت
میکنــد.
کوالییــان معتقــد اســت؛ تنگــه لتــه در نزدیکــی پاییــن کــوالی ســاری ،در جــاده کیاســر-
دامغــان همــان تنــگ کــوال اســت ،و مینویســد« :تنگ ـهی کــوال واقــع در شــش کیلومتــری
جنــوب ســاری امــروز و حوالــی پلــی بــر روی تجــن اســت ،پلــی کــه بــه «پــل پاییــن کــوال» یــا
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«پــل تنگــه لتــه» شــهرت دارد .فاصلـهی زیــاد دماغههــای تنگــه بهدلیــل گشــادگی دهانــه،
تشــخیص تنگــه را از ســمت شــمال آن ،کمــی دشــوار میکنــد .ریــزش مــداوم دیوارههــای
خاکــی باعــث فراخــی بیــش از حــد تنگه شــده اســت .در واقــع طغیانهای تجــن و اختالالت
ناشــی از شــبکههای آبیــاری ،باعــث رانــش و ریــزش دیوارههــای خاکــی شــده اســت .طــول
تنگــه زیــاد و دهان ـهی تنگــه امــروز حــدود یــک کیلومتــر شــده اســت .رودخان ـهی َ
زارم کــه
چندیــن فرســنگ طــول آن اســت و از شــرق بــه غــرب جریــان دارد ،از جانــب شــرقی تجــن
«آرم» نــام رودی اســت کــه بــه رود َ
بــه ایــن رود وصــل میشــودَ .
زارم میریــزد و زارم بهواقــع
ادام ـهی آرم اســت .محــل اتصــال دو رود زارم و تجــن ،در شــمال تنگ ـهی کــوال [تنگ ـهی
لتــه] اســت .ایــن محــل بــا تنگـهی کــوال [تنگـهی لتــه] بیــش از یــک فرســنگ فاصلــه دارد
(کوالئیــان ،تارنمــای شــخصی).
در رد نظریــهی درویشــعلی کوالییــان بایــد بگوییــم :نزدیکــی بــا ســاری و مســیر
َ
مرتبــط از طریــق تنــگ ل ِتــه بــه ســاری و دامغــان ،نــام کــوال در منطقــه در روســتاهای
پاییــن کــوال و بــاال کــوال ،وجــود قلع ـهی َپرچ ـیکال و وجــود امتــداد دو رود زارم و ارم کــه
َ
اتصــال بــه رود تجــن پیــدا میکنــد ،کــه ایشــان بهعنــوان دالیــل انتســاب تنگ ـهی ل ِتــه
بــه دربنــد کــوال میدانــد ،غیرقابــل قبــول اســت .منابــع تاریخــی جغرافیایــی همهجــا در

تصویــر  .1نقش ـهی شهرســتان ســاری و موقعیــت
تنگ ـهی لتــه (منبــع :گیتاشناســی).
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ذکــر «کــوال» اشــاره بــه کوهســتان دارد و امــا ایــن روســتای کــوال در جلگــه واقعشــده اســت.
فقــدان قابلیــت دفاعــی بــاال بهدلیــل بیبهــره بــودن از گــذرگاه کوهســتانی مســتحکم
و پهنــای بیــش از انــدازهی تنگ ـهی لتــه نزدیــک بــه  1کیلومتــر ،کــه امــری غیرطبیعــی
بــرای معابــر و تنگههــای راهبــردی نظامــی بهشــمار م ـیرود ،از دالیــل اصلــی رد فــرض
یکــی دانســتن تنگـهی لتــه بــا دربنــد کــوال اســت .همچنیــن نبــود طــاق یــا غــار پناهگاهــی
بــا قابلیتهایــی کــه در متــون تاریخــی شــر ح داده شــده و بهعنــوان «عایشـه گرگیلـیدز»
ُ
از آن نامبــرده شــده و نبــود منطقــهای بهنــام «کردآبــاد» کــه مجــاور دربنــد کــوال بــود،
نبــود دو بنــد در پاییــن و بــاال و دیگــر مســتندات کــه در ادامــه میآوریــم ،نادرســتی ادعــای
کوالییــان را نشــان میدهــد .بــا مشــخص شــدن جاینــام کــوال و ســایر جاینامهــا ،امــا
دربنــد کــوال کجــا قــرار دارد؟ اینجــا بــه نقلقــول ابناســفندیار دوبــاره بایــد بازگشــت کنیــم:
«اســپهبد خورشــید جملــه اعــزه و اوالد و حــرم را بــا دیگــر متعلقــان کــه از خــواص و بطانــه
و معتمدیــن او بودنــد بــا خزانــه بــاالی دربندکــوال بــراه آرم ،طاقــی اســت کــه ایــن ســاعت
(قــرن هفتــم هجــری قمــری) آنرا عایشــه گرگیلــی دز میگوینــد ،بــرد و در آن طــاق ده
ّ
ُ
غلــه و نــان و دیگــر ذخیــره ُم ّ
عــد بــود و(»...ابناســفندیار:
ســاله آب در خنبهــا کــرده و
.)177-176
دربنــد کــوال در مســیر دسترســی بــه آرم،
آنچــه از ایــن روایــت برداشــت میشــود،
ِ
َ
تختــگاه کوهســتانی اسـ َ
ـپهبدان قــرار داشــت و پناهــگاه نزدیــکان و امــوال اســپهبد خورشــید
گاوبــاره ،در طاقــی دژآســا بــود ،کــه در زمــان ابناســفندیار ،یعنــی حــدود  5ســدهی بعــد
بالاســتفاده و متــروک ،در دســت زنــی راهــزن بهنــام «عایشــه» بــود؛ منظــور از گرگیلــی همــان
گردنهگیــری و راهزنــی اســت و «دز» همــان «دژ» و «قلعــه» اســت .پــس ایــن طــاق را «دژ
عایشــه گردنهگیــر» در ابتــدای قــرن هفتــم هجــری مینامیدنــد .از ایــن نــکات پیمیبریــم
دربنــد و طــاق ،فاصلـهی چندانــی باهــم نداشــتند و دو نــام آرم و طــاق عایشــه گرگیلــی دز،
کلیــد رســیدن بــه جایــگاه دربنـ ِـد کــوال هســتند.
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در تاریــخ تبرســتان در شــرح نبــرد اسـ َ
ـپهبد وندادهورمــزد بــا ســردار عــرب فراشــه آمــده:
ّ
« ..و (فراشــه) بــا لشــکری انبــوه بــآرم رســید ،ونــداد هرمــزد فرمــوده بــود کــه البتــه هیــچ
آفریــده بــراه ایشــان مأیســتید و بگذاریــد تــا دلیــر شــوند و از مــا حســابی نگیرنــد و او بــا کــوال
شــد و بکوازونــو دو دربنــد کــرد یکــی زیــر و یکــی بــاال ،محکــم و اســتوار( »... ،همــان.)185 :
در ایــن روایــات چنــد پرســش کلیــدی نهفتــه اســت کــه پاســخ آنهــا کمــک شــایانی در
شــناخت موضــع آرم ،دربنـ ِـد کــوال و کوازونــو میکنــد .در گام نخســت ،اینکــه مقــر و آوردگاه
اســپهبد ونــداد هورمــزد را مشــخص کنیــم .ابنرســته پایــگاه اســپهبد ونــداد هورمــزد را
طبرســتان نزدیــک دماونــد میدانــد (ابنرســته )178 :1365 ،و ابناســفندیار مقــر وی را
لپــور میدانــد (ابناســفندیار)197 :1320 ،؛ پــس آرم هــم بایــد در همیــن حــدود ســوادکوه تــا
دماونــد باشــد .در گام دوم ،بایــد منافــذ ورود اعــراب بــه تبرســتان را بررســی کــرد تــا بــه ِآرم
برســیم .بــا توجــه بــه بررس ـیهای انجــام گرفتــه و تجرب ـهی ورود اعــراب در هنــگام نبــرد
بــا اسـ َ
ـپهبد خورشــید ،راه ورود لشــکر چنــد ده هــزار نفــری اعــراب بــه ســرکردگی فراشــه بایــد
یکــی از مســیرهای کوهســتانی ذیــل باشــد.
الــف -جبهـهی گــرگان ،کــه لشــکر خراســان بایــد اعــزام میشــد .ایــن احتمــال بهدلیــل
وجــود دیــوار تمیشــه و اســتحکامات دفاعــی نامحتملتــر بــود.
ب -جبهـهی قومــس بــه هزارجریــب ،که خود به دو شــاخه دامغان-ســاری و شــاهکوه
و زارم بخــش میگــردد .ایــن راه بهدلیــل مجــاورت در مســیر ری بــه خراســان و دشــت
کویــر ،گســیل لشــکر ری و نیــروی پشــتیبانی کــه در قومــس مســتقر بــود و حتــی نیروهــای
امــدادی از خراســان را بهداخــل تبرســتان امکانپذیــر میکــرد .شــاخههای زیــادی از راههــا
و کــوره راههــای کوهســتانی بــه هزارجریــب راه مییافــت و همیــن امــر محافظــت و اســتقرار
ســربازان را دشــوار میســاخت .جبه ـهی قومــس دو گــذرگاه اصلــی داشــت؛ نخســت ،راه
تنــگ باســتانی کاورد بــود ،کــه از گنــداب آغــاز و بــه پــرور ،کولیــم و کاورد و
راهبــردی ِ
قلعــه گــردن ،بــه بندبــن و ســپس ســعیدآباد کیاســر میرســید .و دوم ،راههــای منتهــی بــه
هزارجریــب بــود ،کــه از تنــگ شمشــیر ُبــر ،پابنــد و تنــگ کــوا ،تنــگ االرز و شــیخعلی تنگــه
زارم میگذشــت.
ج -جبهــه الریجــان بــه آمــل ،کــه عبــور از معبرهــای مجــاور رود هــراز بــرای لشــکر بســیار
دشــوار و پرهزینــه بــود و بــا مقاومــت اسـ َ
ـپهبد َوندادســپان حاکــم جبــال پادوســپان و بــرادر
َونــداد َ
هورمــزد مواجــه میشــدند.
د -جبهــه ری بــه دماوند-فیروزکــوه بــه ســوادکوه ،ایــن جبهــه دو راه دارد .راه
نخســت کوهســتانی و گذرگاههــای تنــگ داشــت و زنجیــرهای از اســتحکامات دفاعــی و
ســربازخانهها پی ـش َروی را دشــوار ،کنــد و یــا غیرممکــن میکــرد .راه دوم ،از فیروزکــوه بــه
قومــس از میان ـهی راه ،مســیری کوهســتانی و ســخت گــذر وجــود دارد ،کــه پــس از گــذر از
ســرخ تنگــه و ُتــرود در پاییندســت دژ الژوردی ،از پشــت بــا عبــور از تنگـهی تــاالچ و دربنــد
کلیــس ،در نزدیکــی چاشــم بــه راه خطیرکــوه بــه دوآب ســوادکوه وارد میشــویم.
بــا توجــه بــه اینکــه مقــر اســپهبد ونــداد هورمــزد در حدفاصــل ســوادکوه تــا دماونــد
ُ
قــرار داشــت ،پــس جبه ـهی ری بــه ســوادکوه ،را اعــراب بــرای محاصــره و تســخیر ،کنــام
«آرم» بگردیــم.
اســپهبد تبرســتان ،انتخــاب کــرد ه بودنــد و در همیــن حــدود بایــد بهدنبــال ِ
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ابنحوقــل مینویســد« :جبــال بادوســبان بــه دســت رئیســی اســت کــه در قری ـهی «ارم»
ســکونت دارد و بادوســبان را منبــر نیســت و از ســاریه (ســاری) یــک منــزل فاصلــه دارد»
(ابنحوقــل.)120 :1345 ،
ُ
ُ
َ
َ
یاقوتحمــوی در معجمالبلــدان آورده اســت« :ارم خاسـ ِـت بــاال و ارم خاسـ ِـت پاییــن،
دو جایــگاه در طبرســتان اســت.
ُ
َ
َ
َ
بوســعد گویــد[ :بوالفتــح خســرو پســر حمــزه پســر «وندریــن» پســر ابوجعفــر ارمــی قزوینــی
ُ
ســاکن «ا َرم» شــهری نزدیــک ســاری مازنــدران ،در ادب دســتی داشــت]» (یاقوتحمــوی،
.)194 :1380
در تاریــخ طبــری (در جلــد ســیزدهم) ،شــرح رخدادهــای مازیــار شــاه تبرســتان و
محاصــرهی ســپاهیان خلیفــه ،اشــارهای بــه آرم و تنگ ـهای در مجــاورت آن دارد ،کــه در
شــرح گفتگــوی بیــن حســن بــن حســین فرمانــده طاهــری لشــکر عــرب و ابراهیــم بــن مهران
آمــده اســت:
ن بن حسین] گفت« :بر نشین ».و چون برنشستم گفت« :راه آرم کجاست؟»
[حس 
[ابراهیمبن مهران] گفتم« :از این دره».
[حسنبن حسین] گفت« :پیشروی من برو».
[ابراهیمبن مهران ] گوید« :برفتم تا به تنگهای رسیدم به دو میلی آرم».
[ابراهیمبــن مهــران] گویــد« :هراســان شــدم و گفتــم :خــدای امیــر را قریــن صــاح
بــدارد ،ایــن ،جایــی هولانگیــز اســت کــه هــزار ســوار کمتــر از آن عبــور نمیکنــد .رای مــن
ایــن اســت کــه بازگــردی و درون نشــوی» (طبــری.)5909 :1353 ،
َ
در ایــن حــوزه ،ســه جاینــام بــا ایــن ســاختار وجــود دارد؛ نخســتین آنِ ،ارم در
هزارجریــب اســت ،کــه نــام منطقــه و رودی در پــای کــوه ســوچلما اســت .دو ،دیگــر در

تصویــر  .3نقش ـهی طبرســتان و موقعیــت
ینــام ِآرم روی نقشــه (برگرفتــه از :اصطخــری
جا 
قــرن  6/5ه ـ.ق.).
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تصویــر  .4نقشـهی ســوادکوه و موقعیــت ســرتنگهی
(دربنــد کــوال) ِآرم ســوادکوه (ســازمان جغرافیایــی و
کارتوگرافــی گیتاشناســی).

ُ
َ
گســترهی شــهریارکوه باســتان و کــوه شــروین قــرار دارنــد .کــوه بلنــدی بهنــام ا ِرم در شــرق
َ
ـگ کلیــس مشــرف اســت و
خطیرکــوه قــرار دارد ،کــه بــر گــذرگاه باســتانی تــاالچ تنگــه و تنـ ِ
ایــن کوهســتان؛ در ســدهی  3هـ.ق .بــه جبــال شــروین مشــهور بــود و در تقســیمات امروزی
در دهســتان چاشــم اســتان ســمنان اســت .امــا در شــمال همیــن منطقــه ،منطق ـهی آریــم
َ
نگلــو ،کــه آخریــن آبادیهــای مســکونی شهرســتان
ســوادکوه قــرار دارد در مجــاورت دژ ک ِ
ســوادکوه هــم مــرز بــا اســتان ســمنان ،در ایــن قســمت اســت .در گســترهی ســوادکوه،
ُ
جاینامهایــی چــون :اوریــم ،آریــم و ارم داریــم ،کــه از ریشــهی «ارم» َپهلــوی (پارتــی،
ساســانی) اســت و مــوارد زیــادی از دگرگونــی و تبدیــل (ی) بــه (کســره) در زبــان کهــن
اوســتایی و پهلــوی داریــم ،کــه گویــش تبــری هــم از همیــن ریشــه اســت؛ ماننــد نــام دو
13
(ســورن) و...
قــارن) ،ســورین
ِ
(کارنِ ،
دودمــان کهــن :کاریــن ِ
ابناســفندیار روایاتــی از مجــاورت آرم و ســرتنگهی کــوال نقــل میکنــد ...« :و اصفهبــد
از آرم کــوچ کــرد بــا ســرتنگهی کــوال شــد( »... ،همــان ،قســم دوم .)53 :و در جــای دیگــر
مینویســد« :اصهبــد شــاه غــازی بــا آرم شــد و آنجــا نتوانســت نشســت؛ بــا کردآبــاد شــد بــاالی
تنگـهی کــوال( ...همــان ،قســم دوم .)81 :میــر تیمــور مرعشــی از مســدود ســاختن تنگـهی
ســرکاله در ســوادکوه توســط محمــد دیــو خبــر میدهــد (مرعشــی .)36 :1364 ،ایــن
ً
جاینــام تنگ ـهی ســرکاله ،همــان ســرتنگهی کــوال میتوانــد باشــد ،کــه یقینــا یــادآور نــام
«دژ عایشــه گردنهگیــر» نــام داشــته ،همــان
ِ
دربندکــوال اســت؛ حــاال ا گــر بپذیریــم طاقــی کــه ِ
َ
دژی اســت کــه امــروز بــه غــار-دژ اســپهبد خورشــید شــهرت دارد و در راه دوآب ســوادکوه
بــه آریــم شــهریارکوه و خطیرکــوه اســت ،پــس دربنـ ِـد کــوال هــم بایــد پیرامــون همیــن اثــر و بــا
یکــی از دربندهــای منطقــه ،همچــون تنــگ کلیــس ،دوآب تنگــه یــا ســرتنگه آریــم برابــری
کنــد.
در کیلومتــر  10پــل ســفید بــه ورســک ،ضلــع شــرقی جــادهی مواصالتــی ســوادکوه
-تهــران ،در منطقـهای کــه جــادهی خطیرکــوه از جــادهی فــوق منشــعب میگــردد؛ بقایــای
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معبــری کوهســتانی و راهبــردی جــدا میشــده اســت .دژ باجگیــران بــر روی یــال کوهــی
بــه ارتفــاع  40متــر ،در دامن ـهی رشــته کــوه ســرخل ،بنــا شــده و دو رود ســوال و عباسآبــاد
ً
در فاصلــهی حــدودا  100متــری غــرب آن بههــم میپیوندنــد ،کــه بههمیــن ســبب ایــن
«داو» ( ،)De Ouیعنــی «دوآب» نامیــده میشــود (توفیــق،
منطقــه در گویــش محلــی ِ
.)73 :1395
ایــن مســیر کــه در گذشــته از دوآب تنگــه در کــف دره و پاییندســت بزرگتریــن تــاق
َ
اســپهبد خورشــید) میگــذرد؛ پــس از
طبیعــی -تاریخــی دنیــا ،یعنــی دژ طــاق (غــار-دژ
گذشــته پیــچ و خمهــا و تنگههــای تقــی یاغــی و نقــی یاغــی بــه دربنــدی بســیار باریــک
میرســد کــه پهنــای آن بــه انــدازهی عبــور یــک چهارپــا اســت و در رود ســوال (کبیــر رود)
در مجــاورت ایــن راه قــرار دارد ،کــه در گذشــته بــا طغیــان مســیر را منهــدم میســاخت و بــر
بدنـهی کــوه بقایــای جــادهی ســنگ ،گــچ و چوببسـتها همچنــان باقــی اســت .نزدیــک
بــه  2کیلومتــر ایــن تنــگ هولنــاک امتــداد مییابــد ،تــا بــه ســرتنگه میرســیم ،کــه دربنــدی
(آرم) شــکی نمیگــذارد ،کــه ســرتنگه
دیگــر اینجــا قــرار َدارد .در اینجــا نــام ســرتنگهی آریــم ِ
ُ
َ
نگلــو ،همــان ســر دربنـ ِـد کــوال اســت .وجــود دو بنــد در ســرتنگه و بنتنگــه
در آغــاز راه آریم-ک ِ
در بــاال و پاییــنُ ،مهــر تأییــدی بــر روایــات ابناســفندیار مبنیبــر ســاخت دو بنــد بهدســت
ً
َ
ـپهبد ونــداد َ
اسـ َ
هورمــزد اســت و ظاهــرا ایــن منطقــه در زمــان ابناســفندیار بــه «کوازونــو»
نامــی بــوده اســت .ایــن گــذرگاه در حقیقــت همــان دربنـ ِـد کــوال اســت و شکســت لشــکر جـ ّـرار
خلفــای عباســی بهفرماندهــی فراشــه ،در همیــن تنــگ و بهدســت َونــداد َ
هورمــزد قــارن
اسـ َ
ـپهبد تبرســتان رقــم خــورده اســت.
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تصویــر  .5دژ دیــو ســپید (باجگیــران) و دژ طــاق
(غــار-دژ اســپهبد خورشــید یــا عایشــه گرگیلــی دز) در
ابتــدای راه ِآرم(دوآب بــه خطیرکــوه) در شهرســتان
ســوادکوه (نگارنــدگان.)1395 ،
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تصویــر  .6ســرتنگه (دربنـ ِـد کــوال) بــه راه ِآرم
ســوادکوه (نگارنــدگان.)1395 ،

تصویــر  .7نمایــی از دربنـ ِـد کــوال (ســرتنگه) و راه ِآرم
ســوادکوه ( Google Earthبــا جانمایی نقاط توســط
نگارنــدگان).

نتیجهگیری

تصویــر  .8بقایــای راه کهــن بــر کمــرهی کــوه در راه
ِآرم در نزدیکی ســرتنگهی کوالســوادکوه (نگارندگان،
.)1384

ـتانی البــرز بهویــژه
بایــد دانســت کــه متأســفانه بــا وجودیکــه دربندهــا و گذرگاههــای کوهسـ ِ
تبرســتان ،اصلیتریــن عامــل در عــدم تســخیر ایــن ســرزمین و پیــروزی البرزنشــینان بــر
بیگانــگان بــوده ،تاکنــون هیــچ نوشــتار یــا پژوهشــی خــاص ایــن ســاختارهای طبیعــی یــا
گ تبرســتان ،دربنــدی بهنــام کــوال بــود کــه ســالها
انســانی نشــده اســت .مهمتریــن تن ـ 
در بیــن محققــان و پژوهشــگران جغرافیــای تاریخــی و مورخــان و باستانشناســان
دربنــد کــوال در پهنــهی
جایــگاه درســت آن ناشــناخته بــود .بــرای شناســایی جایــگاه
ِ
البــرز شــرقی (کوههــای بخــش شــرقی مازندران-غربــی اســتان ســمنان) درنوردیــده شــد.
پیــش از بررســیهای میدانــی باستانشــناختی و مقایســهی تطبیقــی متــون تاریخــی بــا
جاینامهــای مــورد نظــر در پژوهــش حاضــر ،پنــج مــورد را در نظــر داشــتیم.
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کاتالــوگ  .1مهمتریــن دربندهــای شناســایی شــده در ارتبــاط بــا دربنــد کــوال در البــرز شــرقی (نگارنــدگان،
.15)1396
شماره

نام (تنگ ،دربند ،گذرگاه)
َ
تنگ گت ب َزنگاه هیکو

سوادکوه-چاشم سمنان

گردنه زرنگیس و کیجاقلعه

2

تنگ (دربند) کلیس

سوادکوه-خطیرکوه سمنان

قلعه کلیس

3

تنگ اردشیرون برنت

سوادکوه-جاده خطیرکوه

دژ طاق (غار-دژ اسپهبد خورشید) ،قلعه ُسرخ رز

1

موقعیت

مشهورترین اثر باستانی مجاور

4

دربند سرتنگه آریم

سوادکوه-آریم

دژ طاق (غار-دژ اسپهبد خورشید) ،دژ کنگلو

5

تنگ (دربند) دوآب

سوادکوه-جاده تهران

دژ طاق (غار-دژ اسپهبد خورشید) ،دژ باجگیران

6

تنگ اسپیدار گله سرخآباد

سوادکوه-جاده تهران

7

دربند اوریم

سوادکوه-جاده تهران

دژ طاق (غار-دژ اسپهبد خورشید) ،برج دیوکلی
َ
دژ اوالد ،قلعه گچ َسر متاع

8

دربند چهلدر ورسک

سوادکوه-جاده تهران

9

دربند دوگل گدوک
دربند َسرانزا

سوادکوه-جاده تهران
فیروزکوه-جاده سمنان

11

دربند فیروزکوه

فیروزکوه

دژ فیروزکوه (فیروزهکوه)

12

دربند حبلهرود

فیروزکوه-گرمسار

دژ استا (استوناوند؟)

13

دربند کوا

هزارجریب

طاق دیوخانه

14

دربند االرز

هزارجریب

طاق دیوخانه

15

دربند متکازین

هزارجریب

غارهای تاریک دره

10

دژ چهلدر ،دژ کافرقلعه ُدل کینگه
دژ کافرقلعه ُدل کینگه
سرخ قلعه سرانزا

16

دربند اوارد

هزارجریب

گورستان نیاال

17

ُ
شمشیربر
دربند

هزارجریب

گورستانهای اشکانیان

18
19
20

تنگ شیخعلی تنگه
دربند َپجیم
دربند گل َورد

هزارجریب
هزارجریب
هزارجریب

منطقهی تاریخی ارم و زارم
منطقهی باستانی
قلعه للرد و طاق کنت

21

هزارجریب

منطقهی باستانی

22

تنگ حاجی آباد
ُ
تنگ کندآب

هزارجریب

میل رادکان

23

تنگ سفیدچاه

هزارجریب

گورستان تاریخی سفیدچاه

24

دربند کاورد

دودانگ ه ههه-ف ه ههوالد محل ه هههی

قلعه کاورد و قلعه کولیم

25

تنگ تنگهلته

سمنان
پایین کوال-ساری

قلعه پرچی کال

الف -اینکه در آغاز کار ،باید نام کوال را در این صفحات یافت.
ب -ایــن جاینــام بــا توجــه بــه توصیفــات و ویژگیهــای یــک دربنــد ،نــه در جلگــه،
بلکــه در کوهســتان بــود.
َ
پ -کوازونو کجاست؟
ت -راه ِآرم کجاست؟
ـاق عایشــه گرگیلــی دژ قــرار داشــته اســت؛ تــاق عایشــه
ث -ایــن دربنــد در پاییندسـ ِـت تـ ِ
گرگیلــی دژ کدام اســت؟
ج -این دربند پاییندست کردآباد قرار داشت؛ کردآباد کجاست؟
بــا توجــه بــه ایــن پنــج مــورد ،ســه گزینــه کــه بــا مــوارد بــاال مطابقــت بیشــتری داشــتند،
َ
ـگ «تنگــه ل ِتــه» در کــوالی ســاری بــود ،کــه در پــی
بررســی گردیدنــد .گزینـهی نخســت ،تنـ ِ
جســتجوی نــام کــوال بهدســت آمــد .در جنوبشــرقی ســاری ،بــه روســتایی بــا همیــن نــام
برمیخوریــم ،کــه بــه دو بخــش پاییــن کــوال و بــاال کــوال تقســیم میگــردد .بــا مراجعــه بــه

تصویــر  .9درهی ( َ /دربنــد) باســتانی ِآرم در
نگلو-آریــم (نگارنــدگان،
پاییندســت روســتای ک ِ
.)1396
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روســتای کــوال کــه در جلگــه قــرار دارد ،مشــخص شــد ،چنیــن دربنــدی کــه بــا مشــخصات
مورخیــن یکــی باشــد ،در اینجــا دیــده نمیشــود؛ امــا بنــا بهنظــر درویشــعلی کوالئیــان،
ا گرچــه نــام تنگــه لتــه یــادآور وجــود تنــگ باســتانی در منطقــه اســت ،امــا ایــن تنــگ در
جلگــه و دشــت قــرار دارد و دربنــد نیســت .تنگــه لتــه امــروزه دهانــهای عریــض دارد و
قابلیــت راهبــردی خــود را از دســت داده اســت.
گزینـهی دوم ،دربنــد ِکــوا در هزارجریــب بــود .بــا توجــه بــه نبــرد ونــداد هورمــزد در محلی
َ
بهنــام «کوازونــو» کــه در مجــاورت دربنـ ِـد کــوال قــرار داشــته ،ایــن نــام را جســتجو کردیــم.
َ
َ
بــا بررس ـیها کــوه کال و آبــادی کــوا ،کــه در هزارجریــب واقــع اســت ،وجــود دربنــد کــوا ِ(کال)
و همچنیــن منطقـهی ِارم در آنجــا ،گمــان یکــی بــودن دربنــد کــوا بــا دربنــد کــوال را تقویــت
کــرد؛ یعنــی مــوارد الــف ،ب ،پ و ت ،بــا نگاهــی خوشــبینانه وجــود دارد ،امــا مــورد ث کــه
تاقــی بــا مشــخصات و عظمتــی کــه بتوانــد بــا گفتههــای ابناســفندیار مطابقــت کنــد وجــود
نداشــت؛ ا گرچــه چندیــن غــار صخــرهای مســکونی در آنجــا شناســایی شــد.
گزینــهی ســوم ،دربنــدی ناشــناخته در مســیر باســتانی دوآب بــه شــهمیرزاد اســت.
ابتــدای ایــن دربنــد بــا نــام َ
«ســر تنگــه» در آغــاز راه فرعــی درهی آریــم اســت ،کــه راه مــالرو
َ
نگلــو و آریــم بــود .بــا بررســی میدانــی و نگارههــای هوایــی
قدیمــی بــه روســتاهای ِامافــت ،ک ِ
َ
ســرتنگه را بــرای آغــاز دهان ـهی دربنــد قــرار دادیــم .دربنــد ســر تنگــه ،در جــوار رودی قــرار
دارد ،کــه بــه «ســوال» مشــهور اســت ،کــه بســیار نزدیــک بــه واژهی «کــوال» اســت؛ از ســوی
دیگــر ،دربنــد َســرتنگه ،خــود در ابتــدای راه آریــم قــرار دارد ،کــه همــان راه ِآرم باســتانی
مدنظــر تاریخنــگاران تبــری اســت .جاینــام کردآبــاد ،کــه در متــون اشــاره شــده کــه بــاالی
تنگـهی کــوال قــرار داشــت ،همانســت کــه امــروزه «کردآســیاب» نامیــده میشــود .کوازونــو
هــم بــه بــاور نگارنــدگان بســیار نزدیــک بــه کنگلــو هســت و امــکان دارد ایــن نــام در گــذر
ایــام و تلفــظ عامیانــه بــه کنگلــو تغییــر پیــدا کــرده اســت .الزم بــه توضیــح اســت ،کــه بــا
بررســیهای باستانشناســی در ایــن منطقــه در دهــهی هشــتاد تــا بــه ا کنــون (توســط
نگارنــدهی اول) روشــن شــد ،کــه «طــاق عایشــه گرگیلــی دز» در قــرن هفتــم روایــت تاریــخ
«دژ طــاق» ایــران باســتان اســت ،کــه ابنفقیــه ،بــاذری،
تبرســتان ابناســفندیار همــان ِ
محمدبــن جریــر طبــری ،یاقــوت حمــوی و ...بــه آن اشــاره نمــوده و بهدلیــل پنــاه گرفتــن
َ
َ
اســپهبد
اســپهبد خورشــید شــاه وقــت تبرســتان ،امــروزه بــه «غــار-دژ
خانــدان و حــرم
خورشــید» شــهرت یافتــه اســت .پــس بایــد «دربنـ ِـد کــوال» هــم در پاییندســت و جــوار ایــن
(آرم باســتانی) هســت .درنهایــت بــا درنظــر گرفتــن
طــاق قــرار داشــته باشــد و در راه آریــم ِ
هم ـهی جوانــب و نتیجهگیــری پایانــی ماحصــل ایــن طــرح پژوهشــی ،ارائ ـهی گزین ـهی
16
ســوم «ســرتنگه آریــم ســوادکوه» بهعنــوان «دربنــد کــوال» اســت.

پینوشت
1. Kūlā
2. Būllā
3. Sūllā

 .4لوســیوس کورنلیــوس ســوال فلیکس()138-136تــا ( )79-۷۸قبلازمیالد)؛کــه اغلــب بــا نــام «ســوال» شــناخته میشــود،
ارتشــبد و سیاســتمداررومی بــود .او از معــدود کســانی بــود کــه دو بــار در کنســول روم حضــور داشــت و خودکامـهی روم گشــت .ســوال
ارتشــبدی نابغــه ،پراســتعداد ،و بلندپــرواز بــود کــه تاکنــون هیــچ نبــردی را وا گــذار نکــرده بــود؛ وی مــردی شــجاع و در عیــن حــال
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مــکار بــود بــه همیــن دلیــل شــیر-روباه لقــب گرفــت .وی از جانــب ســنا مأمــور فتــح آســیا شــد و در آنجــا میتریــدات (مهــرداد) پادشــاه
پنتــوس را شکســت داده و بــا غنایــم بســیار بــه ایتالیــا بازگشــت و در ســال  79ق.م مســتعفی گردیــد و ســال بعــد در ســن  60ســالگی
در گذشــت.
 .5داشــتن ریشـهای هنــدی و زبــان سانســکریت بــرای ایــن پهنــه و مردمانــش ،بــا متــون تاریخــی و دادههــای باستانشــناختی
بــه دســت آمــده ،هماهنگــی نــدارد و صــرف داشــتن برخــی کلمــات بــا ترکیــب سانســکریت یــا مشــابه دال بــر انتســاب اقوامــی از
تبرســتان بــه هنــد نمــی توانــد باشــد.
 .6نــک بــه (ابــن اســفندیار156 :1320 ،و185و( ،)270ســید ظهیرالدیــن مرعشــی111 :1333 ،و  158و ،)164
(اعتمادالســلطنه127 :1373 ،و  183و 219و  )373و...
( .7ابن اسفندیار)176:
( .8همان)179:
( .9همان ،قسم دوم)53 :
( .10همان ،قسم دوم)46 :
( .11همان ،قسم دوم)45 :
 .12ایــن دزا در جنــوب ســاری کــه شــامل دو بخــش پاییــن دزا و بــاال دزا اســت .در نزدیکــی کــوال و تنــگ لتــه قــرار دارد ،شــاید
بــی ارتبــاط بــا دز انگنــار نباشــد و بــه جــای مانــده از همــان دز انگنــار اســت(.نگارنده)
( .13توفیق« :1396 ،کوه قارن»؛ در دست انتشار)
ُ
 .14همانست که امروزه به کردآسیاب شهرت دارد.
 .15نگاه کنید به سامان توفیق؛ «شناسایی و بررسی باستانشناسی دربندهای باستانی البرز شرقی» ،در حال انتشار.
 .16در ایــن نوشــتار صرفنظــر از تعییــن جایــگاه دربنــد کــوال ،شــماری از تنگهــای موجــود در منطقــه ،ماننــد تنــگ
چه ـلدر ،دربنـ ِـد کلیــس ،و ...کــه جایــگاه و دادههــای مرتبــط بــا آنهــا از نظــر اهــل تحقیــق ســودمند و مــورد نیــاز اســت ،آورده
ی اول ،بهنــام کــوه قــارن کــه در دســت چــاپ قــرار دارد و در بــاب جغرافیــای تاریخــی و
شــد و بخشهایــی از کتــاب نگارنــده 
جاینامشناســی بلندیهــای البــرز شــرقی و آبادیهــای کهــن و گمشــدهاش اســت ،در البــای نوشــتار بنــا بــه ضــرورت اســتفاده
گردیــد.

کتابنامه

 ابناســفندیار ،محمدبــن حســن ،1320 ،تاریــخ طبرســتان .بهتصحیــح :عبــاساقبــال آشــتیانی ،تهــران :ناشــر پدیــده خــاور.
 ابنحوقــل ،محمدبــن حوقــل ،1345 ،صــورةاالرض ،ترجمــه و توضیــح :جعفــر شــعار،تهــران :انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایران.
 ابنرســته ،احمدبنعمــر ،1365 ،االعــاق النفســیه .ترجمــهی حســین قرهچانلــو،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر.
 اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان ،1373 ،التدویــن فــی احــوال جبــال شــروین.بهتصحیــح :مصطفــی احمــدزاده ،تهــران :انتشــارات فکــر امــروز.
 برزگــر ،اردشــیر ،1388 ،تاریــخ تبرســتان .پژوهــش و تصحیــح :محمــد شــکریفومشــی ،تهــران :نشــر رســانش.
 توفیــق ،ســامان ،1395 ،گــزارش پــروژهی «بررســی و مستندســازی غــار-دژ اســپهبدخورشــید شهرســتان ســوادکوه مازنــدران» ،جلــد اول ،تهــران :پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و
گردشــگری ،در دســت چــاپ.
شهــای میدانــی و اســناد
 توفیــق ،ســامان ،1396 .کــوه قــارن؛ بــر مبنــای پژوه مطالعاتــی نویافتــه (در دســت انتشــار).
 حجازیکنــاری ،ســید حســن ،1372 ،پژوهشــی در زمین ـهی نامهــای باســتانیمازنــدران .تهــران :انتشــارات روشــنگران.
 حمویبغــدادی ،یاقــوت ،1380 ،معجــم البلــدان ،ترجمـهی علینقــی منــزوی .جلــداول ،تهــران :انتشــارات پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری.
 رابینــو ،هایســنت لویــی ،1343 ،ســفرنامهی مازنــدران و اســترآباد .ترجمــهیغالمعلــی وحیــد مازندرانــی ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
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 ســتوده ،منوچهــر ،1367 ،دژ اســتوناوند .تهــران :انتشــارات مؤسســه فرهنگــیجهانگیــری ،چاپخانــهی گیــان.
 ســتوده ،منوچهــر ،1375 ،از آســتارا تــا اســتارباد .جلــد چهــارم ،چــاپ دوم ،تهــران:نشــر آ گــه.
 ســورتیجی ،ســامان ،1381 ،قــاع باســتانی مازنــدران .انتشــارات پژوهشــگاهمیراثفرهنگــی و گردشــگری.
 فخــر مدبــر ،محمــد بــن منصــور بــن ســعید ،1346 ،آداب الحــرب و الشــجاعه.بهتصحیــح و اهتمــام :احمــد ســهیلی خوانســاری ،تهــران :انتشــارات شــرکت نســبی اقبــال
و شــرکاء.
 عســکری ،علیبابــا ،1350 ،بهشــهر (اشــرف البــاد) .چــاپ اول ،تهــران :شــرکتســهامی ایــران چــاپ.
 کوالئیــان ،درویشــعلی ،تارنمــای شــخصی درویشــعلی کوالئیــان (تاریــخ آخریــندسترســی ،آبــان .)1394
 کویــر ،محمــود 2011 ،م ،.بــر بــال ســیمر غ .جســتارهایی دربــارهی شــاهنامهفردوســی ،آلمــان :نشــر آیــدا.
 مرعشــی ،ســید ظهیرالدینبــن ســید نصیرالدیــن .1333 ،تاریــخ طبرســتان و رویــان ومازنــدران ،بــه تصحیــح و اهتمــام :عبــاس شــایان ،تهــران :چاپخانــه فردوســی
 مرعشــی ،میــر ظهیرالدیــن ،1345 ،تاریــخ تبرســتان و رویان و مازنــدران ،بهتصحیح:محمدجــواد مشــکور ،تهــران :چاپخانه خرمی.
 مرعشــی ،میرتیمــور ،1364 ،تاریــخ خانــدان مرعشــی ،بهتصحیــح :منوچهــر ســتوده،چــاپ دوم ،تهــران :انتشــارات اطالعــات.
 مهجوری ،اسماعیل ،1381 ،تاریخ مازندران .جلد اول ،تهران :انتشارات توس. الهیجــی ،علیبــن شــمسالدین بــن حاجــی حســین ،1352 ،تاریــخ خانــی؛ شــاملحــوادث چهــل ســاله گیــان از  880تــا 920هـ.ق .تصحیــح و تحشــیه از :منوچهــر ســتوده،
تهــران :انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.

