
  

  

  

  

  

  سبالن در اسطوره و تاريخ

  

  آذين داريوش به

  
  

  مقدمه

) آثار سومري(ترين اسطوره   براساس كهن.اند داشته ي كهن، اهميت مذهبي مهمةكوهها در ازمن
 اول ةنخستين كار آفرينش، برآوردن كوه از ميان درياهاي دور. اند كوه را مخلوق نخستين دانسته

  .بود
تش موثر مستلزم جايگاه بلندي بود كه پيوند نزديك با نيروهاي پرس«:  پروفسور پوپةگفت به  

  ١.»آسماني فوق بشري برقرار كند
ميان كوهها نهفته و  نيروي حياتي طبيعت در. آيد  زندگي از كوه برميةنيروي نگهدارند  

 كوه نگهبان و منبع قواي حيات ، به بيان ديگر٢. بشريت مرهون جريان آبهاي آن استةزندگي هم
  ٣. زندگي و مظهر حاصلخيزي و فراواني بوده استةود داراي نيروي توليد و سرچشمو خ

:  پوپةنوشت به ٤.در سراسر خاور نزديك گرايش به ستايش و پرستش كوه وجود داشت  
ترين زيگورات بناي  شايد بزرگ. زيگوراتهاي عظيم جز تقليدي از كوههاي مقدس نبودند«

  .اهدي است زنده بر احترام و اعتقاد مردم ايران باستان به كوهاين خود ش. عيالمي چغازنبيل باشد
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هاي سر ديوار تخت جمشيد، ورودي باالي در مساجد و محرابها، نمادي از كوه  كنگره  
 كوه و نخصلت نمادي. خورد روند كه در آن نيروهاي آسماني با زمين پيوند مي شمار مي مقدس به

  .يات در سراسر تاريخ ايران ادامه يافته استمحصول و ح نقش قاطع آن در پاسداري از
را تمام ممالك شرقي و غربي را احاطه كرده ح آمده است كه كوه يك ةيشت فقر در زامياد  

 آمده كه ٢٥ ةدر رشن يشت در فقر. ترين كوه محسوب شده است است و آن نخستين و شريف
 كوه مزبور در طرف مشرق واقع  بايستيظاهراً. چرخند  آن ميةستارگان و ماه و خورشيد دور قل

كه  فروغ نخستين ايزد مينوي است ة مذكور است كه مهر فرشت١٣ ةمهريشت در فقردر باشد چه 
 همين يشت ٥٠ ةدر فقر. تابد  را به سراسر ممالك آريايي ميحپيش از برآمدن خورشيد از كوه 

تر از اين كوه صحبت  صل مف،در بندهش. را واقع استحآمده است كه بارگاه مهر در باالي كوه 
 ٥.به ميان آمده است

 كوههاي ةدر دين زردشت، البرز ايزدي، نخستين كوهي است كه فراز رست از آن پس، هم  
 اوستا، البرز ةگفت به .رست البرز تا به سررسيدن هشتصد سال مي. رستند ديگر به هجده سال فرا

 زامياد(گيرد  قي و غربي را دربرميكوهي است مقدس و مينوي كه تمام سرزمينهاي شر خود رشته
  .شده است  كشيده  جهان  گرد  به  در ادبيات پهلوي اين كوه  ) يكيشت بند

آيد كه البرز در مشرق سرزمينهاي ايران قرار داشته است  از مطالب شاهنامه چنين برمي  
 ةهوكر در رشت: ريشت مه٨٨ بنا به بند ٦. فرستادن او به البرز كوه وويژه در آغاز داستان فريدون هب

هوم بر آن ). ١٥ بند ،ها  يشت.... (اين كوه، سراسر زرين و درخشان است. البرز بلندترين قله است
بلندي اين كوه هزار برابر قد ). ٨٩ و ٨٨ بندهاي ،مهريشت(آورد  جاي مي كوه مراسم ديني را به

 آبهايي كه ةبه بزرگي هم. ريزد آدمي است و اردويسور ناهيد از فراز آن به درياي فراخكرد فرو مي
 ده   هوكر، صد اسب، هزار گاو،ةجمشيد بر فراز قل) ٩٦ بند ،يشت آبان(بر اين زمين روان است 
   ٧.كند تا آرزوهايش برآورد شود هزار گوسپند قرباني مي

در اوستا تيرگ نام كوهي است در كنار ديگر كوهها و اهميت آن در اين است كه گرداگرد   
همين برداشت در ادبيات پهلوي ) ٢٥ بند،يشت روشن(زنند  ان و ماه و خورشيد دور ميآن ستارگ
  ٨.گردد  كوه مربوط ميةشود و وجود شب و روز به اين قل تكرار مي
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 كوهها رفاهيت و راستي، بخشنده و فركياني مزدا آفريده ةآمده هم  هم در اوستا كوه و فر با  
 اشاره شده كه اهورامزد و زرتشت در ١٩ ة فقر٢٢گرد  و فردونديدا  در٩.يكجا ذكر شده است

هم مكالمه كردند و در سنت نيز حضرت زرتشت در باالي كوه به الهام  باالي كوه و در بيشه با
  .غيبي رسيده است

  
  سبالن

سحرگاهان، . انگيز بود كوه سبالن و ستيغ پرابهت پوشيده از برف آن براي من هميشه اعجاب
 آن ةفام سبالن و غروب را در پس ابرهاي پراكند  نقرهةخورشيد را در قل طاليي ةانعكاس اشع
 كه ماه در افق غربي شهر اردبيل نور خود را نثار اين ،در شبهاي مهتاب. ام گر بوده بارها نظاره

  .كند  راز و رمز خاصي پيدا مي،نمايد عروس سپيدپوش طبيعت مي
از ستيز با .  ايام جواني من بوده است سترگ و باشكوه سبالن از آرزوهايةصعود به قل  
 اين كوه در بستر ة زيبايي كه از دامنةرودخان .ام هاي عظيم و پرصالبت اين كوه لذت برده صخره

آب (ي يسوي قوتورسو ها و شقايق و مراتع سرسبز ايالت و عشاير به شيب تند در ميان سبزه
 از قله بارها در آب زالل آن تن شود و به هنگام مراجعت نواز جاري مي با صداي گوش) جرب

تني در آبهاي معدني  ام و با آب ام و زنگار خستگي را از تن و جان خود زدوده به آب داده
  .ام هاي سبزپوش آن آرامش خاصي پيدا كرده دامنه

 ة اساطيري، مذهبي و فرهنگي و تاريخي هميشه در هر دورديدگاههاي آن از  سبالن و دامنه  
روشنهاي قرون و اعصار، غريو شادي هنوز در سايه  .و بوم مطرح بوده استتاريخي اين مرز 

 بددينان را در كوه سبالن ويران كرد و ةكه بتكدرا  كيخسرو ،سپاهيان پادشاه اساطيري ايران
دم پيش از تاريخ  در سپيده .شنوم جاي آن برپا نمود به گوش جان مي  آذرگشسب را بهةآتشكد

 قله با فره ايزدي ةتني در درياچ بينم كه پس از آب ر ستيغ سبالن ميايران زمين، زردشت را د
بشارت  ي گرديده و كتاب مقدس اوستا را در دست دارد ويو روحش اهورا تطهير شده است

  .دهد ظهور دين جديد را مي
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دين را پيشاپيش گروه سپيدجامگان  ها و پناهگاههاي سبالن، بابك خرم در پشت صخره  
 اسب او كه هنوز هم از ميان قرون و ةطلبد و شيه  بغداد را به مبارزه ميةل خليفبينم كه عما مي

  .رسد گوش ميه گردد ب  خود ميةدنبال گمشدبه ها  اعصار در ديار تاريكي
شنوم كه از اقصي نقاط كشور دسته دسته عازم  هاي زوار را به گوش جان مي  قافلهةهمهم  

عنوان تبرك  هآب و خاك اين كوه را باز گشت مقداري در باز شوند و زيارت اين كوه مقدس مي
  .آورند با خود مي

  
  سبالن در ايران باستان

وجود  خوردگي آلپي به  در دوران چيناستخوردگيهاي سلسله جبال البرز   چينةسبالن كه ادام
  ١٠.است  آن  مشخصات  و بلنديهاي مسطح از ها آمده كه زيادي تعداد چينها و كمي جلگه

) دو تا سه ميليون سال پيش(شناسي   كه در دوران چهارم زميناين كوهرين آتشفشان  آخدر  
 اين آتشفشان ةمخروط سازند. وجود آمده است  مخروطي شكل سبالن بهةصورت گرفته سه قل

  .دارد درجه ٣٠ تا ٢٠ حدود ي درشيب زياد
 آبهاي ةگان  سههاي  حوضه١١ارتفاعات ميان كوههاي سهند و سبالن به همراه كوه آرارات  

 ةي آرارات و سبالن، حوض  كوهها،بدين ترتيب. سازد فالت آذربايجان را از يكديگر جدا مي
 هاي فوق جدا  سفيدرود را از حوضهة حوض، ارس و كوههاي سهند و سبالنةاروميه را از حوض

  ١٢.كند مي
االي اين كوه به الهام  در ب، پيامبر ايران باستان، زردشتعلت اينكه به آن ةكوه سبالن و درياچ  

در ايران باستان و  .دژ بهمن مورد اعتقاد و احترام مردم ايران زمين بوده استنيز غيبي رسيده و 
 پورداود كوه سبالن در نزد ايرانيان مثل ة به گفت.رفتند  اسالمي، مردم به زيارت كوه سبالن ميةدور

اسرائيل نيز كوه محل فيض رحماني   نزد بني،به بيان ديگر ١٣.كوه سينا در ميان قوم يهود بوده است
اسرائيل در كوه   خداي قوم بني، درج شده است كه يهوه مفصال٢٠ً و ١٩در تورات در باب . است

  ١٤.اسرائيل سخن گفت سينا به موسي ندا در داد و در آن كوه در آتش تجلي نمود و با قوم بني
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 ةنوشت  كردند و به  و به آن سوگند ياد ميدانستند ازجمله اماكن متبرك مي مغان اين كوه را  
  ١٥.كردند هرودوت در باالي كوه بلند از براي خداوند قرباني مي

زرتشت از شيز آذربايجان  «: آوردهآثار البالد و اخبار العبادزكريا بن محمد قزويني در كتاب   
 ١٦.»ي آورد نامزد به يسناسر برد و از آنجا كتاب هدر كوه سبالن ب بود و چندي از مردم كناره گرفت و

كند و   از توليد روح زرتشت در كوهي از آذربايجان ياد ميالملل و النحلشهرستاني در كتاب 
اي كه در اعلي عليين بود انشاء فرمود و در قله  در شجرهرا خداوندگار روح زرتشت «: نويسد مي

طور كه شادروان پورداود  ناين كوه هما«؛ »كوهي از كوههاي آذربايجان آن درخت را غرس فرمود
زردشت چون بزرگ شد به جبلي از جبال اردبيل باال  «١٧.»يادآور شده بايستي كوه سبالن باشد
اي كه بر اين  گفت كه اين كتاب از سقف خانه دست و مي رفت و از آنجا فرود آمد و كتابي در

  ١٨.»كوه واقع است نازل شد و آن نسخه را زند نهادند
ه ب« : اين كوه چنين آمده استة دربار،شده  چهارم هجري نوشتهة كه در سد،محدود العالدر   

حوقل و  ابن ١٩.»ناحيت آذربايجان كوهي است خرد و به نزديكي اردويل، آن را كوه سبالن خوانند
حدود  و برخالف صاحب اند ابوالفدا در سخن از ارمنستان و آذربايجان و اران از سبالن ياد كرده

 جبل عظيم -سبالن  «: آورده استمعجم البلدانياقوت در  ٢٠.اند ا كوه بزرگ خوانده، آن رالعالم
مشرف علي مدينه اردبيل من ارض آذربيجان و في هذا الجبل عده قري و مشاهده كثيره 
الصالحين و الثلج في راسه صيف وشتا و هم يعتقدون انه من معالم الصالحين و االماكن المباركه 

  ٢١.»المزاره
كوه سبالن در آذربايجان از جبال مشهور «:  آورده است القلوبةهنزاله مستوفي در حمد  

است و بالد اردبيل و سراو و پيشكين و آباد و ارجاق و خياو در پاي آن كوه افتاده است كوهي 
 او هرگز از ةدهد، دورش سي فرسنگ باشد و قل سخت بلند است و از پنجاه فرسنگ ديدار مي

  ٢٢.»اي است اكثر اوقات يخ بسته است از غلبه سرما  بر آنجا چشمهبرف خالي نبود و
 حمزه ةنوشت به. دانند  زردشت را مغرب ايران ميأنويسان اسالمي محل و منش اغلب جغرافي  

 مستوفي، و اصفهاني، مسعودي، شهرستاني، ياقوت، ابوالفدا، زكريا محمد بن قزويني، حمداهللا
 صريحاًياقوت، اروميه را در آذربايجان . آذربايجان بوده است زردشت از أميرخواند محل و منش
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تنها زردشت   ايران نهاشتروينهاينام  ه پهلوي بةتر، رسال از همه مهم. زاد بوم زردشت شمرده است
نويسد  طور صريح مي هنمايد ب خواند بلكه نام محل زادبوم او را نيز تعيين مي را بومي آذربايجان مي

  .يتمان از اين شهرستان بودپ بنزاك مدينه يهوونت يعني زردشت ستمانيكه زردشت سپ
تا حدود يك قرن .  زردشت اختالف نظر زيادي وجود داردأ در خاستگاه و منش،همه با اين  

 چيچست ةرا در حوالي درياچ  و مقر آنأيش، زردشت و اوستا را از آذربايجان و منشپ
(chichest)قراباغ محتمل  دار مستتر وجود او را در خاك اران و. پنداشتند  مي اروميهة يعني درياچ

النهر يا سيستان و  ظن غالب علما، ظهور دين زردشت در شرق خراسان يا ماوراءه شمرده ولي ب
سال بر دو قسمت است : اوستا كه گويداز  اين فقره بيشتر در خوارزم بوده است، مخصوصاً
سرد است ماركوارت و امثال او را بر آن داشته كه هم  زمستان ده ماهه و تابستان دو ماهه كه آن

 آب و بارة اين در حالي است كه اين نظريه در٢٣. اصلي خوارزم بوده استةحدس بزنند آن نقط
  .كند هواي اردبيل نيز صدق مي

 مطالب جديدي ، تاليف شدهق٧٤٨ كه در سال ،لف ناشناسؤ از مصوراالقاليمدر كتاب   
 روم تحصيل علوم ةزردشت حكيم از آذربايجان بود و در انطاكي«:  زردشت عنوان شدهبارةدر

 ةالسالم نمود و چون طريق كردي و علم نجوم نيك دانستي و چندگاه مالزمت يونس پيغمبر عليه
به آذربايجان آمد و در كوه . آمد كرد خوشش مي نبوت و ارشاد خاليق از يونس مشاهده مي

زند و پازند بساخت و آغاز دعوت  . كه كوهي مشهور باشد، مدت پانزده سال مجاور شد،سبالن
  و از اردبيل روي به خراسان نهاد ...قبول نكردند  اول به اردبيل آمد و آن قوم را دعوت كرد،. كرد
  ٢٤.»...دعوت او قبول كردند و زمان لهراسب بود پيش او رفت و او را دعوت كرد  بيامد تا بلخ و...
  

  دژ بهمن

 پادشاه كياني، اين دژ را كه بتكده بود ،دژ بهمن به روايت شاهنامه در كوه سبالن بود كه كيخسرو
گرفت و ويران كرد و فروغي را كه به يال اسب وي براي راهنمايي نشسته بود در همان دژ فرو 

  ٢٥.ساخت  آذرگشسب را برپاةنهاده و آتشكد
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  اد تا اردبيـــلـببــايــد فــرست    لــون با دو خيـدو فرزند ما را كن
  همه ساله پرخاش اهريمن است    مــرزي كه آنجا دژ بهمن استه ب

كيخسرو پس از يك سال درنگ در آن آتشكده به نزد پدر بازگشت و همه دانستند كه فر   
  ٢٦.او را به پادشاهي برگزيدندو ايزدي يار و همراه اوست 

داند و آن را با محل آتشكده آذرگشسب  كي اردبيل ميفردوسي جاي دژ بهمن را در نزدي  
 ة در نزديكي درياچ،اين در حالي است كه محل آذرگشسب در شهر باستاني شيز. شمارد يكي مي

پورداود . باشد شاهنامه مطابقت داشتهدر تواند با اردبيل   و به قول پورداود نمي، بودههارومي
توان گفت  ها و ابعاد جغرافيايي در شاهنامه، مي ي فاصلهگگون با در نظر گرفتن افسانه«: نويسد مي

 شاهنامه و آذرگشسب در افسانه و تاريخ، هر دو در آذربايجان ةهرحال دژ بهمن در افسان كه به
  .بوده است

  
   اسالميةسبالن در دور

 نشست به شرطي با اعراب صلح كرد كه آنان در اردبيل ميكه  عربها، مرزبان آذربايجان ةدر حمل
 و بر كردان بالسبحان و سبالن و نكنندي را ويران ا كسي را نكشند يا به اسيري نگيرند و آتشكده

 سبالن ةآيد كه اقوام مختلفي ازجمله كردان در دامن از اين نوشته برمي ٢٧.ساترودان تعرض نكنند
  .اند كرده زندگي مي

ط به بابك خرمدين  با كوه سبالن مربومرتبط اسالمي ةترين حوادث قرون اولي شاخص  
در اين زمان . نشاندگان خلفاي بغداد مبارزه كرده است است كه در اواخر قرن دوم با دست

شد يك نهضت مذهبي مبتني بر احساسات ملي و عقايد  دست خلفاي بغداد اداره مي آذربايجان به
 ٢٢سيد و مدت دينان ر  به پيشوايي خرمق ٢٠١بابك در حدود . دينان پديد آمد نام خرم همزدكي ب

. هاي سبالن بود محل استقرار بابك و قشون او در دامنه.  او با دولت عباسي طول كشيدةسال مبارز
. دينان كوههاي استوار است كوههاي خرم. كند  توصيف ميبسياراصطخري جايگاه خرم دينان را 

 مسجد قرآن خوانند  در كههمانا نوعي باشد از گبر. دندينان دار گويند مردمان آن جايگه دين خرم
   . طريق اباحت دارندلّاا لكن به ظاهر و
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گلي وسط چند تپه واقع  نام آت ه سبالن مرداب بزرگ مثلثي شكل، بة در دامن،در حال حاضر  
ها آمده است  اند كه در افسانه يدهنام) استخر اسب(گلي  گويند بدان علت اينجا را آت است مي

كند و  مي روي آب شنا آيد و ي از ته استخر باال ميبار اسب سفيد و بزرگ هرچند مدت يك
گويند اين اسب مال بابك است  اي مي عده. رود دهد و بعد به ته استخر مي مي هاي بلند سر شيهه

هاي بلند  شود و با شيهه  ميديدكه براي پيداكردن صاحبش از ديار تاريكيها ساعتي پيدا و بعد ناپ
  ٢٨.دهد اش را آواز مي خود گمشده

 متر ارتفاع از سطح دريا در ٣٦٠٠ تا ٢٣٠٠ بابك با ةبذ معروف به قلع  جمهور يا دژةقلع  
 متر در ٦٠٠ تا ٤٠٠ي به عمق يها اين قلعه با دره. غربي كلبير قرار دارد  كيلومتري جنوبشانزده

و اين دژ يكي از پايگاههاي مهم . باشد  ساسانيان احداث شدهةرود در دور  احتمال مي،اطراف آن
 است كهعباس در قرن سوم هجري  دين در جنگ با لشكريان خلفاي بني مستحكم بابك خرم

  ٢٩.الحاقاتي نيز بر آن افزوده شده است
  

   سبالنةدرياچ

 كه در فرورفتگي اند اي اشاره كرده  اسالمي در سخن از كوه سبالن به درياچهةنويسان دور جغرافي
 مردم منطقه قبر ةبه عقيد. اند گفته چشمه بعضيه و  درياچرابرخي آن . دارد قرارآن آتشفشان 
  .  در كنار اين درياچه و زير يكي از تخته سنگهاست، پيامبر ايران باستان،زردشت

ها آب  در تاريخ مغرب گويد كه آن چشمه را آبي بغايت سرد است و در حوالي چشمه  
  .)١٩٦ ص ، القلوبةهنزبه نقل از (سخت گرم و سوزان و جاريست 

 ».هاي گرم هست كه بيماران قصد آن كنند  گرد بر گرد كوه سبالن، چشمه...«: وحامد اندلسياب
  .) القلوبةهنزبه نقل از (

 و حمداهللا) قرن هفتم ق (آثار البالد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني در كتاب خود  
 سبالن ة در قلدر بحث از سبالن به وجود اين چشمه) قرن هشتم ق ( القلوبةهنزمستوفي در 
 آتشفشان سبالن نه چشمه است و نه درياچه، بلكه ة قلةبايد گفت كه در حفر. اند اشاره كرده

در حال . وجود آمده است  آبي است كه از ذوب برفهاي روي ديواره آتشفشان بهةحوضچه يا برك
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ته  مردم در فصل تابستان دساستهاي معدني اين كوه بيشتر در شهرك سرعين   چشمه،حاضر
  .كنند تني به اين شهرك سفر مي دسته از نقاط مختلف كشور و براي آب

  
  زيارتگاه سبالن

تا قرنهاي هفتم و هشتم هجري سبالن همچنان مورد اعتقاد و احترام مردم اين مرز و بوم بود و 
براي آب و خاك آن را از شتافتند و مقداري  مردم همچنان از شهرهاي دوردست به زيارت آن مي

 سه سال ،زيسته است خاقاني شرواني كه در قرن ششم هجري مي. بردند مي همراه خود تبرك
 ةاين مدت، به زيارت آن نايل شد و شعر زيبايي دربار آرزوي زيارت كوه سبالن را داشت پس از

  ٣٠.اين كوه سرود

  ست االــوار قطب كم هــرف كعبــز ش كو    الن دانـــــ سبـــهلّال قُــه اقبـــقبل
  تــس االــ حــةان كه كعبـــ احراميــةجام    دـزچه پوش زپوش اوــه بود سبــبكع

  ال استــرب سه ســـخاست مرا آرزوش ق    ت آن راـام فضيل واندهـري خــدر خب
  ست االـات جبــي كه امهــت عروســكوس    انـــار كنم جــم تا بر سرش نثــرفت
  ست االـــكرم من اين چه الف محي ِبــيعن    نــد تا بن دامـــر كشيــادر بر سـچ
قْمست االــ اين چه نادره ح؟دـا مانـــكج بكر    وزيــزار ساله عجـــ چندين هدع  

  ست االــره مثــر فقيــ مگ؛ه داردــومعــص     اوــةر آمده به صومعـموسي و خض
  ست اي زالــ بينوِشـــ پعيبادر از آن ــچ     آن زالِيــانا بزرگ بينــت همـهس

  ؟ست االـــرم داشتن چه مجــ ش؛بكر نه اي    ؟ريــاز نگيـــز روي ب ادرــگفتم چ
  ٣١ست احال  چه  و   جاي  خرقه كند بهر عروس    گفت پس از چار مه كه چادر من باد

  تــس االلــا كه بر تو حـــن خاقانيـــبفك    ٣٢رتــب مادر غيــران غيـاز بس بك
در كتاب  .الدين اردبيلي است رفتند شيخ صفي  كوه سبالن مياز مشاهير اردبيل كه به زيارت  
شود كه كوه سبالن و آب و   دو حكايت يكسان وجود دارد كه از آنها مستفاد مي الصفاةصفو

خاك آن مقدس و متبرك بوده و مردم براي زيارت كوه و آوردن آب و خاك آن تردد زياد 
نظر  به. اند كه آنها را كفار ناميده ني بوده استاند و اين توجه نيز بيشتر از سوي كسا كرده مي
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بعد از رواج تشيع . اند رفته رسد تا ظهور شاه اسماعيل، مردم همچنان به زيارت كوه سبالن مي مي
  .ده استشتدريج اعتقاد به كوه سبالن تضعيف  ه بعدي آن بيها و سختگيري

 ةشور در فصل تابستان به قلهاي كوهنوردي از سراسر ك جاي زوار، قافله ه روز بهامروز  
مطالب  .نمايند  اين كوه اتراق ميةدر دامن) شاهسون(كنند و عشاير ايلسون  مي سبالن صعود

دهد كه اين كوه از دوران باستان  خوبي نشان مي هب  كوه سبالن نوشته شده استة درباربسياري كه
جان و دل از  با و آنان وده استهمچنان مورد احترام و اعتقاد مردم ب) قرن دهم( اسالمي ةتا دور

  .اند رفته نقاط مختلف كشور به زيارت اين كوه مي
  
  ها نوشت  پي

  .۱۲ ص ،۱۳۶۶ ،انتشارات انزلياروميه،  غالمحسين صدري افشار، ة ترجم،معماري ايران ،.پوپ، آ. ۱
  .همان. ۲
  .۱۳۳۸ي عليشاه، صفتهران،  خانلري، پرويز ناقل ة، ترجمشاهكارهاي هنر ايران  همان،پوپ،. ۳
به قهستان و بدان ) الوند(به آمل و طبرستان و اروند ) دماوند( دوباوند  ...كه  بدان كه در عالم كوهها بسيارند چنان... .۴

 كردم تا يهاي منت نهاد بر بندگان و فرمود زمين را آرامگاه شما كردم و كوهها را ميخ. ندا كه كوهها زينت و ميخ زمين
محمد بن محمود . (ها و آب و جواهر را بر كوه سپردم هاي شما خراب نگردد و خزينه  و خانهبنگردد و نجنبد

  .۳۶۶ ص ،۱۳۷۵ ،نشر مركزتهران،  ،عجايب المخلوقات )همداني
  .۱۳۱ها، جلد اول، ص  يشت. ۵
  .۱۷۱بندهش، ص . ۶
  .همان. ۷
  .همان. ۸
كيومرث را در فارسي گر شاه يعني . پهلوي گر گويندكار رفته كه در ه  گري براي كوه بةدر يسنا هشت فقره كلم. ۹

  .۴۴ ص ، جلد دوم،ها  يشت،پادشاه كوه نامند
  .۱۳ ص ،۱۳۶۶ ، دانشگاه تهران، حسين گل گالبة ترجم،مشخصات جغرافياي طبيعي ايران ،.، بپتروف. ۱۰
  .۵۱ ص ،۱۳۴۹ ،انجمن آثار مليتهران، ، نظري به تاريخ آذربايجان   جواد،مشكور،. ۱۱
  .همان. ۱۲
  .۳۸ ص ، جلد دوم،ها به نقل از يشت. ۱۳
  .۳۱۸ ص ، جلد دوم،ها يشت. ۱۴
  .۱۵۸ ص ، بخش دوم،سنايبه نقل از . ۱۵
  .۱۵۹ ص همان،. ۱۶
  .۳۰۸ ص همان،. ۱۷
  .۶۰۲ ص ،۱۳۳۸انتشارات خيام، تهران،  ، الصفاةضرو. ۱۸



 

  

259   سبالن در اسطوره و تاريخ
  

جغرافياي طبيعي (؛ رسد  مي۴۸۴۴ سبالن به ةاع قل بايد گفت كه بلندترين ارتف؛۲۲ ص ، چاپ تهران،حدود العالم. ۱۹
  ).۱۵۷ -۱۵۸ ص ،۱۳۱۰ ،، به كوشش مسعود كيهان، تهرانايران
تر   كوه سبالن را از كوه دماوند نيز بزرگحوقل اشتباهاً ابن. ۳۹۹ ص ،تقويم البلدان ؛۳۳۵ ص ، االرضةصور. ۲۰
تر است ليكن سبالن از كوههاي اطراف منقطع شده و  گ من از دماوند بزرةكوه سبالن به عقيد: نويسد داند و مي مي

  .آيد نظر نمي هچندان بلند و برافراشته ب
  .۱۵۹ ص ،به نقل از يسنا. ۲۱
  .۱۹۶ ص ،۱۳۳۶نشر طهوري، تهران،  به كوشش دكتر دبيرسياقي، ،لقلوب اةهنز  حمداهللا،مستوفي،. ۲۲
  .۴۹۴ ص ،۱۳۳۶ ،و نشر كتاببنگاه ترجمه تهران،  ،مجموعه مقاالت  حسن،زاده، تقي. ۲۳
  .۸۹ -۹۰ ص ،۱۳۵۳ ؛بنياد فرهنگ ايرانتهران،  ،تصحيح و تحشيه به كوشش دكتر منوچهر ستوده، صوراالقاليم. ۲۴
  .۱۵۹ ص ، بخش دوم،يسنا. ۲۵
  .۲۳۹ ص همان،. ۲۶
 ،فتوح البلدان، بالذري. (خاصه اهل شيز را از رقص و پايكوبي در روزهاي عيد و انجام ديگر مراسم باز ندارد. ۲۷

  .)۱۶۳ص 
  .۲۰۱ص ، خياو يا مشكين شهر. ۲۸
  .۲۶، ص ۱۳۸۲ خرداد، تهران، ۲۲روزنامة همشهري، پنجشنبه . ۲۹
  .۱۳۵۷ ، كتابفروشي زوار،الدين سجادي ديوان خاقاني شرواني به تصحيح ضياء. ۳۰
رقه كند بهر عرس جاي و ج :اين مصرع در ديوان خاقاني تصحيح مرحوم علي عبدالرسولي به اين صورت است. ۳۱

  .بهر عيش آمده است، عرس جاي بهره در بعضي از نسخ ب. چه جمالست
  .»چادر غيرت«: مرحوم عبدالرسولية در ديوان تصحيح شد. ۳۲
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