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  :چکیده

نویسان سدهخین و جغرافیمور هاي اوـ   ه و میانی اسالمی در نوشتهلی ه هاي خود از مکـانی ب

اسالمی  ه و میانیِلیون اوکنند که ظاهراً از شهرهاي مهم و آباد در قر یاد می »دیمه«یا  »ویمه«نام 

آن زمان  نام آن در کنار نام شهرهاي بزرگ و مهم ،و از حیث شهرت و آبادانی هرفت به شمار می

بـه شـمار   و از نظر وسعت از برخی از این شهرها بزرگتر شده شلنبه ذکر  و مانند دماوند، خوار

  . است آمده

اي میان ري و طبرستان و از ناحیت  ناحیه ،خیناین شهر بنابر اشارات مور حدود جغرافیاییِ

قـین  ط برخـی محقّ رغم این اشارات و تحقیقات صورت گرفته توس علی. دماوند ذکر شده است

جایگـاه   ةص نشده و نظرات مطـرح شـده دربـار   دقیق این شهر تا به امروز مشخّ معاصر، محلّ

  .باشد بیشتري می ۀکنونی شهر ویمه نیز خود پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند مداقّ

شناسـی در   پژوهشـی باسـتان   ۀو در خالل انجام یک برنام .ش.هـ1381در سال گان نگارند

دقیقـی در   ۀتا بررسی و مطالع ندو درصدد برآمدشده شهرستان فیروزکوه با این موضوع مواجه 

دو جایگاه امروزي آن به عمـل آور  »دیمه«یا  »ویمه«ت جغرافیایی شهر خصوص تعیین موقعی .

  .استها  شود نتایج حاصل از این تحقیقات و بررسی آنچه در این مقاله ارائه می

  

پیرکمـر  دماونـد،  / متون تاریخی، شهر اسالمی، دنباونددیمه،  /ویمه :هاي کلیدي واژه

  .فیروزکوه

  

مهمقد:  

یی آثـار  بررسـی و شناسـا   ۀوقت میراث فرهنگی استان تهران پس از انجـام برنامـ   اداره کلّ 1381در سال 

باستانشناسی این منطقه، در صـدد برآمـد تـا بـراي انجـام       ۀنقش ۀفرهنگی شهرستان فیروزکوه و تهی ـ  تاریخی

گذاري تعـدادي   زنی به منظور تعیین حریم و نشانه اي جهت گمانه برنامه ۀحفاظتی، نسبت به تهی اولیه اقدامات

که در فهرست آثـار ملـی کشـور بـه ثبـت رسـیده       ـ ه  هاي باستانی مهم شناسایی شده منطق ها و محوطه تپه از
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تی به سرپرستی آقـاي  ئباستانشناسی کشور هی ةزهاي الزم از پژوهشکدلذا پس از اخذ مجو. اقدام نماید ،بودند

تی شهرستان فیروزکوه را نیـز بـر عهـده    ت نظارت بر کارگاههاي مرملیؤوکه مس علی فرحانیناصر پازوکی و 

باستانی ارزشمند منطقـه کـه در    ۀو محوط تپه 9لذا . مذکور را به اجرا بگذارد ۀتا برنامداشت، مأموریت یافت 

هـاي مسـکونی و    بافت ۀهاي ناشی از توسع اریهاي غیرمجاز، تخریبمعرض تهدیدهاي گوناگون از جمله، حفّ

 تپـه  .جانده شددر فهرست برنامه گن ،قرار داشتند... ساخت و سازها، گسترش اراضی کشاورزي مجاور آنها و 

ها و در واقـع   یکی از این محوطه ،کیلومتري شرق شهر فعلی فیروزکوه 5/3باستانی پیرکمر واقع در  ۀو محوط

، بـه دلیـل ممانعـت کشـاورزان و مـالکین اراضـی       هیأت رغم تالش فراوان هر چند که علی. مهمترین آنها بود

ق نشدیم تا این محوطه را گمانه موفّ ،ایجاد نمودند هیأت مجاور این محوطه و مشکالت فراوانی که آنها براي

  .زنی و تعیین حریم نماییم

العاتی از اوضـاع تـاریخی   ات پژوهشی مذکور و گردآوري اطّهنگامی که براي تدوین گزارش نهایی عملی

اسـالمی   و میـانی  اولیه نویسان قرونخین و جغرافیاي مراجعه شد در کتب برخی مور منطقه به اسناد کتابخانه

هـا جـایی در    برخورد شد که حدود جغرافیایی آن برابر برخی نوشـته  »دیمه«یا  »ویمه«وجود شهري به نام  به

خین از یک سو و عدم انجـام تحقیقـات علمـی از    این اشارات مور. تاریخی فیروزکوه بوده است ۀقلع نزدیکیِ

لـذا در نخسـتین اقـدام    . خصوص انجام دهد بیشتري در این ۀرا بر آن داشت تا مطالع گانسوي دیگر، نگارند

قـین  هـاي برخـی محقّ   العات موجود در منابع و متـون تـاریخی و همچنـین نوشـته    اطّ ۀآوري کلی پس از جمع

هاي تاریخی و باستانی مجاور شهر فعلی فیروزکـوه کـه قـبالً مـورد بازدیـد، شناسـایی و        محوطه ۀیمعاصر کلّ

  .تر قرار گرفت داً مورد بررسی دقیقدقرار گرفته بود، مج اولیه بررسی

باستانی پیرکمـر   ۀآیا محوطکه  ایجاد نمود گاننتایج این مطالعات و بررسیها این پرسش را در ذهن نگارند

دوران اسـالمی مـورد    و میانیِ اولیه تواند همان شهر ویمه آباد قرون به دالیلی که در ادامه ذکر خواهد شد، می

قـین  خین قـدیم و محقّ ابتدا آراء و دیدگاه مـور  گاننگارند ،براي یافتن پاسخ این پرسش خین باشد؟مور ةاشار

ت و سـقم نظـرات معاصـرین در خصـوص     و سپس براي اثبات صـح  نددقیق قرار داد ۀمعاصر را مورد مطالع

ـ . نـد ، به تجزیه و تحلیل دیدگاههاي مطرح شـده پرداخت »ویمه«شهر  مکان و ت جغرافیاییموقعی ت بـا  در نهای

باسـتانی پیرکمـر    ۀدر محوطـ گان ی نگارنـد ختدست آمده از بررسـیهاي باستانشـنا  ه ه به شواهد فرهنگی بتوج

هاي پراکنده در سطح محوطـه و فراوانـی آن و قـدمت آنهـا بـه همـراه دالیـل         ویژه قطعات سفالفیروزکوه به

زیـاد آثـار در سـطح آن و    ت خاص جغرافیایی محوطه، وسـعت محوطـه و پراکنـدگی    دیگري از جمله موقعی

متبـادر نمـود کـه     گاناین نظر را به ذهن نگارند ،خینهاي برخی مور شهرت امروزي آن و انطباق آن با نوشته

در این مقاله در نظر است ضمن طرح آراء و . اسالمی است و میانیِ اولیه این مکان همان شهر ویمه آباد قرون

صر در باب ویمه، دیدگاههاي مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قـرار  قین معاخین قدیم و محقّدیدگاههاي مور

نتایج حاصل از بررسیهاي باستانشناختی ذکر و در نهایت به مدد نظرات ارائه شده  ،گرفته و در ادامه به اجمال

ص نماییمت کنونی شهر ویمه را مشخّو مطالعات انجام گرفته موقعی.  

  

  :ویمه در منابع و متون تاریخی

و  »ویمـه «هـا ایـن مکـان بـه دو صـورت       ن نوشتهدر ای. زیادي آمده است مورخیناین محل در کتب نام 
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  :توان به موارد زیر اشاره کرد ی که در باب ویمه مطالبی دارند میمورخیناز . ذکر شده است »دیمه«

دو شـهر کـه   دنباوند عبـارت از  «: نویسد می) .ق. هـ  341حدود (ابودلف مسعر بن مهلهل ینبعی خزرجی 

در میـان دو شـهر   . در هر یک از آنهـا مسـجدي موجـود اسـت     ؛نام دارد) شلمبه(یکی ویمه و دیگري شلمه 

اي به نام هیـر واقـع اسـت کـه بسـیار       هدر میان دو شهر نیز در .شود هاي زیاد و کوههاي بلند یافت می دهکده

 دردر ویمـه  . رود ن بـه خـوارري مـی   باشـد و آب آ  عجیب و پر از درخت و آبهاي معدنی و آبهاي جاري می

وزد و هیچ چیز مـردم را از تصـادم    شب و روز باد بسیار سختی می) در حدود سه ماه(روزهاي معینی از سال 

مردم ایـن شـهر    .کشد گاهی هم هر کسی را که میان راه یا در بیابان با آن برخورد کند می. کند با آن حفظ نمی

 ،مانند تا موسم باد بگـذرد  شوند و در آنجا پنهان می آن نزدیکی پناهنده می هنگام وزش باد مزیور به کوهی در

  )76 : 1342ابودلف، (» .گردند سپس به خانه هاي خود باز می

ویمه را دیمـه نوشـته    ،ق تألیف نموده. هـ  372ف ناشناس کتاب حدودالعالم که این کتاب را در سال مؤلّ

دو شهرست از حدود کوه دیناوند و اندروي بتابستان و زمسـتان سـخت    دیمه و شلنبه...«و در این باره آورده 

  ).86: 1352حدودالعالم، . (»سرد بود و از این کوه آهن افتد

شـهري کوچـک   . آن را کشـتزارها و آبهـا و بستانهاسـت   . دباوند است ۀویمه از ناحی«: گوید ابن حوقل می

  ).501 : 1349ابوالفداء ، (» .ش سردتر استآن نواحی هوای ۀباشد و از هم انگورش فراوان می. است

جمـاعتی از علمـا از آنجـا     ؛ویمه شهرکی میان ري و طبرستان«: ویمه چنین آورده ةصاحب االنساب دربار

  )501: 1349، همان(» .اند برخاسته

وي همچنین منسوب بـه ویمـه را ویمـی    ). 501 :همان(» ام من شبی در ویمه بیتوته نموده«: سمعانی گوید

  ).637: 1371کریمان، (» ... هالی ویم هالویمی هذالنسب«: شته و در این باب آوردهنو

اند خردتر از خوار از ناحیت دماونـد و ایشـان را    ویمه و شلنبه دو موضع«: جیهانی در زمان سامانیان گوید

  )147 : لماشکال العا(» . هاي دیگر فراوان داردآبها بسیار و بستانهاي بیشمار انگور و جوز و میوه

  )113: 1349ابن فقیه، (داند که داراي منبر هستند  ري می يروستا 17 وجز ابن فقیه، ویمه و شلنبه را

خـوار، ویمـه و شـلنبه از ناحیـت دنباونـد و      «: نویسـد  دربـاره ویمـه مـی    .ق. هـ  6و  5 ةاستخري در سد

بسـیار دارد و در   ةغ و بستان و میوو ویمه از شلبنه بزرگتر است و کشاورزي و با ،شهریست کوچکتر از خوار

حـدود  (توصیف یاقوت حمـوي   .)171و 169 : 1340استخري، (» این حدود هیچ جایی سردتر از ویمه نیست

. ت استیبسیار حائز اهم ،به اینکه خود وي این محل را از از نزدیک دیده توجهاز ویمه با ) .ق.هـ  613سال 

 ۀدر مقابـل آن قلعـ   اي در کوههـاي بـین ري و طبرسـتان و    ناحیـه « :کنـد  ویمه را چنین توصـیف مـی   ،یاقوت

من این محل را زمـانی کـه   . نامند و از اعمال دنباوند است می) فیروزکوه(مستحکمی است که آن را بیروزکوه 

» .هـا جـاري اسـت    این محل در میان کوهها واقع شده و ازمیان آن چشـمه . اي بیش نبود از نزدیک دیدم خرابه

شلمبه شهري اسـت از  «: کند یاقوت همچنین در توصیف شلنبه از ویمه نیز یاد می) 386 ـ387: 1957 یاقوت،(

  )360 :همان(» ....ناحیه دنباوند نزدیک ویمه قرار دارد

اي در بـالد طبرسـتان    قلعـه «:  فیروزکوه به ویمه نیز اشاره دارد ۀیاقوت به هنگام توصیف قلع ،عالوه بر آن

  ).284 :همان(» .ام من خود آن را دیده ؛گویند بر شهري که به آن ویمه می نزدیک دنباوند مشرف

کتـاب   ،تحریر در آمـده اسـت، نویسـنده    ۀبه رشت .ق.هـ  613در تاریخ طبرستان ابن اسفندیار که در سال 

. انـد  طبرستان به شمار آورده که در بیرون در بند تمیشه قرار داشـته  ۀو هفت شهر ناحی  ویمه را یکی از بیست
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ابن اسفندیار شهرهاي بیرون در بند تمیشه را از نظر جغرافیایی و اقلیمی به دو دسته شهرهاي واقع در دشـت  

 ۀمطابق نوشت. کوهستانی ذکر شده است ۀو کوهستانی تقسیم نموده و ویمه نیز یکی از شهرهاي ناحی) هامون(

ی، بـازار، قضـات، علمـا و منـابر     ، مصـلّ )معمسجد جـا (مذکور داراي جامع  ۀناحی شهر 27تمام  ،ابن اسفندیار

بـا ایـن وجـود ابـن     . ت شهرهاي مذکور بوده استیاهم ةدهنداین امر نشان ؛)74 :1320ابن اسفندیار، (بودند 

  . اي ندارد ویمه هیچ اشاره اسفندیار در خصوص موقعیت مکانیِ

طبرسـتان،  بـه    .ق.هــ   271و  270ابن اسفندیار همچنین به هنگام شرح وقایع و حوادث تاریخی سالهاي 

ام سادات طبرسـتان، کـه   د بن زید معروف به داعی الصغیر برادر حسن بن زید داعی الکبیر از حکّخروج محم

عباسی المعتضدباهللا در بغداد و اصفهبد رستم بن قـارن از اصـفهبدان طبرسـتان و     ۀخروج او با حکومت خلیف

بین داعـی صـغیر و مخالفـان    باشد، به جنگهاي مـا  همزمان میان اري در خراسآغاز حکومت یعقوب لیث صفّ

ام طبرستان مانند اصفهبد رستم بن قارن و اصفهبد بادوسپان و رافع بن هرثمه حکومتش از جمله برخی از حکّ

رافـع   ،کند، که در نهایـت  رفتند اشاره می می امیر خراسان که از مخالفان خلیفه عباسی المعتضدباهللا نیز به شمار

: همـان ( ».رافع براه ویمـه بـا طبرسـتان افتـد    «. ط سپاه اعزامی خلیفه در ري شکست خوردندحدانش توستّو م

مرعشـی،  (ین مرعشـی نیـز ذکـر شـده     مطابق همین نوشته در کتـاب تـاریخ طبرسـتان ظهیرالـد    ) 253ـ   254

  . نماییم ودداري میکالم از ذکر آن خ ۀکه ما به جهت جلوگیري از تکرار مطالب و اطال) 138ـ  140: 1361

ویمه ظاهراً در مسـیر راه  . هاي ابن اسفندیار است در مطالب باال عبارت پایانی در نوشته اهمیتحائز  ۀنکت

  .طبرستان قرار داشته است ۀاصلی دسترسی به ناحی

شده عالوه بر موارد مذکور، در جاي دیگري از کتاب ارزشمند تاریخ طبرستان ابن اسفندیار به ویمه اشاره 

همزمـان بـا اواخـر     .ق.و آن هم هنگام ذکر حوادث و رخدادهاي مربوط به سـالهاي اوایـل قـرن چهـارم هــ     

ابن اسفندیار پس از شرح جنگ میان وشمگیر بن زیار بـرادر و جانشـین مـرداویج از    . حکومت آل زیار است

وسوم به مشـکو واقـع در دو   ی مپادشاهان آل زیار با حسن بن بویه نخستین پادشاه حکومت آل بویه، در محلّ

ابـن  ( گـردد  بـه ویمـه دماونـد بـاز مـی     وشـمگیر از ري  کند که پس از نبرد میان ایـن دو   منزلی ري اشاره می

  ).296ـ  297 : 1320اسفندیار، 

آخرین اشاره در باب ویمه در کتب تاریخی، مربوط به تاریخ طبرستان سیین مرعشی اسـت کـه   د ظهیرالد

ین به هنگام شرح جنگ کیا افراسیاب چالبی سپهساالر ظهیرالد. آمده استرشتۀ تحریر دربه  .ق.هـ  9در قرن 

ـ  فیروزکـوه  ۀبا کیا جالل متمیر حاکم قلع) .ق.هـ  750(آل باوند  ۀوله حسن آخرین حاکم سلسلملک فخرالد 

اب آورده، کـه در  یک دو بیتی به زبان طبري از قول افراسـی ـ گردد   که در نهایت منجر به شکست کیاجالل می

ل و آخر، به ویمه اشاره شده استآن دوبار در مصرع او:  

  لیران اژدها ره بدمها کشیمه    ادي من به ویمه لشکرگاه بدیمه«

  )172: 1361مرعشی، (» اوي من شما بوزین به ویمه    شی دشمن ره وابسته بیان بدیمه

  :فوق چنین است فارسی دو بیتیِ ۀترجم

م مـن آن را از د  بـود و ی در حـال نعـره کشـیدن    یمه اینطور دیدم که انگار اژدهامن دشمن خود را در وی

دشـمنم را شکسـت   (من دشمنم را ذلیل و خوار دیدم و به شما بگویم که مـرادم را بدسـت آوردم   . کشیدم می

  .)دادم

ست قریـب  موضعی ا ،این ویمه«: آورد ویمه مندرج در شعر فوق می ةین در ادامه و در توضیح واژظهیرالد
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 ةایـن اشـار  ) 173 :همـان (» ...و کیا جالل متمیر بـوده و  ) کیا افراسیاب(فیروزکوه که موضع حرب او  ۀبه قلع

ظهیرالدتت کنونی ویمه از ین در تعیین موقعییاستبسزایی برخوردار  اهم.  

  

  :قین معاصرمحقّدیدگاه جایگاه ویمه از 

معاصر بپردازیم باید یادآروي نماییم کـه تـاکنون در بـاب     قینمحقّاگر بخواهیم به جایگاه ویمه از دیدگاه 

به عمـل نیامـده و نظـرات مطـرح      محقّقیني از سوي مطالعه و بررسی جد ،مکانی آن موقعیتویمه و تعیین 

. باشد که ما به ذکـر آنهـا پـرداختیم    قدیم می مورخینشده در این خصوص به نوعی تنها تکرار اشارات برخی 

  .شود ویمه موارد زیر را شامل می ةات یا بهتر بگوییم تحقیقات معاصرین دربارمهمترین نظر

وي در . مطـالبی را مطـرح نمـوده اسـت     ،والدیمیر مینورسکی از نخستین کسانی است که در بـاب ویمـه  

ن وادي هیـر یـا هبـر آ    ةابودلف و همچنین یاقوت دربار ۀابودلف آورده به استناد نوشت ۀتعلیقاتی که بر سفرنام

گذرد  که از وادي هبر می منزلیغربی ۀ دهد که ویمه در سرچشم را یک مکان دانسته و در ادامه احتمال می دو

در نوشـتۀ   توجهتنها مطلب قابل . مکانی هبر و یا ویمه داشته باشد موقعیتاي به  قرار داشته، بدون آنکه اشاره

مرکـزي بـه    ،در ایـران «: وي در تعریف ویمه آورده. مینورسکی تعریفی است که از واژة ویمه ارائه داده است

  ).134 : 1342ابودلف، (» .معناي تخته سنگ است

  .باستانی باشد ۀدهند شهر دماوند کنونی جایگاه ویم ن احتمال مییقبرخی از محقّ 

ه و شهر دماوند، اشـاره  لسترنج در کتاب جغرافیاي تاریخی سرزمینهاي خالفت شرقی به هنگام توصیف قلّ

در همسـایگی هـم    »شـلنبه «و » ویمـه «نام ه دو شهر ب) دماوند ۀناحی(در قرن چهارم در این ناحیه «: کند که می

چون ابن حوقل و یاقوت در باب ویمـه را ذکـر نمـوده     مورخینوي در ادامه نیز اشارات برخی . »قرار داشتند

هر ویمه هـیچ اشـاره و مطلـب    و مکان کنونی ش موقعیتدر مجموع در نوشتۀ لسترنج نیز در خصوص . است

  )396: 1377لسترنج، . (ی نیامده استتوجهقابل 

قدیم که ما قبالً به  مورخینگرفتن مجموع اخبار کریمان در کتاب ري باستان با درنظر یاد دکتر حسین زنده

کـرد و   جدا مـی نام هبر از هم ه ب یک واديویمه و شلنبه را  :آنها اشاره کردیم به ویژه نوشته ابودلف که آورده

 ۀشهر دماوند کنـونی همـان ویمـ   «دهد که  همچنین تعلیقات مینورسکی که در باال به آن اشاره شد، احتمال می

مطـابق همـین   ) 636ــ  367 : 1371کریمـان،  (» .دیه باستانی است و دماوند در قدیم نام رستاق بوده نه شهر یا

ریخی دماوند نیز ذکر شده که مـا بـراي جلـوگیري از    نظر در مبحث جغرافیاي تاریخی دماوند در کتاب آثار تا

  ).41ـ  42: 1381پازوکی، . (کنیم کالم از ذکر آن خودداري می ۀتکرار مطالب و اطال

  

   :قین در باب ویمهمحقّمورخین و  دیدگاهتحلیل 

غیـر از  باسـتانی را بایـد در جـایی     ۀامروزي ویمـ  که محلّ نداعتقاد دار محقّقینبر خالف نظر  گاننگارند

ین ی چون ابودلف، یاقوت، ابن اسـفندیار، و ظهیرالـد  مورخینتحلیل دقیق اشارات . دماوند فعلی جستجو نمود

مـورد   محـلّ  موقعیتت و یا ها با وضعی تر بوده و تطبیق این گفته دقیق مورخینمرعشی که در مقایسه با سایر 

درن معاصر یقعاي محقّاد گانرندعاي نگاروشن شدن موضوع و ادگـام   محقّقـین هـاي   ت و سقم گفته، و صح

  .نخست خواهد بود
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ت وزش باد بـه کـوهی   شود که در مواقعی از سال ساکنان ویمه به علّ ابودلف این نتیجه حاصل می ۀاز گفت

این کوه همان است که امـروزه در مرکـز    ،گانبه اعتقاد نگارند. اند برده پناه می ،که در نزدیکی ویمه قرار داشته

تـاریخی فیروزکـوه قـرار داشـته و شـهر کنـونی در پـاي آن         ۀهر فعلی فیروزکوه واقع شده و بر فراز آن قلعش

که هنـوز قلعـه سـاخته نشـده      در حالیآید که در قرن چهارم  هاي ابودلف بر می از نوشته. گسترش یافته است

فیروزکـوه نیـز در    ۀنـام قلعـ  باید ت کوه احداث شده باشد چرا که در آن صور ۀهایی در باال یا دامن خانه ه،بود

اشـاره   »هیـر «اي بـه نـام    هابودلف در ادامـه بـه در  . دخور به چشم می .ق. هـ  6هاي قبل از  متون تاریخی سده

ـ . کنـد  باشد که ویمه و شلمبه را از هم جدا مـی  می »هبر«کند که مطابق نظر مینورسکی همان وادي  می نظـر  ه ب

مـرور زمـان    طـی  است که به احتمـال فـراوان   »هبر«یا  »هبر«همان وادي  »بله رودح« ۀه رودخاندر گاننگارند

رود در متـون تـاریخی بـه صـورت     نام حبله. شود رود یا هبله رود نامیده میتغییر نام یافته تا به امروز که حبله

هبلـه رود  ) 268 : 1343غفـاري قزوینـی،   (، هیلـرود   )990: 1350اسـکندر بیـگ ترکمـان،    (هبر، هیر، هبلرود، 

نظـر  ه این گونه ب. از نام پیش  از اسالم آن آگاهی نداریم. آورده شده است) 43 : 1369عبدي بیگ شیرازي، (

ت هبلـرود،  صـفوي بـه صـور    ةمغول به نام هیررود مشهور بوده و نام آن را در دور ۀرسد که تا زمان حمل می

ـ . انـد  رود نوشته هیلرود و سرانجام هبله ایـن اسـت کـه بیشـتر نویسـندگان دوره اسـالمی        وجـه تجالـب   ۀنکت

را بـه کـار نبرنـد و در     »هبر«یعنی  ،ی این رودخانهاند تا نام محلّ بخصوص تا پیش از حملۀ مغول سعی نموده

ه برخی از نویسندگان چـون  البتّ. اند ی هبر یا هیر ثبت نمودهاین میان تنها ابودلف و یاقوت نام آن را با نام محلّ

از رودي باشـد کـی از    ]خـوار [آب ایشـان  «: نویسـد  آن می ةاند ولی دربار رود را ذکر نکردهنام حبلهاستخري 

فیروزکـوه   ةدربـار  .ق. هـ  8 ةتر حمداهللا مستوفی در سد به صورت دقیق) 171 : 1340استخري، . (»دماوند آید

کنند و حاصـل   یار زراعت میهوایش سرد و غالت بس. ایست که کوه دماوند بر او مشرف است قلعه«گوید  می

  ).396: 1367لسترنج، (» .گذرد خوار از در قلعه و دیه مینیکو دارد و آب

رود کنـونی را   مردم آن زمان نام حبله ،توان نتیجه گرفت اسالمی می ةهاي نویسندگان دور از محتواي نوشته

کـه نویسـندگانی چـون اسـتخري و      خوار لفظ ادبی آن بـوده ) رود(اند و آب  نامیده خوار میآب خوار یا رود

ی آن که یاقوت و ابودلف بـه صـورت   اند و نام محلّ حمداهللا مستوفی که قبالً به آنها اشاره شد، از آن یاد کرده

وجـه   ،بـه احتمـال   )etymology (ی ختشـنا  از لحـاظ ریشـه  . اند، تصحیفی از واژه خوار است هبر ذکر کرده

احتمـاالً حبلـه رود   . ،  هبل، هبله، حبله)هبر(ر، هابر بحوار، خا: ده استهبله رود بدین گونه بو اشتقاق هبر یا

ـ  . رود بوده استخوار ةصورت تحریف شد یروزکـوه قـرار   در جنـوب شهرسـتان ف   هامروزه این دره ـ رودخان

کـه از ارتفاعـات فیروزکـوه و دماونـد و     اسـت  دي هاي متعـد  آب جاري در آن از شاخابهداشته و رودخانه پر

شود و در نهایت به شهرستان گرمسار که در گذشته و مطابق نظر ابودلـف و   مچنین در طول مسیر تغذیه میه

هاي آب معدنی و مـزارع و   در طول مسیر این رودخانه چشمه. گردد منتهی می ،شد نامیده می "خوار"سایرین 

ـ  ةدر. هاي ابودلف و سایرین آمده، وجـود دارد  باغات فراوانی که در نوشته رود یکـی از معـابر    حبلـه  ۀرودخان

بقایـاي دژ   ،رفـت و در ابتـداي جبهـه جنـوبی آن     ري با طبرستان به شمار می ۀارتباطی ناحی قدیمی و راه مهم

و کانون حوادث و  استهاي مهم در قبل و بعد از اسالم در منطقه  که از قلعه "استونا وند"معروف و تاریخی 

تحورود یه به شمار میی در این ناحالت تاریخی مهم، اي بـا ویژگیهـایی کـه ابودلـف بـر آن       هوجود چنین در

ابودلـف در   ،عـالوه بـر آن  . توان یافت متربت شده در هیچ جاي دیگري در تمام ناحیه شرق تهران فعلی نمی

ـ    به سرماي زیاد و وزش بادهاي سختی اشاره می "ویمه"ت اقلیمی و آب و هوایی توصیف وضعی ه کنـد کـه ب
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شـرقی شـهر فعلـی     کیلـومتري شـمال   15معـروف و سردسـیر گـدوگ واقـع در      ۀهمان گردن ،گانگارندنظر ن

رود و بادهاي تنـد و سـخت آن در فصـول سـرد      باشد که از سردترین نواحی کشور به شمار می فیروزکوه می

بـاد در اصـطالح    ایـن . دهـد  شهر فیروزکوه را تحت تأثیر قـرار مـی   ،تابستان ۀپاییز تا نیم ۀسال به ویژه از نیم

ـ      ۀمحوطـ  ،در مسیر وزش این بـاد  ؛شود نامیده می» نهتور«باد  ،یمحلّ نظـر  ه باسـتانی پیرکمـر قـرار دارد کـه ب

در توصیف ویمه بـه سـرماي    مورخینذکر است که تمامی ه الزم ب. همان شهر ویمه باستانی است ،گاننگارند

ن و بررسی شـرایط  یقعاي محقّمورد اد ۀات با جایگاه ویمکنند که با تطبیق این اشار زیاد حاکم بر آن اشاره می

ویمه را باید در جـایی   ؛توان این نکته را استنباط کرد دماوند و فیروزکوه فعلی می ۀفعلی اقلیمی حاکم بر منطق

  .غیر از دماوند جستجو نمود

اسـت کـه    .ق. هــ   7یاقوت حموي مورخ قرن  ،باشد ویژه می اهمیتز ئی که اشاراتش حامورخیناز دیگر 

آیـد کـه    هاي یاقوت که قبالً به آنها اشاره کـردیم برمـی   از نوشته. خود ویمه را از نزدیک مشاهده نموده است

حولِ و = ربض (فیروزکوه قرار داشته و به احتمال فراوان در این زمان در شمار ربض  ۀویمه در مجاورت قلع

 ۀهمـان محوطـ   ،گاناین محل بـه اعتقـاد نگارنـد   . رفته است می قلعه فیروزکوه به شمار) حوش شهر را گویند

چنانچـه   ،از ایـن محـل  . فیروزکوه قرار دارد ۀشرق قلع کیلومتري شمال 5/3باستانی پیرکمر کنونی است که در 

فیروزکـوه   ۀیت بوده و از سویی نیز قلعـ ؤفیروزکوه به راحتی و به وضوح قابل ر ۀقلع ،کند می یاقوت نیز ذکر

فیروز کوه وجـود نـدارد    ۀباستانی دیگري در اطراف قلع ۀضمن آنکه هیچ محوط. شراف کامل داردنیز بر آن ا

  .پیرکمر از ویژگیها و تعاریف یک شهر برخوردار باشد ۀکه به مانند محوط

غیر و جنگ امیر خراسان و سپاهیان د بن زید داعی الصدر مبحث خروج محم ،هاي ابن اسفندیار در نوشته

شده کـه امیـر    در این مبحث اشاره . پی برد "ویمه"خاص و استراتژیکی  موقعیتتوان به  نیز می خلیفه عباسی

ر شـد  باید متـذکّ . عباسی از راه ویمه به طبرستان رفت ۀپس از شکست از سپاه خلیف ،رافع بن هرثمه ،خراسان

رود بوده که چنانچـه قـبالً    لهحب ۀرودخان ةکه کوتاهترین مسیر دسترسی ري به طبرستان در آنزمان از طریق در

رفـت   که در گذشته بخشی از ري به شمار میـ ) گرمسار کنونی(از شهرخوار  هیادآور شدیم ابتداي جنوبی در

مازنـدران  (گدوك که در نهایت به طبرستان قدیم  ۀو امتداد شمالی آن به سمت شهر فیروزکوه و سپس گردنـ 

عاً در زمانی رخ داده که ویمه از شهرت و رونق برخوردار بوده و این حوادث قط. است هشد مرتبط می) کنونی

ـ   توجهبا این تفاسیر و با . تمام این راه را ابن اسفندیار راه ویمه ذکر نموده است عمـل آمـده   ه به بررسـیهاي ب

ژیک و باستانی پیرکمر که دقیقاً در مسیر و چسبیده به این راه مهـم و اسـترات   ۀمحوط ، به جزگانرندنگا توسط

توان  تقریباً در ابتداي معبر دسترسی و ورود به سرزمین طبرستان واقع شده، هیچ مکان تاریخی دیگري را نمی

  .امروزه با چنین ویژگیهایی در تمام طول مسیر مذکور مشاهده نمود

کند فیروزکوه یاد می ۀین مرعشی نیز از قرابت ویمه و قلعظهیرالد .کایت از خ نیز حمجموع اخبار این مور

 توجـه ، در جایی غیر از دماوند فعلی جستجو نمود و با محقّقینآن دارد که ویمه را باید بر خالف نظر برخی 

فـرض ویمـه بـودن دماونـد     ، فیروزکـوه  ۀین از ویمه و قلعی چون یاقوت و ظهیرالدمورخینبه توصیف دقیق 

  .استکامالً منتفی  محقّقین توسط

باستانی بدانند کثرت تکرار  ۀرا بر آن داشته تا دماوند کنونی را ویم محقّقینی شاید یکی از دالیلی که برخ

در خصـوص شـلمبه   . ناحیت دماوند ذکر شده، باشـد  ونام ویمه و شلمبه در کنار هم و اینکه این دو شهر جز

 ،در واقـع . دکیلومتري جنوب شهر دماوند قـرار دار  6نماییم که هم اکنون مکانی به همین نام در  يباید یادآور
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تـاکنون   ،ی انجام شدهخترغم بررسیهاي باستانشنا ولی علی. این مکان نام خود را تا به امروز حفظ نموده است

گزارش نشده است و این خـود موضـوعی اسـت کـه      ،شواهدي که نشان از وجود شهري در این منطقه باشد

به قرابت آن با شـهر بـزرگ و    توجه اهر شلمبه به این احتمال که شالبتّ. باشد نیازمند مطالعه و بررسی دقیق می

ی احتمـال  شهر دماوند شده باشد را نباید از نظر دور نگاهداشت و حتّ ومشهوري چون دماوند، در مقطعی جز

اثبـات ایـن   . اینکه بقایاي شهر قدیم شلمبه در زیر ساخت و سازهاي بعدي مدفون شده باشد نیز وجـود دارد 

ا اینکه چرا نام دو شهر مذکور از یک ناحیه ام. شناسی نیاز داردو کاوشهاي باستان موضوع به بررسیهاي  دقیق

باشد، احتماالً به ایـن دلیـل    کیلومتر می 70مکانی امروزي آنها از یکدیگر بیش از  ۀذکر شده در حالی که فاصل

در نظـر گرفتـه   شـهرت و وسـعت شـهرها     ،اهمیـت بوده که تقسیمات جغرافیایی در گذشته بر اساس میـزان  

 شرق تهران فعلی در گذشته و حداقل در قرون ۀتمام ناحی ،شهر دماوند اهمیت به توجهلذا با ). 1نقشه(شد می

محدوده وسـیعی از جنـوب تهـران     ،ري ۀدماوند یا دنباوند نام داشت، همانطور که ناحی ،و میانی اسالمی اولیه

دانـد و برابـر نظـر برخـی      ري مـی  ۀناحی ولف شهر خوار را جزچنانکه ابود. شد می کنونی تا گرمسار را شامل

ـ   ومانند ابن فقیه که ویمه و شلمبه را جز مورخین ـ  ۀروستاهاي ري دانسـته، ناحی  ۀی در مقطعـی ناحیـ  ري حتّ

  . گرفته است شرق تهران را نیز در بر می

  

  :پیرکمر یا شهر باستانی ویمه باستانیِ ۀمحوط

باسـتانی پیرکمـر    ۀکوه به ویـژه در محوطـ  در اطراف شهر فیروز گانکه نگارندی ختشنا با بررسیهاي باستان

. باسـتانی اسـت   ۀهمان شـهر ویمـ   ،دهد این محوطه که نشان می اندهدست آورده شواهدي را  ب ،اندهانجام داد

ن از نمونـه سـفالهاي فـراوان پراکنـده در سـطح آ      ،دست آمده از این محل به ویژهه ی بختشنا هاي باستان داده

شـک توصـیف    بی. استآمده همزمان تحریر در ۀما به رشت ةحیث قدمت، با زمانی که کتب تاریخی مورد اشار

هاي فرهنگـی و تـاریخی    شواهد و یافته ةگرفته دربارت فعلی این مکان و مطالعات و بررسیهاي صورتوضعی

  .نماید موجود در آن به روشن شدن موضوع کمک بیشتري می

 46درجـه و   35کیلومتري شمال شرقی شهر فعلـی فیروزکـوه و در    5/3پیرکمر در فاصله باستانی  ۀمحوط

طـول جغرافیـایی و در ارتفـاع     ۀثانیـ  106دقیقـه و   48درجـه و   52عرض جغرافیایی و در  ۀثانی 242دقیقه و 

یمـه یـا دیمـه،    نامهایی چون وِه امروزه این محل در نزد اهالی فیروزکوه ب. متري از سطح دریا قرار دارد 2004

وجه تسمیه و نامگذاري این مکان به ویمه یا دیمه و  در خصوصِ. قلعه خرابه و وشْتینین شهرت دارد ،پیرکمر

بـا ایـن واژه برخـورد     ،هـا  در منابع مکتوب از جمله فرهنگ لغت گاننگارند ،سایر اسامی که به آنها اشاره شد

 "وِیمه"واژه . ز ساکنین به ویژه کهنساالن منطقه انجام گرفتگفتگوهایی که با برخی ا جه بهوتولی با ، ندنکرد

در گویش  مردم فیروزکوه که از زبان مازندرانی اقتباس شده به معناي میان، وسـط و کمـر کـوه یـا      "دیمه"یا 

اکنون نیـز  باشد هم یعنی کمر یا میان که با وضع موجود محل منطبق می "پیرکمر"اصطالح . باشد دامنه کوه می

واژه . باشـد  متروك و ویران شده مـی  ۀنیز به معنی قلع "قلعه خرابه" .ت در محل قابل مشاهده استوضعین ای

وشت به معنی شکوفه بستن و وشتین به معناي محل و جـاي   ؛)پسوند مکان(ین + مرکب از وشت  "وشْیتن"

  .شود می گفته داردهاي زیاد  جایی که درختچهدر معناي دیگري، وشتین به . شکوفه بستن

چرا  داردباستانی کامالً انطباق  ۀبینیم که اسامی مذکور با وضع کنونی این محوط با تعاریف مطرح شده، می
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وشت (هاي گیاهی  واقع شده و هم اینکه بخشی از پوشش) ویمه یا دیمه(کوه  ۀپیرکمر هم در دامن ۀکه محوط

هم کـامالً بـا ایـن محـل منطبـق        و قلعه خرابه هایی چون پیرکمر واژه. در محل قابل مشاهده است) یا وشتین

» و«جایی دو حـرف   هباشند که به احتمال در طی مرور زمان با جاب نظر یک واژه میه ویمه یا دیمه ب. باشند می

در بین مردم به دو صورت متدوال رایج بوده ولـی از نظـر معنـاي لغـوي هـر دو از یـک معنـی واحـد         » د«و 

  . باشند برخوردار می

 ؛بوده که بعدها به صورت دیمه نیز آمده اسـت  "ویمه"پیرکمر  ۀمحوط و اصلیِ اولیه حتمال فراوان نامبه ا

رسـد سـایر نامهـاي ایـن      نظر مـی ه ب. چنانکه در متون تاریخی نیز از این شهر بیشتر با نام ویمه یاد شده است

مردم منطقه رواج یافته، ولی هیچگـاه   پس از متروك شدن شهر در بین... مکان از جمله پیرکمر، قلعه خرابه و 

تـر آن   ما در این مقاله از اصطالح متداول. اند آن نیز از یاد نرفته و تا به امروز نیز باقیمانده اولیه نامهاي اصلی و

  .کنیم یعنی پیرکمر استفاده می

ثـار تـاریخی ـ    بررسی و شناسـایی آ  ۀدر خالل برنام .ش. هـ  1378پیرکمر نخستین بار و در سال  ۀمحوط

 ةبـا شـمار   1380آقاي ناصر پازوکی مورد شناسایی قرار گرفت و در سال  توسطفرهنگی شهرستان فیروزکوه 

  ).53ـ  55:  1381پازوکی، . (در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید 4405

را کـامالً  ورزي آن اراضی کشـا  ،مختلف ۀهکتار که از چهار جبه 2باستانی با وسعتی قریب به  ۀاین محوط

و به استثناي بخش اندکی از آن که تقریباً دست نخورده باقیمانده، بیشتر از نیمی از وسعت آن محاصره نموده 

شـرقی   حـد . شـود  زمینی در آن کشت می گیرند و محصوالتی چون گندم و سیب میاورزي دربررا اراضی کش

کشـاورزي و در نهایـت بـه شـهر فعلـی       جنوبی آن بـه اراضـی   این محوطه به ارتفاعات معروف به هما، حد

تاریخی فیروزکوه در ضلع جنوبی شـهر فیـروز کـوه کـامالً مشـرف بـر ایـن         ۀشود، که قلع فیروزکوه ختم می

و منفرد وجود دارد که اي طبیعی  صخره ،غربی ۀدر جبه). 2و1تصویر(باشد یت میؤمحوطه و به راحتی قابل ر

منفـرد را بـا    ةتـوان وجـود ایـن صـخر     و مـی ) 4و3تصویر(استاي مشهود  ري صخرهبقایاي معما بر روي آن

متـري از   200 ۀبـه فاصـل  . آورده، منطبـق دانسـت   "سـنگ تخته"ویمه که به معناي  ةتعریف مینورسکی از واژ

. شـود  دیده مـی  ،شرقی این محوطه جریان داشته سفید که از ضلع شمالگور ۀبخشی از مسیر رودخانها  صخره

شـمالی   ۀفیروزکوه به مازندران قرار دارنـد و در جبهـ   ۀآسفالت ةآهن و جاد خطّ ۀمحوط ،غربی ۀدر امتداد جبه

شود، اراضی کشاورزي و در نهایت به فاصله یک  این محل دیده می موقعیتمحوطه چنانچه در نقشه کروکی 

  ).2نقشۀ (آسفالته فیروزکوه به سمنان قرار دارد ةکیلومتري، جاد

شرقی محوطـه پیرکمـر جریـان داشـته پـس از عبـور از        فتیم از قسمت شمالسفید چنانچه گگور ۀرودخان

 کناربوده و پس از عبور از مرکز شهر فعلی فیروزکوه، از  جاريقسمت غرب این محوطه از سمت جنوب آن 

ـ  هـاي مهـم   حرکت به سمت جنوب شهر، شـاخه  ۀتاریخی فیروزکوه عبور نموده و سپس با ادام ۀقلع  ۀرودخان

شـهرخوار  (را تشکیل داده و در نهایت به شهرستان گرمسار ) مورخین ةادي هیر یا هبر مورد اشارو(رود حبله

 ۀرسد که مهمترین منبع تأمین آب سـاکنان گذشـت   نظر میه ب. ریزد و کویر مرکزي ایران می) مورخینمورد نظر 

زي مجـاور محوطـه   پیرکمر همین رودخانه بوده که امروزه از آب آن جهت مشروب نمـودن اراضـی کشـاور   

ی چـون  مورخینآبی نیز در جنوب شرق محوطه همچنانکه  ۀچشم ،مذکور ۀعالوه بر رودخان. شود می استفاده

ایـن محوطـه در    اولیـه  سـاکنین  ةمـورد اسـتفاد   ،اند، وجود دارد که به احتمال ابودلف یا یاقوت نیز ذکر نموده

. کننـد  بـرداري مـی   ن اراضی اطراف محوطه از آن بهرهدر حال حاضر نیز کشاورزان و مالکی ؛گذشته بوده است
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ـ  نکته مـرور زمـان و    گورسـفید در طـی    ۀاي که در اینجا الزم است یادآوري نماییم اینست که جریان رودخان

 شـرقیِ  پیرکمر گردیـده و در قسـمت شـمال    ۀتغییر مسیر سبب تخریب قسمتهایی از محوط ۀاحتماالً به واسط

هاي مجـاور آن   گذرد و در بخشهایی از مسیر رود و در دیواره داخل شهر قدیمی می عرصه اثر و از ازمحوطه 

از ساکنین شهر ویمـه بـراي تـأمین    برخی احتماالً . شود بقایاي مواد فرهنگی از جمله سفال به وضوح دیده می

مـال فـراوان   نمودنـد و بـه احت   سفید را به داخل شهر هدایت میاز خود انشعاباتی از رودخانه گورآب مورد نی

ـ    ،شرقی آن گسترش شهر نیز بیشتر در جهات شرقی و شمال گورسـفید وارد شـهر    ۀیعنی قسـمتی کـه رودخان

  .شد، بوده است می

متر بـاالتر   5/2باشد حدود  اصلی و مرکزي آن می ۀنظر بخشی از هسته محوطه پیرکمر که ب ۀبلندترین نقط

 ،مرکـزي  ۀدر سطح هست. استاین محوطه  اندکی از کلّباشد و در واقع بخش  از سطح زمینهاي اطراف آن می

سفال، آجر، شیشه، فلز و مواد فرهنگی دیگر مانند مصـنوعات سـنگی    شواهد تاریخی ـ فرهنگی فراوانی نظیرِ 

گـري و   هاي سفالگري و شیشه نظیر جوش کوره ،تهاي صنعتیالیدر و همچنین  بقایاي فع ۀاز قبیل هاون، پاشن

. خـورد  بـه چشـم مـی    ،ارتفاعی که در زیر آنها ساختارهاي معماري مـدفون شـده  هاي کم هدر برخی نقاط پشت

فرهنگی این محل است که پراکنـدگی   ةترین ماد فراوان ،سفال. استسطح محوطه فاقد هرگونه پوشش گیاهی 

اراضی  تا جایی که ـ   شرقی متري از هسته مرکزي به ویژه در جهات شرقی و جنوبی و شمال 300آن تا شعاع 

ی مطالعات انجام شده بر روي مـواد و  طور کلّه ب). 8-5تصاویر(شود مشاهده می ـ  یابند می کشاورزي گسترش

دست آمده از بررسی سطحی این محوطه و همچنین ساختارهاي معمـاري  ه بقایاي فرهنگی به ویژه سفالهاي ب

) تصـویر  . (است .ق. هـ  7نی تا قرن یک تداوم استقرار و سکونت از دوران ساسا ةنشان دهند ،موجود در آن

شـاهراه   ۀاي استراتژیک و در حاشی کنونی محوطه، که در نقطه جغرافیاییِ موقعیت ،ضمن آنکه از نظر نگارنده

ري به طبرستان قرار داشته، وسعت آن، فراوانی مواد و شواهد فرهنگی موجود در سطح و  ۀکهن ارتباطی ناحی

بقایاي معماري موجود در آن و قدمت آنهـا و همچنـین انطبـاق ایـن مکـان بـا       ع آنها از نظر نوع و جنستنو ،

توان پیرکمر کنـونی   ین مرعشی از جمله دالیلی است که میی چون ابودلف، یاقوت و ظهیرالدمورخیناشارات 

  . باستانی به شمار آورد ۀرا شهر ویم

  :گیري نتیجه

اسالمی از آن به عنوان  و میانیِ اولیه هاي نویسان سدهافیامورخین و جغرنام مکانی است که  ،ویمه یا دیمه

حـدود جغرافیـایی ایـن    مورخین . کنند شهري مهم و آباد در کنار شهرهایی چون دماوند، خوار و شلنبه یاد می

ـ     می نظره ب. اند اي میان ري و طبرستان دانسته شهر را ناحیه  ۀرسد به دلیل کثرت تکرار نـام آن بـا شـهر و ناحی

 ،محقّقـین سـبب گردیـده برخـی     ،ی ویمۀ دنباوند یا دماوند نامیده شـده دماوند که در برخی منابع تاریخی حتّ

 "ویمه"این نتیجه حاصل شد که شهر  ،مورخیناز اقوال . جایگاه این شهر را در دماوند کنونی جستجو نمایند

شناسـی، اعتقـاد   ها و مطالعات باستان ررسیبا ب گاننگارند. اي غیر از دماوند کنونی وجود داشته است در ناحیه

را تا به امـروز حفـظ نمـوده،     "ویمه یا دیمه"پیرکمر فعلی که نام کهن و باستانی خود یعنی  ۀد که محوطندار

 ۀپیرکمـر یـا ویمـ    ۀدهـد محوطـ   ی نشان میختشنا بررسیهاي باستان. است مورخین ةهمان شهر آباد مورد اشار

رسـتاق   17در عصر خلفا ري شـامل  «و  .ق. وجود داشته و احتماالً تا قرن اول هـ ساسانیان  ةباستانی در دور

ـ )  2350 : تـا  مـارکورات، بـی  (» .هشـد  آن محسوب مـی  وکه خوار، دمباوند، ویمه و شلنبه نیز جز هبود  نظـر ه ب
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ویـژه در دوره   ظاهراً ویمه در قـرون بعـد بـه   . اندها در دوره ساسانی نیز وجود داشته رسد تمام این رستاق می

ویمـه را بزرگتـر از    .ق. هـ  6و  5همانگونه که استخري در قرون . رسد سلجوقی به اوج رشد و شکوفایی می

جغرافیـایی پیرکمـر، وسـعت محوطـه، مـدارك و شـواهد        خـاص  موقعیت ،داند شلنبه و کوچکتر از خوار می

هـا و   انطبـاق آن بـا نوشـته    هتـر از همـ   متاریخی و باستان شناسی موجود در آن، نامهاي مختلف محوطه و مه

  . باشد تواند همان شهر باستانی ویمه می از دالیلی است که این مکان می مورخیناشارات 

 630: طبـري (ساسانی همان شهر روشن فیروز مورد اشاره در تاریخ طبري  ةاحتمال دارد که شهر ویمه دور

 ةاسالمی بـه خصـوص سـد    ةشده باشد و مطابق آثار دورل ساسانی احداث و شاید در زمان فیروز او) 622ـ 

 که در کنار هم قـرار داشـته گفتـه    "فیروزکوه"و  "ویمه" ۀممکن است شهر روشن فیروز به دو محلّ .ق. هـ 4

هایی که در باالي کوه ساخته  نام خانه ،ساسانی با گسترش شهر ةل در اواخر دورشده، ولی پس از فیروز او می

. نامیدنـد  ویمه مـی  ،هایی که در پاي کوه و در دشت قرار داشته فیروزکوه گفته و خانه ۀمحلّ ،لشده را به احتما

را  .ق. هــ   7پیرکمر به ویژه سـفالهاي آن تـا قـرن     ۀی موجود در محوطختشنا به اینکه شواهد باستان توجهبا 

ر کـرد کـه در   توان چنین تصو مغوالن به ایران است، می ۀشود و این تاریخ مصادف با هجوم وحشیان شامل می

ه که این منطقه از مناطق تحت نفوذ و سیطره اسماعیلی ۀف هواداران فرقاین شهر به تصرّ .ق. هـ  6اواخر سدة 

ف تمام نقاط ایران بـه ویـژه   در آمده باشد، و بعدها با یورش مغوالن به ایران و تالش آنها براي تصرّ ،آنها بود

مغوالن مـورد تجـاوز و    توسطشهر ویمه نیز به مانند خیلی از نقاط دیگر ایران  نواحی تحت نفوذ اسماعیلیان،

 ورا ترك گفته و به فـراز فیروزکـوه آمـده و ویمـه جـز     ) پیرکمر(آن گاه مردم ویمه . تخریب قرار گرفته باشد

ده و آن را کنار آن عبـور کـر   از. ق. هـ  616و آن زمانی بوده که یاقوت در حدود  گرفتهربض فیروزکوه قرار 

شود چرا که پس از حمله مغول دیگر نامی از ویمـه بـه    فیروزکوه دیده می ۀاي پنداشته که از آن جا قلع ویرانه

فیروزکـوه اسـت کـه     ۀخورد و تنها نام قلعـ  عنوان یک شهر در کتب مورخان و جغرافی نویسان به چشم نمی

  .شود نویسندگان به آن معطوف می توجهتمامی 

هـاي   تواند شواهدي بیشتر از آنچه که در نوشته پیرکمر می ۀی در محوطختشنا کاوشهاي باستان قطعاً  انجام

ویمه بودن محوطه پیرکمر را  ۀو فرضی نمود نمایان ،ابودلف و ابن فقیه ةآمده، مانند مسجد مورد اشار مورخین

  .به قطع و یقین تبدیل نماید

  



113/  یا دیمهشناختی پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه  پژوهشی باستان

  :منابع

  .ب، تهرانکوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاه ، بک و ممالکمسال )1340(استخري، ابوالحق ابراهیم

چاپخانـه   ،ابوالفضل طباطبایی ۀ، با تعلیقات والدیمیر مینورسکی، ترجمسفرنامه ابودلف در ایران )1342(ابودلف، مسعر بن مهلهل

  .بهمن، تهران

  .هنگ ایران، تهران، ترجمه عبدالمحمد آیتی، نشر بنیاد فرالبلدان تقویم )1349(ابوالفداء

ابن اسفندیار، بهاءالده ، بتاریخ طبرستان )1320(د بن حسنین محمتصحیح عبخاور، تهران ۀل، نشر کاللاس اقبال، جلد او.  

مسعود، بنیاد فرهنگی ایران ۀ، ترجممختصر البلدان )1349(د اسحاق همدانیابن فقیه، ابوبکر احمد بن محم.  

  .انتشارات امیرکبیرچاپ دوم، ، آراي عباسییخ عالمتار )1350(اسکندربیگ ترکمان

  .، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، پاییز آثار تاریخی فیروزکوه )1381(پازوکی طرودي، ناصر

  .، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، زمستان آثار تاریخی دماوند )1381( -------------------

  .ین طهرانی، مطبعه مجلسیالد د جاللتصحیح سیه ب) 1352( حدود العالم من المشرق الی المغرب

! )1369()نویدي(عبدي بیگ شیرازي  !!   .نشر نیچاپ اول، تصحیح عبدالحسین نوایی، ه ، باالخبار ۀ!

  .، کتابفروشی حافظتاریخ جهان آراء )1343(اري قزوینی، قاضی احمدغفّ

  .شهید بهشتی، تهران، جلد دوم، دانشگاه ري باستان )1371(کریمان، حسین

  .ترجمه محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ،جغرافیاي تاریخی سرزمینهاي خالفت شرقی )1377(لسترنج، گی

  .اتنشر اطالعچاپ اول، مریم میراحمدي،  ۀ، ترجمایرانشهر بر مبناي جغرافیاي موسی خورنی )تابی(مارکورات، یوزف

مرعشی، سید ظهیرالدین بن سیتاریخ طبرستان و رویان و مازندران )1361(یند نصرالدد حسین تسـبیحی، نشـر   ، به کوشش محم

  .شرق تهران

  .، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد دوم، نشر اساطیر، تهرانتاریخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوك )1352(طبري، محمد بن جریر

  .، المجلدالثالث و الرابع، داربیروتالبلدان معجم عبداهللا یاقوت بن عبداهللا، الدین ابی األمام شهاب )1957(غداديالحموي الرومی الب
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ت شهرستان فیروزکوه بر روي نقشه تقسیمات سیاسی استان تهرانموقعی

   

    

  
  

شه پراکندگی آثار باستانی شهرستان فیروزکوهباستانی پیرکمر بر روي نق ۀت محوطموقعی  

  

  

  

  



115/  یا دیمهشناختی پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه  پژوهشی باستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قلعه  و باستانی پیرکمر بر روي عکس ماهواره اي منطقه و موقعیت آن نسبت  به شهر ۀت محوطموقعی

Google) :منبع(فیروزکوه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .آن را در بر گرفته است اصلی ومرکزي محوطه پیرکمر که اراضی کشاورزي کامالً ۀنمایی از هست

  )دید از غرب(

  

  

Pir
kamar

ghaleh  
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  نمایی از شهرفعلی فیروزکوه که در پاي کوهی که قلعه تاریخی فیروزکوه  بر فراز آن با عالمت نشان دور

  )روي محوطه پیرکمر از دید از شمال و.(شکل گرفته است ،داده شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پیرکمر که رودخانه گورسفید به عنوان مهمترین منبع آبی  از این قسمت نماي عمومی جبهه شمالی محوطه 

  )روي محوطه از غرب ودید از جنوب.(از پاي درختان صنوبر درجریان میباشد محوطه و

  

  



117/  یا دیمهشناختی پیرامون تعیین جایگاه شهر باستانی ویمه  پژوهشی باستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )دید از غرب(مرکزي واقع در جبهه غربی محوطه پیرکمر ةاي موجود بر صخر بقایاي معماري صخره

  

  

  

  

  

  

کنده شده در ))؟(استودانها (دورنمایی از صخره سنگی شمالی واقع در جبهه غربی محوطه وبقایاي قبور 

)شرقدید ازشمال(سطح آن 
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  )دید ازغرب(اي موجود بر صخره شمالی واقع در جبهه غربی محوطه اي از قبور صخره نمونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دست آمده از بررسی سطحی محوطه پیرکمره ب) )؟(تاریخی،اسالمی (ز، منقوش نمونه سفالهاي دست سا
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  دست آمده از بررسی سطحی محوطه پیرکمر متعلق به قرون اولیه اسالمی ه نمونه سفالهاي ساده ب   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المی بررسی سطحی محوطه پیرکمرنمونه سفالهاي لعابدار قرون اولیه ومیانی اس                  

  

  

  

  نمونه سفالهاي لعابدار قرون میانی اسالمی حاصل از بررسی سطحی محوطه پیرکمر


