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Abstract 
From the third to the seventh century AH, Islamic geographers have 

mentioned a toponym with similar names such as Mādhruestān, Mādhrustān, 

and Māīdhruestān, all of which point to a place or area along the Great 

Khorasan Road. So far, researchers have suggested different options for the 

location of Mādhrustān, including Taq-e Gara, Qaleh-i Yazdgird, Sorkhah-

Dizah, the route of Gilan-e Gharb and the plain of Eywan-e Gharb. The 

present research seeks to find out which area or ancient site can possibly 

conform to the toponym of Mādhrustān. The authors, based on some 

historical and geographical clues supported by archaeological and linguistic 

documents, demonstrate the conformity of Mādhruestān with the forested 

area of “Nāwdār” in the county of Dālāhū. Moreover, the authors believe 

that the name “Mādhrustān” is probably rooted in the name “Media,” or as 

its modern name (Nāwdār = among the forest), is rooted in the most 

important natural feature of the mentioned area, i.e. the dense cover of the 

Māzū (oak) forest covering the entire area. The authors believe that the 

Nāwdār Palace, which is attributed to Bahram Gūr in Islamic texts, 

corresponds to the current Sorkhah Dizah monument which is located in the 

middle of the Nāwdār region. The authors believe that the name Sorkhah 

Dizah (red fort) probably refers to ancient Iranian stories such as those found 

in the book Haft Peykar according to which Bahram Gūr errected a red 

palace for one of his wives. 
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 ناودار: ةديزبناي سرخه

 در امتداد شاهراه خراسان بزرگ ماذروستانايوان عظیم  
 

 ايرج رضائي

 تهران دانشگاه شناسيباستان دکتري آموختۀدانش

 1بیگيعلي سجاد

 رمانشاهک ،رازي دانشگاه شناسيباستانگروه  ياراستاد

 (28تا ص  75)از ص 

 92/98/9911؛ تاریخ پذیرش: 82/85/9911تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
دانان قرون نخستین و میانی دورۀ اسالمی در تألیفات خود از از قرن سوم تا هفتم هجری، برخی جغرافی

اند که استان یاد کردهذرونام با عناوین نزدیک به هم چون ماذرواستان، ماذروستان و ماییک جای

جملگی به یک مکان یا محدودۀ جغرافیایی واقع در امتداد راه خراسان بزرگ اشاره دارند. پژوهشگران 

دیزه، یزدگرد، بنای سرخه ۀهای متفاوتی چون، طاق گرا، قلعیابی ماذروستان، گزینهمختلف برای مکان

رو این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اینزاند. اغرب پیشنهاد کردهغرب و دشت ایوانمسیر گیالن

است. قابل انطباق محوطۀ باستانی منطقه یا نام ماذروستان در متون دورۀ اسالمی با کدام است که جای

شناسی نیز از شناسی و زباناستناد چند سرنخ مهم تاریخی و جغرافیایی که شواهد باستاننگارندگان به

شهرستان داالهو، در غرب « ناودار»نام مذکور را در منطقۀ جنگلی کند، موقعیت جایآن حمایت می

احتماالً  ،)ماذروستان(کنند. نگارندگان معتقدند که نام قدیمی این مکان یابی میاستان کرمانشاه مکان

ر ، ریشه د)ناودار= میان درختستان( این منطقههمچون نام امروزی و یا  ،دارد)مای( ریشه در نام سرزمین ماد 

 وجود پوشش متراکمی از جنگل مازوکه عبارت است از دارد مهمترین شاخصۀ طبیعی این منطقه 

یا ایوان نگارندگان معتقدند که کاخ همچنین . استکه سراسر منطقۀ موردبحث را فراگرفته ، )بلوط(

در حد  دیزه کنونی کهماذروستان که در متون دورۀ اسالمی به بهرام گور منسوب است، با بنای سرخه

احتماالً به حکایات و روایات نیز دژ( )سرخدیزه نام سرخه و استانطباق قابل میانۀ منطقۀ ناودار واقع شده، 

رنگ برای یکی از اساس آن بهرام گور کاخی سرخ پیکر نظامی، ارتباط دارد که برهفت چونکهن ایرانی 

 همسران خود برپا کرد.

 

 .بهرام گور یزه، ناودار، ساسانی،د، سرخهماذروستان کلیدي: هايهواژ
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 مقدمه. 1

شود، مهمترین راهی است که نیز خوانده می خراسان جادۀ خراسان بزرگ که شاهراه

غرب ایران را به یکدیگر  مناطق کوهستانیالنهرین و هزاره منطقۀ بین ینبرای چند

از هزارۀ ی، بلکه تنها از دورۀ اسالمی و تاریخکرده است. ظاهراً این راه نهمتصل می

 ساخته استپذیر میچهارم پ.م و حتی پیش از آن ارتباطات فرهنگی اقتصادی را امکان

در مجاورت بغداد به سمت زاگرس مرکزی موردبحث راه  (.Madjidzadeh, 1982ن.ک: )

حاصلخیز شامل و کوهی های میانها و دشتاز میان درّهپس از عبور کشیده شده و 

آباد غرب، ماهیدشت، کرمانشاه، بیستون، کنگاور، زهاب، کرند، اسالمقصرشیرین، سرپل

سوی شمال مرکزی از شرقِ ارتفاعات زاگرس خارج شده و به سرانجامنهاوند و مالیر 

. مدارک تاریخی و شواهد (Henrickson, 1985) یابدایران و شمال شرق ایران امتداد می

النهرین ات فرهنگی و اقتصادی منطقۀ بینشناختی حاکی از این است که ارتباطباستان

کرند  درۀو تنگۀ ناودار و  زهابهای غربی زاگرس و گذرگاه سرپلاز طریق کوهپایه

 گرفته است.صورت می

دوران قرون مختلف ویژه در هبشماری نگاران پرنویسان متعدد و تاریخجغرافی

های واقع نامجای به توصیفضمن ثبت مشاهدات خود، عبور کرده و از این راه اسالمی، 

شهرها، روستاها، بناها و  نوشتار پیش رو به برخیاند. در هپرداختدر امتداد این راه 

ت ـشناخ اره شده کهـاش ی راه خراسان بزرگـواقع در امتداد بخش غربهای منزلگاه

در . دفزایاتاریخی غرب ایران بیدانش محدود ما از جغرافیای  هبد توانآنها میتر دقیق

های جغرافیایی ناماین جایهمۀ یابی مکانهای موجود، حال حاضر با توجه به محدودیت

های دانیم که راهتوپوگرافی غرب ایران، میت ـوضعیدشوار است. با این حال با توجه به 

ها، هستند و وضعیت زمین، ناهمواریمنطبق ها و مسیرهای قدیمی راه براغلب امروزی 

داده است. از طرفی ها نمیراهمسیر  دررا محسوسی  اتتغییربروز اجازۀ  رودخانه و ...

انداز ها و استقرارهای بزرگ و مهم در چشمبرجستهها، نقشها، پلاوجود کاروانسر

می با تغییر و تحوالت بسیار اندکی همچنان ـهای قدیمنطقه، حاکی از این است که راه

از ای و فرامنطقهای و ارتباطات منطقه اندگرفتهمورد استفاده قرار های پسین در دوره

در آنها در  ترددها ها و هزارهسدهدر طول ، که رفتگهایی صورت میطریق همان راه

 شوند.ان مسیرهای اصلی شناخته میعنوجریان بوده است و اکنون نیز به
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نشاه، های تاریخی مرتبط با استان کرماسنجی نوشتههمو موجود اطالعات تاریخی 

میانی دورۀ  مانده از قرون نخستین وجایحاکی از این است که نویسندگان متون به

و  اندعبور کردهاز مسیر اصلی شاهراه خراسان بزرگ در منطقۀ کرمانشاه  اغلباسالمی، 

ها، شهرها مکان بسیاری از که رودرو انتظار میایناند. ازهمودپیندرت بههای فرعی را راه

اشاره این دوران به نام آنها در متون دانان مختلف بارها توسط جغرافییی که هاهو منزلگا

دربارۀ پژوهشگران پیش از این اند. واقع شدهراه اصلی همین امتداد  واقع در درشده، 

محدودۀ غرب ایران که در  واقع درباستانی  هاییا شهر ها، استقرارهامنزلگاه برخی

از جمله اند که رح کردهـرا مط یشنهاداتـپی، اندداشتهرار زرگ قـخراسان بامتداد راه 

 /کارینتاش، کارینا(9915)رضائی، حلوان  هاینامجاییابی و مکانبررسی توان به می

(Potts, 2017) بغستانه (75تا: )گلزاری و جلیلی، بی، کمبادنه ،(Alibaigi et al., 2012) ،

؛ مهریار و 9951 ،)کبیریو بازیگرایان  (Calmeyer 1996: 13؛ 988: 9927 ،فردکامبخش)کنگوبار 

های نامبسیاری از جایموقعیت و ماهیت هنوز  حالایناشاره نمود. با (878: 9921 ،کبیری

به  کهدرتالشند در این مقاله  نگارندگاناست. مانده برای ما ناشناخته این منطقه دیگر 

ی و ـشناسباستاند ـشواه یـو بررس اییـجغرافی و خیـدارک تاریـو م ادـاسن کمک

بنابراین و بازیابی نمایند. را ارزیابی « ماذروستان»قدیمی نام ، موقعیت جایشناسیزبان

های تاریخی غرب ایران، نامتواند با روشن نمودن مکانِ یکی دیگر از جایاین پژوهش می

قرون اولیۀ دورۀ در اواخر دورۀ ساسانی و  به بازسازی جغرافیای تاریخی این نواحی

 کمک کند. اسالمی
 

 در متون اسالمي ماذروستان .2

دانان و مورخان دورۀ اسالمی توجهی از جغرافیتعداد قابلاز قرن سوم تا هفتم هجری، 

 چهارمقرن ) رسته، ابن(هجری چهارمقرن ) ابودلف، )قرن سوم هجری(خردادبه ابناز جمله 

 ششمقرن ) ادریسی، (هجری )قرن چهارمه بن جعفر قدام، (قرن چهارم هجری)مقدسی  ،(هجری

)قرن البغدادی  و (قرن هفتم هجری) قزوینی ،(قرن هفتم هجریاوایل ) ، حموی(هجری

نام با عناوین نزدیک به هم چون در تألیفات خود از یک جای، (هجری هشتمهفتم/

رسته، ابودلف و ابنط وجود، فقایناند. باذرواستان یاد کردهماذرواستان، ماذروستان و مای

از این توجهی قابلاطالعات اند، زیستهکه هر دو در قرون نخستین دورۀ اسالمی می

بیان و مذکور به تکرار مطالب آنها یا ذکر نام مکان  دیگران صرفاًو  اندمکان ارائه کرده
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سفرنامۀ ، در کتاب هجری( چهارم)قرن ابودلف  اند.بسنده کرده یفاصلۀ آن از نقاط پیرامون

 ن و مسیر منتهی به آن نوشته است:خود در توصیف ماذروستا
ای میان دو به طاق حجام، و آن طاقی سنگی در سر راه واقع در تنگه)حلوان( از آنجا »

آور است. از آنجا به ماذروستان و در آن ایوان عظیمی کوه و دارای سقف بلند و شگفت

ای واقع است که بهرام گور آن را مخروبهقرار دارد. در جلوی آن سکوی بزرگ و باغ 

بارد و بر نیم دیگر آن سوی شرق و خراسان است، برف میرخ آن که بهساخته و در نیم

 .(72: 9971 ،)ابودلف« باردبرف نمیکه در جهت عراق است، 

ت توسط مورخان و ـکاسوی کمـفات ابودلف دربارۀ ماذروستان بعدها بـتوصی

)ن.ک. تکرار شده است و البغدادی یاقوت حموی  ،ی چون قزوینیدانان دیگرجغرافی

االطالع  مراصد»در کتاب  .(9/9892 :9198 ،بغدادیال؛ 91: 9155 ،؛ حموی179: 9178 ،قروینی
وضوح به قرارگیری ماذروستان در امتداد راه البغدادی به ،«علی اسماء االمکنه و البقاع

 چهارم)قرن رسته اصفهانی ابن. (9/9892: 9198 ،ی)البغدادخراسان بزرگ اشاره کرده است 

جامعی از  همزمان با ابودلف، توصیف نسبتاً تقریباًدانی است که دیگر جغرافی هجری(

 ،رسد که هر دو جهانگردنظر میماذروستان و مواضع پیرامون آن ارائه کرده است. به

کم بخشی از یا دست ،از ماذروستان این دوخود از مسیر موردبحث گذشته و توصیفات 

 است: نوشتهرسته بوده است. ابن آنهاحاصل مشاهدات عینی  ،آن
ش هموار است. سپس راه به ـذرواستان چهار فرسخ است که راهاز حلوان تا مای»

گردد. بر شود، منتهی میای قرار گرفته و سراب نامیده میای که در پایین تپهقریه

رسند. در ای میگذرند و سپس به باالی تپهاز آن می ن پلی قرار دارد کهاروی رود حلو

طاقی از سنگ ساخته شده که با مرمر فرش گردیده و در مقابل طاق  ،راه آن تپه ۀنیم

رسد و از آنجا به قرار دارد. بعد راه ادامه می یابد تا به سر تپه می (9)دو درخت پسته

القلعه شش فرسخ است و تا مرجذرواستان شود. از مایذرواستان سرازیر میطرف مای

گذرد ولی این راه خطرناک است. بخاطر وجود اکرادی درخت میای پرراه از میان دره

  .(911: 9977 ،رسته)ابن «که در اطراف آن هستند

دیگر نامی از ماذروستان در متون هجری  یا اوایل قرن هشتم قرن هفتم اواخراز 

 شود.دورۀ اسالمی دیده نمی
 

 ینه پژوهشپیش. 9

هنری راولینسون نخستین پژوهشگری است که در اواسط قرن نوزدهم به اظهارنظر 

که طاق گرا بخشی از کاخ و احتمال داد  ماذروستان پرداخت موقعیت احتمالیدربارۀ 

والدیمیر  ،. پس از وی(Rawlinson, 1839: 34) (8و  9 ویرا)تص ماذروستان بوده است
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 در ایران ابودلف ۀسفرنامدر تعلیقات خود بر کتاب  تم،در اوایل قرن بیس مینورسکی

بلکه یک بنای تاریخی قلمداد  ،نوشته است که ماذروستان به نام شهر توصیف نشده

 واقع باشد (8)گردیده است. به عقیدۀ مینورسکی ماذروستان ممکن است در سرمیل

نظر مینورسکی، به عقیدۀ برخالف . (991 :9971ن.ک: مینورسکی در تعلیقات سفرنامۀ ابودلف، )

، ماذورستاننام جایدهد که روشنی نشان میرسته بهنگارندگان، توصیفات ابودولف و ابن

القلعه اطالق مرج در میانۀ راه حلوان ایهبه ناحی نه به یک شهر یا کاخ، بلکه در حقیقت

 بعالوهود. شده ب شد و منظور از ایوان ماذروستان، کاخی بود که در این منطقه برپامی

فاصلۀ در  ،از نظر موقعیت مکانی «سرمیل»گزینۀ پیشنهادی مینورسکی یعنی اگرچه 

از نظر نگارندگان، مکان پیشنهادی نگارندگان قرار دارد، اما  بهنسبت نسبتاً نزدیکی 

با  سرمیلموقعیت مکانی زیرا  ،قبول نیست، قابلسرمیلماذروستان در یابی مکان

القلعه ذکر دانان برای فاصلۀ این مکان نسبت به حلوان و مرجهایی که جغرافیمسافت

دورۀ ساسانی فاقد یک اثر شاخص ، مکان مذکور ندارد و مهمتر از آن همخوانیاند، کرده

 .است که بتوان آن را با بنای ماذروستان انطباق داد

 بقایایماذروستان همان  کاخ معتقد بود که بی هیچ تردیدی هرتسفلد ،پس از آن

 معروف است «پاطاق ۀزیج منیژ»امروزه به که  (Herzfeld, 1907: 53)بنای پاطاق است 

ف ـتوصیکه طاق گرا با  کردالم ـاعل ـادوارد کی ه پس از آن،ـچند ده .(9 )تصویر

منفرد  بنایزیرا طاق گرا یک  ،انطباق ندارد ماذروستانبنای  دانان اسالمی دربارۀجغرافی

 وجود نداردو باغ وسیع در این نقطه شاهی ایجاد یک کاخ فضای کافی برای است و 

(Keall, 1967: 101) . ۀقلع را باامکان ارتباط ماذروستان  ،با استناد به دالیلیخود کیل 

مجموعۀ عظیم با آثاری از  ، یکقلعۀ یزدگرد. (Ibid: 101)یزدگرد مطرح کرده است 

طاق گرا و  یغربشمالیلومتری ک 97دوران اشکانی و ساسانی است که در فاصلۀ حدود 

 اصلی خراسان بزرگ واقع شده است. راه
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ی موسوم به خراسان بزرگ در غرب استان کرمانشاه شامل مسیر حلوان ـراه باستان ۀ. نقش9تصویر 

دیزه و سرمیل یزدگرد، زیج منیژه، طاق گرا، بنای سرخه ۀ. موقعیت قلع)کرند(القلعه به مرجزهاب( )سرپل

یابی ماذروستان قدیم در این نقشه های پیشنهادی پژوهشگران برای مکانگزینهمهمترین ن عنوابه

 .(8888)گوگل ارث مشخص شده است 
 

 
. موقعیت بنای زیج منیژۀ پاطاق در ابتدای دشت کم ارتفاع بشیوه و بنای سنگی طاق گرا در 8تصویر 

 .از رضا عزیزی()عکس  دیزهورودی غربی تنگۀ باریک و مرتفع ناودار سرخه
 

 ایراندر مجلۀ که  مقالهیک بخشی از در  کالوس شیپمن 9171در سال پس از آن 

به  توجهبا ، پرداختمیدر فارس و به بحث پیرامون چند بنای ساسانی  منتشر شد

دانان اسالمی از بنای ماذروستان و مسیر منتهی به آن و نیز فواصل توصیفات جغرافی
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و موقعیت بنا بر  شدۀ پیرامونیاین بنا نسبت به نقاط شناخته موقعیتاعالم شده برای 

در مقام خود  و دانست ممکننارا از جمله کیل پیشین  ، آراء پژوهشگرانسر راه اصلی

را زهاب کرند سرپلمسیر راه سوی طاق گرا، در آندر  واقع دیزهبنای سرخه ،جایگزین

 ماذروستان پیشنهاد کردیوان ا یابیبهترین گزینۀ ممکن برای مکانعنوان هب

(Schippmann, 1969) .های دو مقالۀ جداگانه که در سالدر بار دیگر کیل  اما ادوارد

 پیشین ۀهمچنان بر نظری ،شیپمن دالیلضمن رد ، منتشر کردمیالدی  9119و  9121

 Keall 1989: 4-983; Keall)یزدگرد اصرار کرد  ۀخود مبنی بر انطباق ماذروستان و قلع

1993: 6-275). 

 
عنوان گزینۀ هدست طاق گرا، در کنار روستای امروزی پاطاق. ب. بنای زیج منیژه واقع در پایین9تصویر 

 .)عکس از رضا عزیزی(دی هرتسفلد برای بنای ماذروستان پیشنها
 

پژوهشگران از سوی هم  یدیگر بسیار متفاوت هایپیشنهاددر سالیان اخیر، 

بر سر نظر و اختالفبحث  دهدکه نشان میارائه شده،  گران ایرانیپژوهشویژه هبمختلف، 

مسعود گلزاری و . برای مثال ردهمچنان ادامه دا نام قدیمیاین جای دقیق موقعیت

 اشارۀ القلعه مورد، همان مرجیدیزه امروزجلیلی معتقدند که سرخهمحمدحسین 

 9921در سال همچنین  .(19: ات، بیو جلیلی )گلزاری دورۀ اسالمی استدانان جغرافی

ود، مهدی ـرب بـاد غـآبالمـتان اسـی از شهرسـوز منطقۀ کرند بخشـی که هنـزمان

دیزه را نیز بررسی های خود در این شهرستان، محوطۀ سرخهمحمدپور طی بررسیبیگ

-)بیگالقلعه قدیم دانسته است و او هم همچون گلزاری و جلیلی این مکان را مرج کرد
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 بنای مشابه، اظهارنظری در حاجی موسوی و غالمی هم، تازگی به .(982: 9921پور محمد

 و غالمی) انددانسته القلعهمرج ناحیۀ در واقع ساسانی قلعۀ همان را کنونیۀ دیز سرخه

میراث فرهنگی  ادراۀ کلامروزه نیز تابلوی ذکر است که بهالزم .(9912 حاجی، موسوی

عنوان هبدیزه نصب شده است، این مکان را محوطۀ سرخه که بر رویاستان کرمانشاه 

ج این است که ـدۀ رایـچنانکه گفته خواهد شد، عقی. کرده است یـمعرفالقلعه مرج

 شمحمدابراهیم زارعی و همکاران اخیراًالقعله همان کرند امروزی بوده است. مرج

رب واقع غرا با دشت ایوانماذروستان را تغییریافتۀ نام ماسبذان تصور کرده و این مکان 

غرب به ایالم، النـر راه گیـ، بر مسیزهابشرقی سرپلکیلومتری جنوب 28در حدود 

در کتاب  نیزاکبر علیزاده گیالن علیهمچنین . (9919 ،)زارعی و دیگراناند کی دانستهـی

ۀ حوزمسیر مشابهی یعنی در را در  ماذروستان، غربتاریخ و جغرافیای تاریخی گیالن

. (58-75: 9921 ،علیزاده گیالنن.ک: )یابی کرده است مکان امروزی غربگیالن شهرستان

جادۀ اصلی ر ـدر هر مکانی خارج از مسی ماذروستانیابی مکان اعتقاد نگارندگان،به

دورۀ ی منابع ـاز بررسرا ـزی ،ستـدرست نیاز اساس  به کرندغرب زهابامروزی سرپل

به  زهاب()سرپل حلواناصلی بر سر راه  ماذروستانکه  دریافت توانمی صراحتبهاسالمی 

که امروزه از شهرهای  یرـ، یعنی همان مسیداشته استقرار  )کرمانشاه( قرماسین

از  را موردبحثمسیر  ،رستهابن اتفـتوصیدر واقع گذرد. یـآباد مرب و اسالمـکرندغ

و سپس صعود به دامنۀ مشرف  و(آ)سراب ماربه قریه و سراب پاطاق  تا رسیدنحلوان شهر 

به  )کرند( القلعهتا مرج ماذروستانرسیدن به باالطاق و  سرانجامو  )حجام قدیم(به طاق گرا 

 کند.ترسیم می روشنی
 

 بحث. 4

دانان دورۀ اسالمی موقعیت ماذروستان را حدفاصل حلوان به توجه به آنکه جغرافی با

نخست تعیین یابی ماذروستان، در درجۀ ای مکاناند، بنابراین برالقلعه ذکر کردهمرج

موقعیت خوشبختانه است.  الزامیالقلعه نام قدیمی حلوان و مرجدو جای یمکان موقعیت

حلوان  ، چنانکهتوسط پژوهشگران مشخص شده استپیش از این مذکور نام هردو جای

 ؛9915 ،ئی)ن.ک: رضا شده استیابی امروزی مکان زهابقدیم در محدودۀ شهر سرپل

Rawlinson 1839: 35; Levine, 1973: 27; Frayne 1999: 148) .القعه نیز در مورد مرج

کرندغرب که در فاصلۀ حدود  کنونیِاعتقاد بر این است که موقعیت این مکان با شهر 

مینورسکی در تعلیقات ن.ک: ) مطابقت داردقرار دارد،  زهابکیلومتری شرق سرپل 17
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را  ماذروستانتوان با اطمینان بنابراین می. (885: 9927 ،لسترینج؛ 991 :9971، ابودلفسفرنامۀ 

 یابی کرد.مکان کرندبه  زهاببر جادۀ سرپلجایی واقع 

که بار مشخص کنیم، الزم است  یتردقیقشکل بهبرای آنکه موقعیت ماذروستان را 

نقاط  سبت بهدر متون دورۀ اسالمی ذکر شده، ناین مکان برای  ی کهفواصلدیگر 

و را از شهر حلوان  ماذروستانفاصلۀ  دورۀ اسالمی دانانرافیجغبسنجیم.  ی آنپیرامون

نظر کننده بهاند که در نگاه نخست گیجها و اعداد مختلفی ذکر کردهالقلعه با کمیتمرج

فاصلۀ ، (91: 9221)و قدامه بن جعفر  (91: 9221)به دخرداابنرسد. برای مثال می

و  (91: 9155) حموی ،(179: 9178) قزوینی چهار فرسخ،را تا حلوان « تانسماذرو»

به اندازۀ دو  (997: 9187) ، مقدسی)مرحله( منزلدو  به اندازۀ( 9892: 9، ج. 9198)البغدادی 

: 9221)به دخرداابنهمچنین اند. میل ذکر کرده 98به اندازۀ  (999: 9188)دریسی و ابرید 

 و شش فرسخرا القلعه تا مرج« ستانماذرو»فاصلۀ ، (91: 9221)و قدامه بن جعفر  (91

 )منزل(همین فاصله را یک مرحله  (9892: 9، ج. 9198) و البغدادی  (997: 9187)مقدسی 

در  الزاماًقدیم هستند که دنیای های سنجش فواصل در اینها کمیت .اندذکر کرده

رایج در دورۀ قاجاری را در پژوهشگران هر فرسخ اند. ممالک مختلف یکسان نبوده

نظر . اما به(Floor 2008: 70)اند کیلومتر محاسبه کرده 7مقیاس امروزی معادل حدود 

)قرن خلدون متفاوت بوده است. ابنکمی تر این نسبت های قدیمیرسد که در دورهمی

 مقدمۀی، در کتاب ـرجستۀ اسالمـشناس بو جامعه دانیـ، جغراف، مورخهشتم هجری(
چهار انگشت وو هر ذراع را بیست )زرع(اندازۀ هر فرسخ را دوازده هزار زراع  خلدونبنا

، اما رسدمینظر . این اندازه اگرچه تاحدودی نسبی به(9/28: 9928 ،خلدون)ابننوشته است 

حدود پنج کیلومتر بوده کند که هر فرسخ در قرون میانی دورۀ اسالمی مشخص می

 .(971: 9929 ،نژادزراء )برای فرسخ، ن.ک:است 

شود که با یک حساب سرانگشتی مشخص میتوجه به این محاسبات،  بنابراین با

است. این بوده کیلومتر  88تقریب حدود به با معیار امروزی،  ،فاصلۀ حلوان تا ماذروستان

 اینقطهاز ، منطبق است که پس از طاق گرامیان کوهی  درۀیک درست بر  فاصله

 98حدود فاصلۀ روستای سرمیل در حدود آغاز و تا  )باالطاق(طاق موسوم به بان

در گویش کُردی که امروزۀ بحث محدودۀ مورد  .امتداد دارد شهر کرند غربکیلومتری 

جنگلی  با پوشش متراکمیک تنگۀ کم عرض کوهستانی موسوم است، « ناودار» محلی به

منطقۀ ناودار  متر عرض دارد.حداکثر حدود دو کیلوکیلومتر طول و  97حدود است که 
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از سمت جنوب به کوه نوا، از سمت شرق به  های داالهو و تاریکه،از سمت شمال به کوه

  .(1)تصویر  شودروستای سرمیل و از سمت غرب به طاق گرا منتهی می
 

 
رمیل، اق گرا تا سط. درۀ ناودار، تنها راه ارتباطی امتداد جاده خراسان بزرگ در حد فاصل 1تصویر 

فراز بنای طاق گرا توسط رضا غرب، از )عکس از دیزه در تصویر مشخص شده است موقعیت روستای سرخه

 .عزیزی(
 

به  ها جادۀ خراسان بزرگ رادر طول قرن، تنها مسیر اصلی است که ناودارتنگۀ 

به لحاظ موقعیت جغرافیایی، های دور تاکنون متصل کرده و از گذشته رودانمیاندشت 

دانان دورۀ گواه این مدعی، اشارۀ مکرر مورخان و جغرافیراهبردی داشته است.  یتاهم

 همچونطاق گرا گذرد و راهی است که از این تنگه میبه و نیز سیاحان غربی اسالمی 

قدیمی و سنگفرش امروزه بقایای جادۀ  قرار دارد. در ابتدای آن ،ایشدهشناخته شاهد

گذرد، هنوز می آسفالتۀ امروزیبه موازات جادۀ  تقریباً، طاق گرا مقابلباستانی که از 

-997: 9915پهلوان و دیگران ده؛ 199: 9927؛ 81: 9977فرد، شخکامب)ن.ک. قابل مشاهده است 

شمسی آشکار  9977های سال در نتیجۀ کاوشاین جادۀ باستانی هایی از بخش .(992

های تند شت است که در سراشیبز و درـهای ریسنگاز قلوهشد و بافت معماری آن 

: 9977 ،فرد)کامبخشتر محافظت شده است های درشتوسیله دیوارهایی جنبی از سنگهب

81) . 

رغم علی نام ماذروستان است کهتسمیه و مفهوم جایتوجه دیگر، وجهنکتۀ قابل

. پنهان مانده استپژوهشگران پیشین از نگاه  ،در پیشبرد این مبحث اهمیت آن
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شناختی، توجه به تمام شواهد و قراین موجود، از جمله شواهد زبان بارندگان نگا

دو گزینۀ بسیار محتمل منطقۀ موردبحث، های جغرافیایی و محیطی همچنین ویژگی

نام موردبحث را نخست آنکه جای :کنندپیشنهاد مینام مذکور شناسی جایبرای ریشه

و چنین فرض کنیم که جزء  تصور کنیمروستان )ذ( +)ماذ؟( ما متشکل از دو جزء 

قرون عربی و فارسی نام معروف ماد است که در متون نخست، صورت دیگری از جای

ماه کوفه و ماه هایی چون نامدر جای ، برای مثالشکل ماهنخستین دورۀ اسالمی اغلب به

حال نگارندگان ن. باای(927: 9187المقدسی های مذکور ن.ک: نامجای)برای شود دیده می ،بصره

برخی شواهد هیچ پیشنهاد مطمئنی ندارند.  )ذروستان(نام برای مفهوم جزء دوم این جای

پیشنهاد نخست نگارندگان مبنی بر انتساب نام امکان درستی  نیزتاریخی و جغرافیایی 

گذرگاه استراتژیک و باریک آنکه  از جملهکند، ماذروستان به سرزمین ماد را تقویت می

رودان به منطقۀ انگذرد، دروازۀ ورود میپاطاق که درست از کنار طاق گرا می گردنۀ

تاریخ اهمیت راهبردی  و به این دلیل در طول شدتلقی میجبال یا مادستان باستان 

که « رسـدربند زاگ»و « ادیـدربند م»ن ـپژوهشگران معتقدند که عناوی داشته است.

کار رفته، و یا عنوان عقبه یا هبُن و بطلیموس بنویسان یونانی چون استراتوسط جغرافی

دانان اسالمی ذکر شده است، در حقیقت اشاره به گردنۀ حلوان که بعدها توسط جغرافی

از  همچنین .(Potts, 2020: 56؛ 999-998: 9915پهلوان و دیگران، ن.ک: ده)همین مکان دارد 

در زمان وی، نواحی میان ید که آچنین برمی (اول پ.م)قرن کسی اتوصیفات ایزیدور خار

بخشی از حکم ، درکرمانشاه امروزی( ۀاحتماالً ناحی)تا کامبادن  (کرند امروزی)کارینا دشت 

 .(Isidore, 1914: 6-7) شده استمیتلقی « ماد پایین»ناحیۀ 

 شناسی ماذروستان آن است کهنگارندگان برای ریشهدوم اما گزینۀ پیشنهادی 

. چنانکه مـفرض کنی« اِستان/ستان»و « ماذرو»متشکل از دو جزء را مذکور نام جای

های ساز رایج در زبانمکانشکارا یک پسوند پرکاربرد اسم دوم آ ءجزشود مالحظه می

های رایجی چون گلستان، انارستان، تاکستان، دارستان و ایرانی است که در ترکیب واژه

نباتات، جانوران،  )مثالً خاصیا موجود یء ـش کـی و تمرکز و بر فراوانی شودغیره دیده می

البته  ،)ماذرو(نخست  ءاما جز. د داردـک مکان مشخص تأکیـدر ی های انسانی و ...(قومیت

 «مازو»امروزی واژۀ  تغییر یافتۀشکل تلفظ قدیمی یا همان  تواندمی ،نگارندگان گمانبه

صورت مازو، مازگ، بحث بهوردهای مختلف زبان کُردی، واژۀ مامروزه در گویش. باشد

که مورد اخیر به تلفظ  (519: 9957؛ هژار، 721: 9927)جلیلیان، شود مازی، و مازِر تلفظ می
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 Quercus infectoriaبا نام علمی  کهمازو  ( بسیار نزدیک است.ماذروقدیمی موردبحث ما )

Oliv های کوهرشته بلوط دردرخت های بومیِ شود، یکی از مهمترین گونهشناخته می

بنابراین  .(9918 ،مهرنیا و دیگران)متر ارتفاع دارد  7-8رود که حدود شمار میزاگرس به

از یا مکانی با پوشش انبوه  «مازوستان»ماذروستان به معنی شاید  ،گمان نگارندگانبه

های ه عالوه بر شباهتـتسمین وجهـای مطرح نمودنل ـدلیدرخت مازو بوده است و 

را  بحثۀ موردغالب منطقگیاهی پوشش نیز امروزه  ، آن است کهآشکار ناختیشواژه

ردی امروزه در گویش کٌ ،موردبحث ۀتنگواقع دهد. درتشکیل می مازو(نوعی ) درخت بلوط

میان »شود که به معنی گفته می «ناودار» زهابهای داالهو و سرپلبومیان شهرستان

از درختان  عمدتاًاره به پوشش متراکمی اش که درختستان است یا محدودۀ« جنگل

تمام طول و عرض این تنگه را در  نوازیچشمشکل یکپارچه و بسیار بلوط دارد که به

ممکن است که هر دو گزینۀ پیشنهادی نگارندگان برای  البته. (7تصویر ) برگرفته است

به عبارت  .لحاظ مفهومی به یکدیگر مرتبط باشند بهنام ماذروستان، شناسی جایریشه

راالنتشار در منطقۀ زاگرس مرکزی، ـک درخت کثیـنام درخت مازو در حکم ی گرـدی

منطقۀ مرتبط باشد، زیرا که  )درخت مادی؟(شناسی به نام ماد تواند خود به لحاظ ریشهمی

رویشگاه این نوع  ترینترین و اصلیطور اخص، مهمهبزاگرس طور اعم و منطقۀ هماد ب

 رود.شمار میبه در ایراندرخت 

 
 )عکس از رضا عزیزی(دیزه، دید از غرب ناودار، از فراز روستای سرخهۀ . در7تصویر 
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نویسان، جهانگردان و مستشرقین، از اوایل توصیفات جغرافی ازآنچه که هرحال، به

این است که وضعیت طبیعی این  شود،میدریافت به خوبی دورۀ اسالمی تا دورۀ قاجار، 

توجه جلب ویژگی طبیعی دیگریدرخت آن بیش از هر عنی منظر جنگلی و پری ،تنگه

: 9977)رسته ابنبرای مثال . (952: 9951؛ چریکف، 919: 9958)ن.ک: بایندر،  نموده است

که بسیار است استفاده کرده « درۀ پردرخت» عنوان، در توصیف ماذروستان از (911

که بخشی از آن  در سفرنامۀ خود،شاه قاجار ناصرالدین ه قرن پس از آن،نُ. اهمیت دارد

هجری قمری اختصاص دارد، در  9825به شرح سفر وی به عتبات عالیات در سال 

 ناودار نوشته است: کوهیدرۀ میانتوصیف خروج از دشت کرند و ورود به 
لند و های سخت و برود. از دو طرف کوهرفته سرازیر میراه مایل به انحطاط و رفته»

این راه و این دره به دهنۀ نهر رودبار  هیاتشود. نزدیک شده، دره تنگ می «پردرخت»

« ام، بسیار شبیه استرود و پیشتر دیدهکه از کجور مازندران به ساحل دریای خزر می

 .(25-27: 9978 ،شاه)ناصرالدین

سبب هدر طول زمان باحتماالً منطقۀ پردرخت ناودار است که همان این توصیف 

جی. اف. جونز یا همان ماذروستان نامیده شده است. مازو داشتن این ویژگی، دارستان 

میالدی از این مسیر گذشته، در وصف آن نوشته است: این درۀ  9211نیز که در سال 

. (Jones, 1849: 267)تنگ و باریک از هر طرف توسط درختان بلوط پوشانده شده است 

از  خود ر حرکتـدر مسیالدی ـواسط قرن نوزدهم میکه در از ـنیی ـچریکف روس

در نصفۀ این راه، به »زهاب به سمت کرند، در شرح منطقۀ موردبحث نوشته است: سرپل

مسافت یک ساعت از طاق، راه قدری وسعت پیدا کرده و یک کاروانسرایی موسوم به 

« دنامنیز مین« جنگلمیان»میان تخت، در آنجا واقع است. اکراد آن کاروانسرا را 

« ناودار»اصطالح محلیِ اللفظی ترجمۀ تحت« جنگلمیان»در واقع  .(952: 9951 ،)چریکف

« ناودار»نیز وی شود که در زمان از نوشتۀ چریکف چنین استنباط میاست و بنابراین 

 این منطقه بوده است. نام رایج جنگل()میان
 

 در منطقۀ ناوداردر جستجوي کاخ ماذروستان . 8

که بیان شد، نگارندگان معتقدند که ناحیۀ ماذروستان همان منطقۀ  یتوجه به دالیل با

به مهم توجه به این سرنخ  نتیجه باناودار امروزی واقع در شهرستان داالهو بوده است. در

چنانکه در یابی کاخ یا ایوان ماذروستان در محدودۀ موردنظر خواهیم پرداخت. مکان

بار ابودلف به کاخی در ماذروستان اشاره کرده و شد، نخستینمقدمۀ این پژوهش گفته 
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، پادشاه پرآوازۀ ساسانی ملقب به بهرام گور م( 189-191)پنجم آن را به بهرام  بنای

کاخ  ،کالوس شیپمنچنانکه گفته شد، پیش از این همچنین نسبت داده است. 

دیزه معروف است، سرخهی که امروزه در محل به قلعۀ ـای بنایـبقایبا را  ماذروستان

سنجش فواصل ذکر شده برای ایوان  ،یابی شیپمناساس مکان. است انطباق دانستهقابل

و  القلعه در متون اسالمی بوده استنام حلوان و مرجماذروستان نسبت به دو جای

شناختی و ارتباط شناختی بنا و آثار آن و نیز شواهد زبانهای باستانویژگی ی ازتوصیف

حال این با. است ارائه نکرده ماذروستانۀ طبیعی منطقبا جغرافیای تاریخی و آن 

های پیشنهادی معتقدند که پیشنهاد شیپمن در مقایسه با سایر گزینهنگارندگان 

ماذروستان در متون اسالمی دارد.  ف ایوانپژوهشگران دیگر، همخوانی بیشتری با توصی

 یلیشواهد تکمبرخی ارائۀ  بانظر شیپمن، ش پذیرضمن  نگارندگاندر اینجا بنابراین 

 تقویتتأیید و را دیزه کنونی ایوان ماذروستان قدیم و بنای سرخه همانیاین امکان، دیگر

 .نمودخواهند 

درست ، زهابشهر سرپلشرق کیلومتری  88حدود دیزه، در فاصلۀ روستای سرخه

خی ـتاری مجموعۀ .دارد قرارکرمانشاه -کرند-زهابسرپلی ـجادۀ ارتباطامتداد در 

اورت هم قرار ـی است که در مجـی و غربـشرقشمال یـدو برجستگ شاملدیزه سرخه

ویر ا)تص (9)است مدفون گردیده دیزهبافت روستای سرخههایی از آن در زیر بخشو  دارند

7-5) . 

دیزه سرخهاز محوطۀ غربی  جهانگردانبرخی از پژوهشگران و سه قرن گذشته در دو

میالدی،  9211در سال اند. برای مثال را توصیف کردهاین اثر تاریخی بقایای زدید و با

در نزدیکی خان یا کاروانسرای های عظیم با طاقاز وجود یک آتشکده  ،جونزجی. اف. 

هنری الیارد به وجود یک کاروانسرای . (Jones, 1849: 268)دیزه یاد کرده است سرخه

خوانده، اشاره کرده  (Surreh-Dereh) «سوره دره»آن را ، که وی دهکدهبزرگ در این 

دیزه دریافتند که نگارندگان در بازدید خود از روستای سرخه. (Layard, 1887: 220)است 

دیزه متری شمال محوطۀ سرخه 78بقایای اندکی از کاروانسرای مذکور در فاصلۀ حدود 

، 9921های خود در سال ررسیمحمدپور طی بمهدی بیگ. (5 تصویر)برجای مانده است 

ی کرده است ـالم معرفـدراسـی/صـوط به دورۀ ساسانـای مربزه را محوطهـدیسرخه

علی هژبری در بررسی شهرستان ، 9927سال بعد در  دو .(985: 9921 ،محمدپور)بیگ
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دورۀ ای مربوط به عنوان محوطهدیزه را بهداالهو از این محوطه دیدن کرد و سرخه

 .(781-795: 9927)هژبری، دورۀ ساسانی ثبت نموده است احتماالً  تاریخی و

نظر متر است، اما به 988×978زه حدود ـدیی محوطۀ سرخهـابعاد کل ،درحال حاضر

ویژه از سوی شمال و غرب، به مذکور، ی از محوطۀـتوجهلـهای قابرسد که بخشیـم

در زیر بافت مسکونی روستا  های مسکونی روستاییان تخریب یاواسطۀ تعرض خانههب

غربی  (بنای)تپه دیزه متشکل از دو سرخه ۀگونه که پیداست محوطآن مدفون شده است.

ی دارای امتداد ـبنای غرب. دارند یر بلندـمت 91و  2که به ترتیب  ی استـو شرق

سنگ و مالت تماماً از الشه ،های سطحیبر اساس یافتهغربی است و شرقی، شمالجنوب

آمدگی رونـی و بیـی آن دارای فرورفتگـغربساخته شده، نمای جنوب کوبمـنی گچ

متر  98×98مانند است و حیاطی در بخش غربی دارد. محدودۀ خود بنای غربی برج

البته که  ،رامون آنـوار پیـمانده از دییـهای باقبخش استنادبهز ـنیاط آن ـو حیاست 

رسد نظر میدر مجموع بهمتر بوده است.  98×98 یباًتقر گیری است،زحمت قابل اندازهبه

 حیاط بوده است ۀمتر آن زیربنا و بقی 98×98متر بوده که احتماالً  78×98بنای غربی 

 .(5)تصویر 

 
 )عکس از رضا عزیزی(.دیزه، دید از جنوب . عکس هوایی از محوطۀ تاریخی سرخه7تصویر 
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 )عکس از رضا عزیزی(.دید از جنوب و ساختارهای معماری آن،  دیزه. نمایی از تپه غربی سرخه5تصویر 

 

در بخش بقایای چند فضای کوچک  ،ی سطحیـبررسی و ـر هوایـبر اساس تصاوی

ده ـی بنای غربی دیـغربل در بخش شمالـطویباریک و شرقی و یک راهروی جنوب

دارد و درست  دامتر ابع 987×27تر است و تر و مرتفعشرقی بزرگتپه شمالشود. می

های صورت گرفته ساختارهای آن استناد بررسیبهچسبیده به تپۀ غربی واقع شده است. 

توجه به ابعاد و اندازۀ  باساخته شده و کوب نیمسنگ، آجر و مالت گچ با استفاده از قلوه

در های ایجاد شده و در سطح، های آشکار شده در برشو همچنین رد دیواره آن

 97×97×5تعداد زیادی آجر قرمز رنگ به ابعاد تری بوده است. های بزرگبردارندۀ بنا

، مشاهده شد که برخی از آنها توسط رقیتپه ش بخش شمالی درعمدتاً  (1)،مترسانتی

مورد ها، یا ساخت و سازهای مسکونی در دیوار باغ آوری و مجدداًروستاییان جمع

  (.2ر )تصوی استفاده قرار گرفته است
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 .)تصویر از نگارندگان(دیزه هایی از آجرهای سرخ رنگ دورۀ تاریخی در تپه شرقی سرخه. نمونه2 تصویر

 

، وسازهای جدید روستاییانساختکنی ناشی از نقاط تپه نیز که در اثر پی برخی در

سنگ و قلوه اخته شده ازدیوارهای قدیمی س، بقایای معماری باستانی آشکار شده

ش سفال بر پراکن. قابل مشاهده است خوبیبهکوب نیممالت گچ با ی قرمز رنگ آجرها

 ،گذاریبه جزء دو قطعه بدنه غیرقابل تاریخاست و  نادربسیار  دیزهسطح محوطۀ سرخه

 ۀ مذکورکرده که از بررسی محوطهژبری نیز اشاره  دست نیامده است.نمونۀ دیگری به

این  .(791: 9927)هژبری، ده است دست نیامسفال یا یافتۀ منقول دیگری بههیچگونه 

وجود آمده دلیل دفن بقایای باستانی در میان فضاهای معماری بهوضعیت احتماالً به

ای دورۀ تاریخی وجود دارد ای ظرف شیشهدر موزۀ ملی ایران مجموعهحال اینبا است.

ر شده آشکادیزه سرخههایی از تپه و در زمان خاکبرداری بخش 9918که گویا در سال 

تواند نشان از ها می. این یافته(997: 9927زاده ؛ جعفری991-57: 9918وند، )صالح است

 . (98تصویر )در دورۀ تاریخی باشد  ۀ مذکوراهمیت محوط
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دیزه کوب در تپۀ غربی سرخهسنگ و گچ نیم. بقایای ساختارهای معماری ساخته شده از الشه1تصویر 

 .)تصویر از نگارندگان(
 

تسمیۀ آن وجه ،دیزهتأمل دیگر در ارتباط با بنای موسوم به قلعۀ سرخهتۀ قابلنک

 ارتباط به هویت تاریخی این بنای باستانی نیست. امروزهاست که به اعتقاد نگارندگان بی

خش که ب شودتلفظ می (Suiraēza)ایزَ سویرَشکل در گویش محلی، بهنام این مکان 

 (ēz)بخش دوم . (198: 9957 ،)هژار واژۀ سرخ در فارسی استمعادل  (/سور)سویر آننخست 

است که یک واژۀ قدیمی پهلوی به معنی قلعه  (diz)ایزَ شکل تغییریافتۀ دیز در سویرَ

و به همین شکل در نام برخی نقاط واقع در همین منطقه،  (71: 9959)مکنزی، بوده )دژ( 

دیزه را همان کاخ اگر بنای سرخه .شوددیده می زهابمثالً قراویز در نزدیکی سرپل

مدارک و شواهد  ۀهمنظر گرفتن در ماذروستان تصور کنیم که به اعتقاد نگارندگان با

ارتباط ، در آن صورت خواهد بودترین گزینۀ ممکن موجود، چنین امری محتمل

که مطابق متون اسالمی همان ری میان نام این مکان و بانی بنای ماذروستان عنادام

)قرن پیکر نظامی گنجوی در کتاب هفتبوده، خواهیم یافت.  ،م( 189-191) رام گوربه

دختر از شاهان هفت اقلیم به همسری هفت  ،آمده است که بهرام گور ششم هجری(

را به رنگی آراست.  گنبدو هر کرد  بنا ی(کاخ)خویش ستاند و برای هر یک گنبدی 

 ت:چنین سروده اس در وصف این هفت گنبد نظامی
 هفت گنبذ درون آن باره

 

 
 

 کرده بر طبع هفت سیاره
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 شناسرنگ هر گنبذی ستاره
 

 
 

 بر مزاج ستاره کرده قیاس
 

 گنبذی کو ز قسم کیوان بوذ
 

 
 

 در سیاهی چو مشک پنهان بوذ
 

 وانک بوذش ز مشتری مایه
 

 
 

 صندلی داشت رنگ پیرایه
 

 وانک مریخ بست پرگارش
 

 
 

  ..گوهر سرخ بوذ در بارش.
 

 
 

 
 

 (.991: 9191)نظامی، 

    

شنبه را در گنبد سرخ و نزد همسر خویش که داستان، بهرام روزهای سهاین مطابق 

 :بردبه سر می ،اقلیم چهارم بود شاهدختر 
 روزی از روزهای دی ماهی

 

 
 

 چون شب تیر مه به کوتاهی
 

 از دگر روز هفته آن به بوذ
 

 
 

 شنبه بوذناف هفته مگر سه
 

 روز بهرام و رنگ بهرامی
 

 
 

 شاه با هر دو کرده هم نامی
 

 سرخ در سرخ زیوری برساخت
 

 
 

 صبحگه سوی سرخ گنبذ تاخت
 

 بانوی سرخ روی سقالبی
 

 
 

 آن برنگ آتش و بلطف آبی...
 

 (.952: 9191)نظامی،   
 

 ، البته با)وفات قرن هشتم هجری(امیرخسرو دهلوی  بهشتهمین روایت در کتاب هشت

، تکرار جای سرخهکارگیری اصطالح گلناری بو به داستاندر جزئیات  هاییتفاوتاندک 

ۀ ـتسمیوجه ای میانگونهبه توانبنابراین می .(889-971: 9158 ،دهلوی)شده است 

و نیز روایات  ،نسبت دادهبهرام گور  را بهکه ایوان ماذروستان ابودلف ت و روایدیزه سرخه

بهشت که به ساخت یک کاخ سرخ رنگ توسط بهرام اشاره و هشت پیکرهای هفتکتاب

بنایی با نمای بنای ماذروستان  احتماالً دارد، ارتباط برقرار کرد و چنین فرض کرد که

ها و حکایاتی نیز پیرامون افسانه ،که در اثر گذر زمان به رنگ سرخ بوده یا درونی بیرونی

رندگان در بازدید میدانی خود از محوطۀ چنانکه گفته شد، نگااست.  شکل گرفتهآن 

در داخل دیوارهای چه در سطح تپه و چه رنگ، تعداد زیادی آجر قرمز ،دیزهسرخه

یافتند که ، بودشده  آشکاران ـروستاییخاکبرداری و دستکاری که در اثر ی ـباستان

ر این ذککند. بنای مذکور را تأیید می هایی از ساختاربخشفرضیۀ سرخ بودن کم دست

ده استفا« قریه»از لفظ در توصیف ماذروستان  (999: 9188) نکته الزامی است که ادریسی

ای در اطراف دهکده ، همچون امروز،هجری( ششم)قرن دهد در زمان او کرده که نشان می

 .است بوده دایرموردبحث بنای تاریخی 
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-57: 9918وند، )صالحملی ایران  ۀه در موزدیزسرخه مکشوفه از ایهایی از ظروف شیشه. نمونه98تصویر 

991). 

 

   نتیجه. 0

های مختلف و متفاوتی برای کنون، پژوهشگران گزینهاز اواسط قرن نوزدهم میالدی تا

ی، داالهو، ـهای کنوندر محدودۀ شهرستانمی ماذروستان ـنام قدییابی جایمکان

کالوس میالدی،  9171در سال . اندپیشنهاد کردهغرب و ایوان غرب زهاب، گیالنسرپل

 ،اسالمی دورۀ دانانبر اساس سنجش کتب جغرافی صرفاًدر یک نوشتۀ کوتاه،  شیپمن

 در مقایسه بااگرچه ئه کرد که ارامذکور  ایوان ماذروستانیابی پیشنهادی برای مکان

ا در ، امجغرافیایی منطقه انطباق دارد هایبیشتر با واقعیت ،ی پیشنهادیهاسایر گزینه

نظرات توجه به  باشناسی مواجه نشد. باستان ۀحال با اقبال چندانی در جامععین

نام تاریخی ماذروستان یابی جایهای اخیر در ارتباط با مکانویژه در دههمختلفی که به

پیشنهاد شده است، نگارندگان در این نوشتار ضمن ویژه در میان پژوهشگران ایرانی، به

شناسی و باستان و طبیعی، ارک نویافته در زمینۀ جغرافیای تاریخیارائۀ شواهد و مد
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مدارک  ۀبا ارائیابی پیشنهادی شیپمن را تأیید و مطالعه، مکانشناسی منطقۀ موردزبان

نام دهد که جایبررسی متون دورۀ اسالمی نشان میتکمیل خواهند نمود. جدیدی 

فاصل حلوان و دـدر ح ،زرگـان بت در امتداد راه معروف به خراسـدرس ماذروستان

 ت.اس بودهواقع  کرندو  زهابیعنی شهرهای امروزی سرپل القلعهمرج

و واقع شدن آن پس از عبور از  ماذروستانمیان حلوان و  منزلیبا توجه به فاصلۀ دو

نویسان صدر اسالم همین گرا، پیداست که جغرافی طاقو بنای  )عقبۀ حلوان( طاقگردنۀ پا

های اند که هزاران سال راه اصلی ارتباطی میان نواحی واقع در کوهپایهطی کرده راهی را

گذر ویژه منطقۀ کرمانشاه همدان بوده است. پس از غربی زاگرس و ارتفاعات ایران و به

شکل یک واسطۀ وضعیت کوهستانی و توپوگرافی منطقه که بهبهگرا،  طاقمحدودۀ از 

یک راه برای رفت و آمد وجود دارد فقط عرض درآمده، تنگه و معبر طبیعی باریک و کم

در متون به تصور نگارندگان، است که بلوط و آن هم تنگۀ سرسبز و پوشیده از جنگل 

سرزمین یا مکانی منسوب به و  جنگل مازو احتماالً به معنی ،ماذروستانتاریخی به آن 

نیز  کنونی( زهابسرپل)ن منزلی با حلوابر مسافت دواطالق شده و از قضا درست  ماد،

منزلی آن واقع بوده قلعه و در یکالپیش از مرج ماذروستاناستناد متون، است. بهمنطبق 

دانند. همۀ این موارد نشان که اغلب پژوهشگران آن را با کرند امروزی قابل تطبیق می

که با تنگۀ جنگلی ناودار  ماذروستان ناحیۀهمانی خصوص ایندهد که نباید درمی

امروزه تردید کرد. چندان  ،واقع گردیدهگرا و شهر کرند  طاقفاصل درست در حد

 الیهدر منتهی سرمیلروستای و در بخش میانی چقا شیره و دیزهی سرخههاروستا

 ،کرمانشاه-زهابسرپل-قصرشیرین المللیو بین بوده و راه اصلیمحدودۀ ناودار واقع 

 .گذردمی ی مذکورکنار روستاها لی و ازاین تنگۀ باریک و جنگدرست از وسط 

خوبی با توپوگرافی منطقۀ موردبحث سازگار است، رسته بهتوصیفات ابودلف و ابن

زیرا این منطقه از جانب مشرق به دشت مرتفع و سردسیر کرندغرب و از جانب مغرب به 

شود. در واقع زهاب و قصرشیرین منتهی میارتفاع و گرمسیری سرپلجلگۀ کم

که مبنای ج است، عالوه بر آنـزه در محل رایطالحات باالطاق و پاطاق که امرواص

دلیل تفاوت چشمگیر حال بهعین سوی طاق گرا است، دربندی جغرافیایی دوتقسیم

کنندۀ دو اقلیم آب و هوایی کامالً متفاوت سوی طاق از سطح دریا، مشخصارتفاع دو

همان توصیفی است که ابودلف و سایر سرد و گرم نیز هست. این درست یادآور 

گیر بودن محدودۀ شرقی ماذروستان و خصوص برفنویسان دورۀ اسالمی درجغرافی
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زهاب کرند و سرپل هایترتیب با دشتاند که بهگیر نبودن محدودۀ غربی آن نوشتهبرف

 انطباق دارد.

 ماذروستانودۀ در محد ،کنندهای دورۀ اسالمی برای ما نقل میگونه که نوشتهآن

شین و ـعظیمی منتسب به بهرام گور وجود داشته است. مطالعات پییا ایوان کاخ 

در محدودۀ این  اخیر حاکی از وجود بنای بزرگ و مهمی از دورۀ ساسانی یهابررسی

که منطبق با  قرار دارددر همان موقعیتی  تقریباًدیزه نام دارد و تنگه است که سرخه

جای بقایای بربه است. این اثر تاریخی با توجه  ماذروستانکاخ  بنای عظیم موسوم به

نه بقایای یک روستا و یک بنای محقر، بلکه  ،مانده از دیوارهای ستبر و بزرگ مقیاسش

تواند قابل تطبیق با بنایی انگاشته شود که میاحتماالً که  ،بنایی بزرگ و مهم بوده است

همچنین نگارندگان در خوانده شده است. ستان ماذرودر متون دورۀ اسالمی ایوان/کاخ 

با  قلعۀ سرخ(-دیزه)سرخهتسمیۀ این مکان توجهی از ارتباط وجهاین مقاله به شواهد جالب

مطابق  .استبوده یا بهرام گور که احتماالً بهرام پنجم ساسانی اند دست یافتهسازندۀ بنا 

. رنگ برپا کردسرخ اخ یا گنبدیروایات موجود، بهرام گور برای یکی از همسران خود ک

صدر اسالم در محدودۀ این -با توجه به عدم وجود آثار تاریخی دیگر از دورۀ ساسانی

های این پژوهش بر اساس یافتهتنگه که قابل انطباق با بنای مورد اشارۀ متون باشد، 

ابل ناودار امروزی قمنطقۀ با احتمال فراوان بهتوان گفت که منطقۀ ماذروستان می

دیزه است که بقایای آن همان بنای سرخهنیز ماذروستان یا ایوان انطباق است و کاخ 

آتی های ج کاوشـی ناودار برجای مانده است. نتایـانۀ منطقۀ جنگلـامروزه در می

این چه بیشتر هربه روشن شدن تواند میدیزه، بر روی محوطۀ سرخهشناختی باستان

 کند. بسیار کمکلۀ مهم أمس
 

 هانوشتپي
های مختلف زبان رسته از درخت پسته، درخت بنه یا پسته کوهی بوده است که در گویش. احتماالً منظور ابن9

 .(729: 9957؛ هژار، 518: 9927)جلیلیان، شود کُردی وَن، وَنَ تاق، وَنَوشک، قسقَوان و ... گفته می
کیلومتری غرب شهر کرند. در  98در فاصلۀ حدود زهاب به کرند غرب، روستای سرمیل در میانۀ راه سرپل. 8

 انتهای منطقۀ جنگلی موسوم به ناودار و ابتدای دشت کرند قرار دارد.
 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 99277به شمارۀ  92/9/9921دیزه در تاریخ . محوطۀ سرخه9
 نُه سانتیمتر نیز ضخامت دارند.دیزه، هشت و های آجر شکسته در محوطۀ سرخه. برخی نمونه1
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 سپاسگزاري
محمدپور برای نگارندگان از آقای شهرام علیاری برای همراهی در بازدید محوطه و از آقای مهدی بیگ

دیزه سپاسگزارند. همچنین از آقای رضا عزیزی برای در اختیار نهادن اطالعاتی از بررسی محوطه سرخه
و دکتر مسلم وند دکتر نوید صالح انو از آقایدیزه سرخه ۀر و محوطای هوایی از تنگه ناوداهتهیۀ عکس

ۀ ای محوطشهـتصاویر ظروف شیاز نسخۀ با کیفیت اطالعات و برای در اختیار نهادن زاده جعفری
بیگی برای در اختیار نهادن اطالعاتی در علی حسیندر پایان از آقای دکتر  متشکریم. دیزهسرخه

خصوص این پژوهش قدردانی اول درخی منطقه و معرفی برخی از منابع دستهخصوص جغرافیای تاری
 یم.نکمی

 

 منابع
 .9221، بریل، ، لیدنالمسالک و الممالکالقاسم عبیداهلل بن عبداهلل، خرداذبه، ابیابن
شرکت  ،محمد پروین گنابادی، تهران ۀترجم ،خلدونابن همقدمالرحمان بن محمد، خلدون، عبدابن

 .9928، ارات علمی و فرهنگیانتش
 .9977، امیرکبیر ،چانلو، تهرانحسین قره ۀ، ترجماالعالق النفیسهعلی احمد بن عمر،  رسته، ابیابن

با تعلیقات و تحقیقات والدیمیر  ،ابودلف در ایران ۀسفرنامالینبوعی، ابودلف. مسعر بن المهلهل الخزرجی
 .9971، زوار ،تهرانمینورسکی، ترجمۀ سید ابوالفضل طباطبایی، 

المشطاق فی اختراق ه نزه، الشریفالحسینیدریس الحمودیااهلل بن محمد بن محمد بن عبداالدریسی. 
 .9188ه، الدینی هالثقاف همکتبـ ،بیروت اآلفاق،

اهلل افسر، النهرین و ایران، ترجمۀ کرامتبایندر، سر هنری، سفرنامۀ سر هنری بایندر، کردستان، بین
 .9958 ،)یساولی(فرهنگسرا  ،تهران

، تحقیق و االطالع علی اسماء االمکنه و البقاع مراصدالدین عبدالمومن بن عبدالحق، البغدادی، صفی
  .9198دارالجیل،  ،بیروتمحمد البجاوی، المجلد الثالث، تعلیق علی

، آرشیو آبادآباد، کرند و حسنهای اسالمشناختی دشتگزارش بررسی باستانمحمدپور، مهدی، بیگ
 .9921، )منتشر نشده(میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه،  ۀادار
های )مطالعۀ موردی: دادهگری دورۀ اشکانی مطالعه و تحلیل هنر و صنعت شیشه»زاده، مسلم، جعفری

کده ادبیات و علوم ، دانششناسیرساله دکتری باستان، «های باستانی دشت خوزستان(شناختی محوطهباستان
 .9915، انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

 . 9927 ،پرسمان ،، تهرانفارسی -کردی-فرهنگ باشور، کردیجلیلیان، عباس، 
 ،وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 782 ۀطهران: نمر، کتاب االصفهانعلی، جناب، میرسید

9989. 
، امیرکبیر ،اصغر عمران، تهرانی، به کوشش علی، ترجمۀ آبکار مسیحسیاحتامۀ مسیو چریکفچریکف، 

9951. 
 ،المجلد الخامس، بیروت ،مُعجَمِ البُلدان عبداهلل یاقوت بن عبداهلل البغدادیالدین ابیحموی، شهاب

   .ق.ه9915م./9155، دارصادر

شاهراه  شناختی بخشی ازبررسی باستان» ،اهلل چهارراهیپهلوان، مصطفی، ملکزاده، مهرداد و ذبیحده
-985 ،91 مارۀش شناسی ایرانهای باستانپژوهش، ««دربند مادی»خراسان بزرگ: گردنۀ پاطاق یا 

917، 9915. 
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 .9998 ،دانشگاه تهران ،نظر محمد معین، تهران ، زیرلغتنامهاکبر، دهخدا، علی
 .9158 ،رشعبۀ ادبیات خاو، جعفر افتخار، مسکو ۀ، با تصحیح و مقدمهشت بهشتدهلوی، امیرخسرو، 

، «زهاب(سرپل)نام باستانی سرگذشت چهار هزار سالۀ یک جای«: اَلوَن»تا « خَلمان»از » رضائی، ایرج،
 .9915 ،77-95 ،9، شمارۀ های ایرانشناسیپژوهش

های ماسبذان و یابی مراکز ایالتمکان» ،منصوری، سعید و زارعی، محمدابراهیم، منصوری، پیمان
 ، جلد پنجم،مزدک نامه، «شناسیهای باستانن دورۀ اسالمی و دادهمهرجان قذق بر اساس متو

 www.mazdaknameh.ir/publish/publishID/ArticleId/331:وب سایت آدرس. 9919
 ،«و سطح در تاریخ اقتصادی مسلمانان بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول» نژاد، منصور،زراء

 .9929 ،958-975، 1 ورۀد، اقتصاد اسالمی
 ،، تهرانای دورۀ اشکانی، مجموعۀ موزۀ ملی و موزۀ رضا عباسی()ظروف شیشهگری شیشه و شیشه ،وند، نویدصالح

 .9918، سمیرا
 . 9921، نیباغ  ،ه، کرمانشاغربتاریخ و جغرافیای تاریخی گیالن اکبر،علیعلیزاده گیالن، 

 ،«خراسان شاهراه سر بر ساسانی ایقلعه دیزه، سرخه بنای» سیدرسول، حاجی، موسوی صبا، غالمی،
 .9912 ،25-55 ،97ۀ شمار پنجم، سال ،ایرانشناسی مطالعات

 . 9221، بریل، ،  ویلیه، لیدنالخراج قدامـه، بن جعفر ابوالفرج کاتب البغدادی،

 .قه.9928/م9178، دارصادر ،بیروت ،آثار البالد و اخبار العباد محمود، بن محمد بن قزوینی، زکریا
 .9977، 81-1 ،1، ش فرهنگ معماری ایران، «بنای سنگی طاق گرا» اهلل،فرد، سیفکامبخش

هیتای کنگاور و شناسی و احیاء معماری معبد آناهای باستانها و پژوهششـــــــــــــــــــــ، کاو
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