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 بخش سی و نهم

 دماوند
 

ین کوه سرفراز در نزدیکی تهرانی که تعداد زیادی ا ه رسد کبسیار طبیعی به نظر می      

دارند، داشته و    نند و اکثر کشورهای اروپائی در آن نمایندهکمیاز اروپائیان در آن زندگی  

عظمت  خاطر    دعوت کرده باشد. گروهی به فتح قلۀ خود    جز مرا به   اشخاص دیگری به 

تهییج    مااین قلۀ سپیدپوش، سر آب و هوای .  شوندمی و بادهای سوزان آن برای صعود 

فرار  هستند و به قصد  ها  تابستان در    یمناسب   مکان مردم را که به دنبال  ،  این کوهپایه  مطبوع 

یرند به قله  گمیآنجا تصمیم ها  آن و  کشد  به اینجا می روند  می دامنۀ کوه  از گرمای تهران به  

باشد، صعود کنند.  می  ١بالنروپا یعنی کوه مون ا  هتر از بلندترین کوزار متر مرتفعه  هک

های سازند تا در صحبتمی  دیگران این مهم را عملی  فروشی بهگروه دیگری برای فخر

سرائی نمایند. گروه کوچکی  غرب آسیا با افتخار داستان خود، از فتح بلندترین قلۀ ایران و 

 نند.کمی گیری ارتفاع دقیق آن به دماوند صعود هم برای اکتشافات علمی و اندازه

نفر    ١۵ند بیش از  اهم تعداد کسانی که قله را فتح کرداهبا تحقیقاتی که به عمل آورد     

ی به اه قله رسیده باشند اما از خود نوشت  باشد ولی احتمال دارد اشخاص دیگری هم به نمی

ند. پیش از بیان ماجرای صعود خود، ابتدا در مورد صعود چند تن دیگر  اه جای نگذاشت

 نویسم.جمالتی می 

  2ست و از آن با نام مون جاسونیوسا   ههای بسیار قدیم شناخته شدکوه دماوند از زمان      

ست". در ا  هکاسپین واقع شد  ایههسمت چپ دروازنویسد "در  ست. استرابو میا  هیاد شد

نهما  ه فالسفه ک  کتاب بهشت قرن  به   ز  علی  میالدی  و توسط  مانده  الکاتب  بن   جای  زین 

ین قله در  ا ه ند ک کمی یافته، توضیحات عجیبی در مورد دماوند نوشته شده و ثابت   نگارش

ز روستای اسک تا قله دو روز راه بود.  ا  ه دهد کمی  ست. او توضیح ا  ه آن زمان فتح شد

ی با کف شنی در اه را برف پوشانیده بود. محوطلۀ مخروطی شکل یا گنبدی دور تا دور ق

 نشست. از باالی قله،  خورد و برف روی آن نمی می قله وجود داشت که زیر پای آدم تکان 
١  .Mont Blanc   آلپ در   متر بلندترین قلۀ رشته کوه   ۴8۰8بیانکو در زبان ایتالیائی، با ارتفاع  یا مونته

 مرز کشورهای فرانسه و ایتالیا است.

2 .Mons Jasonius 
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خورد که  چشم می   ند. حدود سی شکاف به یدرسنظر می  هائی به مانند تپه های اطراف  کوه

شد. سابقأ عقیده بر آن بود که در داخل کوه، معدن آتش وجود  گاز گوگرد از آنها خارج می 

هیچ موجود زنده قدرت زیستن ندارد. این مطلب    قدری شدید است که   دارد. باد در قله به 

و تحت تأثیر    هکه نویسنده قله را دید  باشدمیاست و گویای آن  حقیقت نزدیک    کوتاه خیلی به 

 ست.اآن مطالب خود را نگاشته 

رتفاع کوه دماوند  ا هنویسد کمیالدی در کتاب خود می ١٣29قزوینی در سال    حمدللا      

که   شود. از آنجائیفرسنگی دیده می  ١۰۰باشد و از فاصلۀ فرسنگ می  2۰و محیط آن  ۵

و مسافت مسیر از کوهپایه  ا هرسیم کین نتیجه میا هکیلومتر است ب  ٣۰فرسنگ معادل    ۵

عات خود را ها هم ارتفاریشتوفن، چینی  ست. مطابق نظر بارون فن ا  ه تا قله را بیان کرد

های پوش و سپید است و فقط قسمت نند. در تمامی طول سال قله برفکمی گونه بیان    این

می اه ماس برف  بدون  آن  شنی  و  و  ی  آمده  فرود  یخ  قطعات  که  افتاده  اتفاق  بارها  باشد. 

 ریزد.های زیادی از این کوه فرو می ز آن بهمن ا  هست. گذشت ا  ه الکت رسانده  ه اشخاصی را ب

ترین کوه طبرستان است  شود خواند که دماوند شرقیحوقل میدر کتاب جغرافیای ابن      

کس تا آن زمان به قله  شود. هیچ فرسنگی دیده می  ۵۰و پوشش گیاهی ندارد. از فاصلۀ  

این    باشد.در آنجا اسیر می   ١زمین، ضحاکای باستانی ایران هه ست. مطابق افسان ا  هنرسید

 .و هیچ پوشش گیاهی ندارد  های طبرستان استترین قلۀ کوه کوه شرقی

شود چند تن  خوانیم "دماوند کوه بسیار مرتفعی است. گفته می در کتاب صورالبلدان می     

های اصفهان  ن را از نزدیکیآ  ه ند. نویسنداه فرسنگی و شاید بیشتر دید  ١۰۰آن را از فاصلۀ  

خورد. هرگز شنیده نشده که کسی  چشم می  راز هم بهشود حتی از شیست اما گفته می ا  هدید

به باالی آن رفته باشد. مطابق عقاید دور از حقیقت ایرانیان، ضحاک هنوز هم در داخل 

جز او تمام دیوان و جادوگران جهان در آنجا    ند. به کمی ی در باالی آن زندگی اه چهارگوش 

 ".کنندجمع شده و زندگی می 

تعداد بسیار   میالدی  ١7ند. تا قرن  اهشد  جدید از وجود آن مطلع اروپائیان در سنوات      

سنجی بود از محل و ارتفاع  ریوس که سیاح نکته اهاندکی نام دماوند را شنیده بودند. آدام اول

غرب نویسد "در جهت جنوب و جنوب او می  ست.ا  هآن اطالع دقیقی از خود به جای نگذاشت 

پریان قرار   شرق آن در مسیر مازندران کوه ییالق دماوند و در شمال   جبال  اصفهان، سلسله

شود شمشیر از آن استفاده می   برای ساختن تیغۀ  نویسد "فلزی کهدر جای دیگری می .دارد"

نیریز در فاصلۀ   خارج از   ازدماوند    ردد. کوه گمی  منزلی اصفهان استخراج  ۴از شهر 

  شرقجنوب و معادن غنی آهن آن معروف است". در واقع نیریز در  شوددیده می نیریز 
وران است. او پس   ای، در شاهنامه پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزهاز پادشاهان اسطورهضحاک،  .  ١

نشیند. با بوسۀ ابلیس، بر هر دوش  تازد، جمشید را کشته و بر تخت شاهی میایران می  از کشتن پدرش به

برافراشتن  نام کاوه با  دادند. سرانجام آهنگری بهنها میآروئیده و هر روز مغز دو جوان را به  ک ماری  ضحا 

خواند. فریدون ضحاک را اسیر و در  پشتیبانی فریدون و جنگ با ضحاک فرا میکاویانی مردم را به درفش

 کشد. بند میدماوند به
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شده   جهت نوشتۀ او واقع امأل در خالف  فارس قرار دارد و دماوند ک  اصفهان در ایالت 

 است.

گوید ری  نویسد "عبدالفدا میاریوس در مورد دماوند می اوتر صد سال بعد از آدام اوله     

از قمشه واقع شده و در جنوب و غرب  در فاصلۀ سه روز و نیمی از ساوه و یک روزه  

  از   نند گنبد بوده و همیشه پوشیده ایران قرار دارد. قلۀ آن ماترین کوه  کوه دماوند، مرتفع 

خاطر برف شدید و شیب زیاد،   شود. بهمی  دیده  ١لیوئی  ۵۰ز فاصلۀ  ا  ه. کواستبرف  

شود سه لیو ارتفاع دارد. قلۀ آن شنی و بدون  باشد. گفته می صعود از آن بسیار مشکل می 

شکاف در    7۰ست. حدود  ا  هتخمین زده شد 2محصول است و وسعت آن حدود صد آرپنت

ن  آ هردد. اگر آدم بیش از اندازه ب گمیآن وجود دارد که گازهای گوگردی از آنها متصاعد 

سرگیجه   شود  داستان گمینزدیک  مییرد.  گفته  ضحاکهائی  که  از    ،شود  اولین  یکی 

ز نام منطقه  ا  همستبد پس از طوفان نوح، هنوز هم در قلۀ آن زندانی است. نام کو  هایپادشاه 

 ست".ا ه برداشته شد

  ١۶27در سال    ٣ند. سر توماس هربرتاهاروپائیان صعود به دماوند را جدیدأ آغاز کرد     

رسید.  های گوگردی و داغ نیمه راه  قلۀ آن صعود کند اما فقط تا شکاف  میالدی سعی کرد به 

تش متصاعد  آ  ه دیدن دریای کاسپین شد. هر شب از قلۀ کو  ز آنجا موفق بها  ه ست کا  ه او نوشت

ی به نام دامووان قرار دارد. این  اهنویسد "باالتر، قلشت. او در مورد صعود خود میگمی

های آن  باشد. حرکت در شیب بلندتر می  ۴ای تاروسهه قله به شکل هرم است و از سایر کو

 ست".ا همشکالت فراوانی همرا با

ای هه آمیز نبود. او در قسمتی از نوشتمیالدی هم موفقیت   ١797صعود اولیویر در سال       

نویسد "این کوه را عجم اشاره کرده و میلوند در مرز بین مازندران و عراقا ه خود به کو

البرز یا بینی نام دارد. قلۀ دماوند در خوانند و در زبان اهالی،  لوند میا ه سیاحان به نام کو

باشد. قلۀ آن  ین رشته کوه میا  ه مایلی شرق تهران واقع شده و بلندترین کو  ۶تا    ۵فاصلۀ  

شود. اهالی منطقه داستانی بیان  در تمام طول سال سپیدپوش بوده و از آن دود خارج می 

دان است. اما این دود،  نند که روح یکی از شاهان خونخوار آنها در این کوه سرگرکمی

ست. هنگام سفر از تهران به فیروزکوه،  ا  هنوز فوران نکرده هباشد ک فشانی می نشانۀ آتش 

 ".ستا  هاین قله در سمت چپ مسیر واقع شد

ها توجه ما را به خود جلب کرده  لبرز مدتا  ه نویسد "کواو در مورد صعود خود می     

 سمت قله    ی بودیم تا نیروی خود را جمع کرده بهاه منتطر لحظبود. ما با اشتیاق فراوان 
١ .Lieue   کیلومتر  ۵تا  ۴واحد قدیمی طول در فرانسه بین 

2 .Arpent  هکتار  ٣۴١/۰واحد قدیمی سطح در فرانسه برابر 

٣ .Sir Thomas Herbert م، او   ١۶82یورکشایر، درگذشت  ١۶۰۶نویس انگلیسی، تولد سیاح و تاریخ

های خود را از ایران سفر کرد و دیدنی  هیئتی به   همراهپس از خاتمۀ تحصیالت در کمبریج و اکسفورد، به 

 این سفر منتشر نمود.

۴  .Taurus   منشأ رودهای دجله و فرات  از دریاچۀ اگیردیر در غرب تا    رشته کوهی در جنوب ترکیه که

 باشد.متر می ٣7۵۶ارتفاع آالداغالر به در شرق امتداد دارد. بلندترین قلۀ آن کوه
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روز   کنیم.  کوه    ۵حرکت  پای  به  سوارکاری  ساعت  دو  از  پس  کردیم.  حرکت  سپتامبر 

مسطح تشکیل شده بود.    هایگرانیتی نسبتأ سخت، براق و سنگ   هایاز صخرهرسیدیم. کوه  

هم تکیه داده و    سنگ بهبودند. دو تخته   گیاهان اندک مسیر زیر نور شدید آفتاب خشک شده

دادند. راهنماها پیشنهاد کردند که شب را در آنجا سر کنیم.  محوطۀ محفوظی را تشکیل می 

ها برای پیدا کردن علف و چوب خشک برای روشن کردن آتش برای ترساندن  بلدها ساعت 

  زیر آمده و به حرکت ها به خاطر شیب فراوان از اسب ند. روز بعد به حیوانات، تالش کرد

اما حرکت کردن مشکل بود و    جای ممکن باال برویمادامه دادیم. هدف ما این بود که تا  

چنان خسته شده بودیم    ز تنگی نفس، آنا هخیلی پیشرفت نکردیم. پس از دو ساعت، گذشت

نداشتیم.  اهکه چار مراجعت  به خود جلب کند.  ی جز  نظر ما را  تا  نداشت  چیزی وجود 

 ها رسیده به سمت شرق حرکت کردیم".سبا  ه صبح ب 9ساعت  

به تهران،    ١ما در سفر خود از مشهدسرا  هسر اوسلی حتی جرأت صعود را هم نکرد     

گازهای گوگردی    ه بودشدکه به من گفته    نویسد "آنچنانست. او میا  هاز کنار آن عبور کرد

ردد. در کوهپایه، چشمۀ آبگرمی وجود دارد که بدون  گمیبه مقدار فراوان از آن متصاعد  

قلۀ    تا کنون کسی به به جرأت گفته شد که  شود.  مرغ در آن پخته میتش تخم آ  هاحتیاج ب

ماجراجو  ست. چند  ا  ه باشد، صعود نکردین کوه که در هر چهار فصل سپیدپوش میا  ه باشکو

ها پوشیده  حتمال زیاد در شیارهائی که در زیر برفا  هقصد صعود به قله را داشتند اما ب

به  تعداد اندکی  ای آبگرم ههدهند از چشمخود اجازه می  شده سقوط کرده و جان باختند. 

 ".نندکمی ها تعداد زیادی از بیماران برای معالجه در این آبگرم حمام باالتر بروند. تابستان 

کرده  قله کوه صعود کرده، صحبت    فت جدیدأ بهگمی با یکی از اهالی محل که    2فراسر     

های این کوه بسیار باالست. در باالی کوه، محوطۀ  فت که درصد فلزات سنگ گمی. او  است

شود. گازهای گوگردی  وجود دارد و شیارهای متعددی در آن دیده می شبیه یک قبر  بازی  

ردد. تراکم گوگرد درآنجا زیاد است و مقداری از آن توسط اهالی  گمیفراوانی متصاعد  

بازار برده می به  نی قدرت  ست شود اما از دود و آتش خبری نیست. هیچ ربرای فروش 

 .بوداه رسیدن به قله بسیار مشکل زندگی در آنجا را ندارد. ر

نویس معروف اروپائی شاردن  رسد که دو جهانگرد و سفرنامه نظر میبسیار عجیب به       

ند. موریه  اه باشند راجع به دماوند مطبی ننوشتو دالواله که در بیان نکات بسیار دقیق می 

بیشتری در مورد    جز چند جمله، اطالعات   سر برده به   که مدت نسبتأ زیادی در ایران به

حدود   در  های چند سیاح شرقی، قلهه ست. مطابق نوشتا  ه جای نگذاشت  از خود بهدماوند  

م تعدادی از اهالی منطقه  ه  هست. حتی در زمان موری ا  هفتح شدیکی دو بار  هزار سال پیش  

و این تجارت تقریبأ    برای آوردن گوگرد و فروش آن، به دفعات از کوه باال رفته بودند

  باشد. از آنجائی . با این وجود موریه در رسیدن شخصی به قله مشکوک میعمومی شده بود

نم. او در  کمی و به چندین نکته مشخص اشاره دارد من ترجمۀ آن را بیان ا  ه که نوشتۀ کوتا

 ذشت قلۀ  گمی نویسد "با اینکه چهارم ماه مه بود و مدتی از آغاز بهار  سفرنامۀ اول خود می

 Fraser. 2 . بابلسر فعلی١
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شد. برف قله  پوشاندند دیده می سرفراز کوه، فقط گاهی از بین ابرهائی که دائمأ آن را می

مایل    ١۴مایل و فاصلۀ جاده تا پای کوه   ۴۰بیش از اندازۀ معمول بود. فاصلۀ آن تا تهران 

دماوند حتی از باالی منارۀ    شودمایلی دیدم اما گفته می  ١۵۰است. من کوه را از فاصلۀ  

شود. همچنین از رشت  مایلی آن واقع شده، دیده می  2۴۰اصفهان که در فاصلۀ  مسجد شاه  

به چشم می  قله  هم  کاسپین  که دریای  و سواحل جنوبی دریای  دارند  عقیده  اهالی  خورد. 

ۀ آن تا دریا  این دور از حقیقت نیست زیرا فاصلشود. البته مازندران از باالی قله دیده می 

به قلۀ آن صعود نکرده ولی گروهی کسی  شود تا کنون  می  مایل نیست. گفته   ۴۰بیش از  

  گفت می ند که تا قله، راه مال رو وجود دارد. یکی از اهالی مازندران در تبریز  اه براین عقید

دراویشی برای ند. حتی از هندوستان هم  اهقله را فتح کرد  شناسد کها میاشخاصی ر  که 

روید آن گیاهی می   ۀ شود در کوهپایآیند. گفته میین منطقه میا  هآوری گیاهان داروئی بجمع 

 آنای اطراف  ههکه قدرت دارد اشیاء را به طال تبدیل کند. دندان گوسفندانی که در چراگا

 شود".نند طالئی می کمیچرا 

ین  ا  هی باهز قریاه وجود عظمت دماوند، کونویسد "با  موریه در سفرنامۀ دیگری می     

وقتی وارد این روستا  که مردمان شوخی هستند، شود. ایرانیان  نام در نزدیکی آن دیده نمی 

باشد و هم یعنی  معنی کوه دماوند می   م به ه  ه ویند "کو دماوند" کگمی ردند به شوخی  گمی

ردد و هم گمیز قله متصاعد ا هکدماوند کجاست؟ اهالی اطمینان دارند که به خاطر دودی 

ای ههفشانی دارد. زلزلبه خاطر وجود گوگرد فراوان در کوهپایه، احتماأل قله حالت آتش 

های پیوندد. من در مدت اقامت خود در آنجا به دفعات تکان شدیدی در این منطقه به وقوع می

ها و  ژوئن، شدت تکان سال پیش در ماه    9شدیدی را احساس کردم. در یکی از سفرهای  

چندین روستا در مازندران تبدیل به مخروبه شد و همۀ  های خانه تعداد آنها به حدی بود که  

آن   قلۀ  بودند.  وحشت  در  در    هموارهروستائیان  سال  طول  در  برف  است.  سپیدپوش 

ظر  به ن   ١راراتآ  هماند اما خود قله برف ندارد. این کوه بلندتر از کوشیارهائی باقی می 

قلۀ آن را فعلی یک از اهالی باشد. هیچ رسد ولی نوک آن تیز و دامنۀ آن بسیار پهن می نمی

  آوری گوگرد به. آنهائی که برای جمعاستنتیجه ند و عقیده دارند این عمل، بیاه فتح نکرد

کوه می نقطۀ  تمرین بلندترین  آغاز صعود،  از  پیش  انجام میروند  با های زیادی  و  دهند 

 نند".کمی پیاز و سیر بدن خود را تقویت  خوردن

نویسد "زلزله ست. او می ا هشاردن هم در مورد زلزله در مازندران مطالبی بیان کرد     

ای  ههدر ایران اتفاق نادری است. اما در اطراف گرگان به ویژه در فصل بهار، زمین لرز

تلفات شدید  اندازد اما  بسیاری اتفاق افتاده و مردم را به وحشت می  منجر به خطرات و 

 ردد".گمین

شمال .  ١ در  واقع  قلهٔ کوهی  دو  دارای  که  ارمنستان  و  آذربایجان  جمهوری  ایران،  مرز  در  ترکیه  شرقی 

آفرینش در    متر است. در کتاب  ٣9۵2متر و آرارات کوچک یا ماسیس    ۵١۵۶آتشفشانی آرارات بزرگ  

 است. کشتی نوح پس از طوفان ذکر شده خاک نشستن  عهد عتیق، آرارات محل به

2 .Sir W Taylor Thomson 
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سفیر انگلیس در ایران است.    2دماوند را فتح کرده سر تیلور تامسون  اولین اروپائی که      

نفر از اهالی محل از قریۀ اسک حرکت   ۴اتفاق    میالدی او به   ١8٣7سپتامبر سال    7روز  

های آبگرم اطراق ادامۀ راه نبوده و در کنار چشمه   کرد. پس از حدود یک ساعت قادر به 

شدیدی باریدن    تمام آغاز شد اما پس از دو ساعت، باران   کردند. روز بعد، صعود با جدیت

روز را برداشته حرکت را آغاز    ۴سپتامبر آذوقۀ   9گرفت و مجبور به توقف شدند. روز 

از بلدها سردرد  . در بین راه یکی  کردند نمودند. بزودی دو نفر از بلدها از ترس مراجعت 

همان  شدیدی گرفت و از ضربان شدید قلب شکایت داشت ولی به حرکت ادامه داد و عصر  

بار قله را فتح کرده بود. قله در میان ابر   یک قله رسیدند. بلد چهارم سابقأ    روز هر سه به

را در یکی از غارهای  وزید. آنها شب  شدیدی از جانب دریای مازندران میسرد  بود و باد  

. شن زمین به قدری گرم بود که  درجه بود  2۰گوگردی اقامت کردند. دمای غار حدود  

رد اگر کمی داد. تامسون فکر  بوی گوگرد آنها را آزار میشد دست روی آن گذاشت.  نمی

سرعت آب    های آنها به ورودی غار مسدود شود آنها تا صبح خفه خواهند شد. برف لباس 

به شد و تم بعد از    ام طول شب را در گرمای دلچسبی  صبح رساندند. وقتی صبح روز 

های  داد. پس از خروج از غار، لباسخواب بیدار شدند سردرد شدید همۀ آنها را آزار می

شد. آذوقۀ آنها در حال تمام شدن بود و باید به پایگاه    سنگینآنها به سرعت یخ بست و  

ند که صعود  کمی شخاصی که قصد صعود دارند توصیه  ا  ه ردند. تامسون بکمی مراجعت  

ریزی کنند تا بتوانند تا صبح به قله برسند و از شر    خود را برای یک شب مهتابی برنامه 

 داخل غارهای سمی در امان باشند. اقامت در

ست. غبارها و شیارهای گوگردی، ا  ه فشانی بودن دماوند ثابت شدنویسد آتشمی  ١ریتر     

پیوندد و  ائی که در قسمتی از مازندران به وقوع می ههای آبگرم و بخار آنها، زلزلهه چشم

 فشان بودن این کوه دارد.ای بازالتی، گواهی از آتشههصخر

فن تیلور  مشاهدات        الکساندر  و  نیست  علمی  و  دقیق  مشاهدات    2هومبولت  تامسون 

فوت    ۶٣۴،١8ارتفاع دماوند را    ٣جدول اولتمنز  ا  ه ند. او با استفادکمیتری را بیان  جدی

 .ستدانمتر می ۶٣۰۰که تامسون آن را  محاسبه کرده در حالی ۴انگلیسی

روسی قله را فتح کرد و با محاسباتی ارتفاع آن    ۵میالدی سرهنگ لم  ١8٣9در سال       

 به   ۶تئودور کوچیمیالدی دکتر  ١8۴٣دست آورد. در اواخر تابستان  فوت به  8۴۶،١8را 
١  .Ritter    تولد درگذشت  ١779اوت    ١7کارل ریتر،  و   ١8۵9سپتامبر    28،  جغرافیادان  برلین،  در  م 

 اند. هومبولت پدر جغرافیای نوین لقب یافته الکساندر فنهمراه  شناس آلمانی که بهزمین

2  .Alexander von Humboldt    و   ١7۶9سپتامبر    ١۴فردریک هنریش الکساندر فن هومبولت، تولد

 دان آلمانی و پدر جغرافیای نوین م در برلین، سیاح و طبیعی ١8۵9مه  ۶درگذشت 

٣ .Oltmann   

 سانتیمتر  ٣۰، ۴8هر فوت انگلیسی  .۴

۵. Lemm 

۶  .Theodor Kotschy    ١8۶۶ژوئن    ١١، درگذشت  ١8١٣آوریل    ١۵کارل جرج تئودور کوچی، تولد 

 شناس استرالیائی م، سیاح و گیاه
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قدمی دید. در اطراق شبانه آتشی    ۵۰۰او هنگام صعود ببری را در فاصلۀ  قله رسید. گروه  

های این مکان است، روشن کردند تا از نزدیک شدن  از خار و خاشاکی که تنها رستنی 

به قله رسیدند  وحشی جلوگیری کند.    ت حیوانا با  آنها هم در گرمای غار گوگردی  وقتی 

قدم و عمق آن را   ٣78استراحت پرداختند. او محیط محوطۀ شنی قله را   به دمای مناسب 

 قدم و عرض شمالی  ١8۴باشد  غربی می  بغل نوشته و طول این محوطه را که شرقی   ۴

ای است محاسباتی  است. دکتر که کوهنورد ورزیده کرده    گزارشقدم    ١۰8جنوبی آن را  

  ١۵یا  ١۴این بسنده کرده که بیش از  انجام نداده و فقط به برای بدست آوردن ارتفاع کوه 

 هزار فوت نیست.  

توان  داند. تخمین کوچی در مورد ارتفاع کوه را نمیاو گزارش تامسون را مشکوک می      

 ند.اهکرد هزار فوت بیان  2۰و    ١8رتفاع دماوند را بین  قبول کرد و کوهنوردان پس از او ا

میالدی به قله رسید    ١8۵2هل اطریش است، در سال  ا  هک   ١مهندس کوه شناس زارنوتا     

نویسد  در مورد صعود او می  2اما به علت مرگ ناگهانی او گزارش وی منتشر نشد. پوالک

ارواح و فرشتگان در تعقیب وی بودند. او  و فکر کند ا ه "شخصیت خرافی وی باعث شد ک

د، انجام داد اما بوفشان دماوند  شناسی که یکی از آنها دربارۀ آتشچند سفر تحقیقاتی زمین 

به خاطر خرافات اجازه نداد کسی او را همراهی کند. او راه را گم کرد و برای گریز از 

گذراند. روز بعد جسد نیمه جان وی  سرمای شدید، شب را در یکی از شیارهای گوگردی 

وش آمد اما پس ه  هرا پیدا کرده و به پائین کوه حمل نمودند. بدن او را گرم کردند تا او ب

 جسمی و روحی خود را از دست داد. از آن، نیروی

تب شدیدی گرفتار شد و پس   داغ به  در معدن مس قره دیگر    او در یک سفر تحقیقاتی      

های روزانۀ خود طرافیان، یادداشتا  هخاطر شک ب  او به تهران درگذشت. از مراجعت به 

معدنی او به    هایای انواع سنگهه رد. مجموعۀ عظیمی از نمونکمیرا به رمز نگارش  

ین ترتیب آخرین اثرات تحقیقاتی وی هم از ا  همقصد نرسید. ب   وین ارسال شد اما هرگز به

  ه پرچم ایران با عالمت شیر و خورشید را در قلۀ دماوند بشود او  دست رفت. گفته می 

 ست".ا ه پاره کرد ما باد آن را پاره ا ههتزاز در آوردا

ین مهم  ا  همیالدی ب   ١8۵٣باشد. او در سال  اطریشی می  ٣فاتح بعدی، سروان کرزیز     

  هزار فوت ثبت نمود.  2۰یاضی حدود  سنج و محاسبات رنائل شد و ارتفاع کوه را با ارتفاع 

 لرد هیئتی مرکب از با برای فتح قله   هم ،۴سفیر انگلیس در تهران آقای رونالد تامسون

١ .Czarnotta 

2  .Polak    8در منطقۀ بوهمیا در کشور چک، درگذشت    ١8١8نوامبر    ١2جاکوب ادوارد پوالک، تولد 

م در وین، پزشک، نویسندۀ اطریشی و پدر طب نوین در ایران، او به دعوت امیرکبیر روز   ١89١اکتبر  

شود که  ها استاد علم طب در دارالفنون بود. گفته میم از اطریش وارد ایران شد و سال  ١8۵١نوامبر    2۴

کرد. پوالک از فارسی تدریس می  زبانهای خود بهماه زبان فارسی را فرا گرفت و در کالس ۶او در مدت 

 م کتاب خود در مورد ایران به   ١8۶۵م پزشک شخصی ناصرالدین شاه بود. او در سال    ١8۶۰تا    ١8۵۵

 نام "کشور ایران و مردمانش" را منتشر نمود.

٣ .Krziz ۴ .Ronald Thomson 
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میالدی از طریق    ١8۵8در تابستان    2فرانسه، دو سنت کونتنو منشی سفارت    ١شامبرگ کر

انگلیسی    فوت   2١،۵2۰سنج  را توسط ارتفاع   روستای رینه قله را فتح کرده و ارتفاع آن 

 اند.گزارش کرده  ٣فوت پاریسی ١92،2۰معادل 

لنتز  ١8۶۰در سال        با    ۴میالدی  به روسی  دماوند    محاسبات ریاضی  ارتفاع  سنجش 

دماوند   و  پاسنگان  ارتفاع  تفاوت  که  کرد  محاسبه  او  انگلیسی    ١۵،2١۴پرداخت.  فوت 

آنجائی می از  پاسنگان  ا  هکباشد.  دماوند  ا  ه ب   استفوت    27۵۰رتفاع  ارتفاع  ترتیب  ین 

باشد  صد مایل می شود. چون فاصلۀ دماوند و پاسنگان بیش از فوت انگلیسی می  ١7،9۶۴

نجام داد و ارتفاع دماوند  ا هی دقیق نخواهد بود. او محاسبۀ دیگری از زرگنداه چنین محاسب 

 فوت یافت. ١8،2۰8را 

سفیر پروس در تهران و دکتر هنریش    ۵مینوتولی  میالدی بارون فن   ١8۶۰در سال       

برای فتح قله حرکت کردند.  ینه  ، از طریق رشدهینک پرفسور بروگش پاشا  ا هک   ۶بروگش

ظهر صعود   ١2ماه ژوئیه ساعت  27ست. "روز جمعه ا هب زیر در گزارش آنها آمدمطل

نوز توان حمل ما را داشت قدری از سرباالئی شدید مسیر ه  هآغاز شد. در ابتدا با قاطری ک

های وبدستی مراه داشتیم که پاهای خود را درون پوست بز پیچیده و چ ه  ه بلد ب  ۶باال رفتیم.  

ای مختلف اروپائی به قله صعود  هگروه  مرتبه با   7دست داشتند. یکی از آنها سابقأ    بلندی به

کرده بود اما من مطمئن نیستم تا خود قله رسیده باشد. ناگهان شیار عمیقی با صدای مهیبی  

ریخت.  های زمستانی بود که در شیارهای کوه فرو میزیر پای ما باز شد. صدای برف

یافت میا فراوان  آنجا  گلینگونه شیارها در  دیگر  مشغول چرا  اه شود. در سمت  ی اسب 

ی و اه بودند. از چند چشمۀ دیگر عبور کردیم. هنوز راهی بس طوالنی با مسیرهای ماس

سنگی تا اطراق شبانه که در چند روز آینده محل اقامت ما خواهد بود، در پیش داشتیم.  

ظهر سرد شد. باد سردی شروع به    از  و مطبوع بعد  آفتاب غروب کرد و هوای خنک

سنگی برپا شده بود، پناه  وزیدن کرد. از سرما به داخل چادر کوچک خود که در کنار تخته 

بردیم. در مدت اقامت در این اطراق چند تن از همراهان از فشار ناحیۀ قفسۀ سینه شکایت  

 ارتفاع و کمبود اکسیژن هوا بود. حتماأل به خاطرا  هداشتند ک

و نیم بامداد به راه    ۵ماه ژوئیه صعود به صورت جدی آغاز شد. ساعت    29روز       

 العبور حرکت ما های صعب  سنگ  باال رفتیم. شیب زیاد و تخته  محوطۀ سنگیافتاده و از 
١  .Lord Schomberg Kerr   ١9۰۰ژانویه    ١7، درگذشت  ١8٣٣دسامبر    2شامبرگ هنری کر، تولد  

 کرد. در سفارت انگلیس در تهران خدمت می ١8۵۴از سال م، سیاستمدار انگلیسی که 

2 .M de S:t Quentin ۴، سانتیمتر ٣2هر فوت پاریسی حدود . ٣ .Lentz 

۵  .J von Minutoli    در برلین، درگذشت    ١8۰۴اوت    ٣۰جولیوس رودولف اوتومار فن مینوتولی، تولد

م سرکنسول پروس در    ١8۶۰م نزدیک شیراز، سیاح و سیاستمدار پروسی که در سال    ١8۶۰نوامبر    ۵

 فارس در کاروانسرائی در نزدیکی شیراز درگذشت.تهران بود. او هنگام یک سفر تجاری به خلیج

۶  .Henrich Brugsch    م،   ١89۴سپتامبر    9، درگذشت  ١827فوریۀ    ١8هنریش کارل بروگش، تولد

ایران فرستاده شد  همراه بارون مینوتولی برای مأموریتی به  به    ١8۶۰شناس اهل پروس که در سال  باستان

 دریافت لقب پاشا از سلطان عثمانی نائل گشت.م به ١88١و از اکثر نقاط کشور دیدن کرد. او در سال 
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می  آهسته  و  توقف میرا مشکل  استراحت  برای  دائمأ  پیمائی  کردیم. سه ساعت راهکرد. 

فشانی رسیدیم  وقتی به محوطۀ آتشکردم.  کرده بودیم و درد شدیدی در ناحیۀ پا احساس می 

از زمستان بسیار مشکل بود. تعدادی سردرد و حالت تهوع داشتند.    حرکت در برف باقیمانده 

بود،    کهقسمت سوم مسیر   کرد و اطراف ها عبور می از روی تخته سنگ منطقۀ سختی 

هائی وجود داشت و ما  سنگتخته    شد. اینجا و آنجاای آنها باعث لیز خوردن ما میماسه 

سرد بود و به خاطر ابر و  بسیار  گرفتیم. هوا  برای جلوگیری از لغزش از آنها کمک می 

ن عالقه داشتیم نشدیم. با توجه  آ  همازندران که شدیدأ بهای  مه، موفق به دیدن دریا و جنگل

  ویژه تنگی نفس، بارون مینوتولی ما را ترغیب کرد که به   صعود به متعدد  شکاالت  ا  هب

باشد، طی کنیم. خود او هم  ترین آن می صعود ادامه داده و آخرین قسمت راه را که مشکل 

ز برف بود و شیارهائی ا  ه. اطراف ما پوشیدرد نمونۀ خوبی برای بقیۀ باشدکمیسعی زیادی  

رد. ناگهان یکی از همراهان انگلیسی ما در یکی از این شیارها  کمیرا زیر خود پنهان  

نجات  از سقوط و مرگ حتمی  موفق شدیم وی را    یکی از بلدهاافتاد و ناپدید شد. با کوشش  

محاسبات ما غلط بود. با    دهیم. با تحمل فشار شدید به سمت قله در حرکت بودیم. جدأ که

یک  ن  آ  ه شت و رسیدن ب گمیدیگری پدیدار    بلندی، در مقابل دیدگان خستۀ ما  هر بلندیفتح  

 شید. باالخره نوک کله قندی قله نمایان شد.کطول  ساعت 

از شدت گوگرد، رنگ سنگ و خاک قله زرد مایل به سبز بود. در تمامی شیارهای       

های یخ سبز رنگ،  خورد و روی آنها را برف و قندیلچشم میهای گوگرد به آن کریستال 

شرقی داد. در شمال. بوی گوگرد آزار میشدمیپوشانده بود. گرمائی از درون زمین بلند  

های سرخ رنگی در میان خاکستر و گوگرد به چشم  قله، شیب شدیدی وجود داشت. سنگ

تا   2۰حدود   له گودالی به عمققخورد. ساعت یک به محوطۀ قله رسیدیم. در اطراف  می

حتماأل  ا  ه ک شدمی فوت دیده  8رتفاع  ا   ه . در وسط قله تلی از برف ب ایجاد شده بودفوت  ٣۰

های بزرگ اطراف، در آنجا جمع شده بود. رنگ آن آبی  با وزش باد و برخورد با سنگ 

توانم ود را نمی مایل به سبز بود اما این که علت آن انعکاسات الیۀ گوگردی یا اثرات جوی ب

تپۀ برفی دو دیوارۀ خورد اما ارتفاع این  سنگی به چشم می   بیان کنم. در دو طرف این 

شت.  گمی ها در دو طرف دیگر ناچیز بود و فقط به صورت خطی از سنگ مشاهده  سنگ 

رد  کمیوزید آنها را پراکنده  . هرگاه بادی میشدمیابر و مه مانع از دیدن مناظر اطراف  

بیند سطح  توانست تشخیص دهد آنچه میاما آدم نمی  شدمیو دید برای مدت کوتاهی باز  

 باشد".می  آبگیر باالی قلهیا  دریا

از محفظۀ گوگردی دیدن کردند و من به خاطر تکمیل سخنان وی آن را نقل   آنها  ه آنگا     

 خبر بودم و موفق به دیدن آن نشدم.د آن بی نم. البته من هنگام صعود از وجوکمی

و نیم فوت وجود دارد که ریتر    2رتفاع  ا  هی باه"در قسمت شرقی زیر محوطه، درواز     

فوت عرض دارد و  ۴فوت طول و  8ست. داخل آن ا هگوگرد نام برد  از آن به نام سوراخ

 ، د زیرا باداد اطاقک آدم را آزار نمیگوگرد در این    یستد. بخار ا  هتواند درون آن بآدم می

ردد. در داخل گمی و در خود اطاقک نیز بخار گوگرد متصاعد ن  به سمت دهانۀ غار نبود
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ب گوگرد  از  ضخیمی  شیارهای  اطراف،  محوطۀ  و  چشم  ههندازا  ه غار  به  مختلف  ای 

  درجه بود و گرمای آن در خارج از غار هم احساس  7حدود    غارخورد. دمای داخل  می

توانست روی زمین بنشیند. باد بسیار  دم نمی آ  ه قدری گرم بود ک  . بطور کل کف قله به شدمی

ساعت طول    2وزید. از اینرو مطالعات ما فقط در درون غار انجام گرفت. حدود  سردی می

کشید تا به کمک الکل، زغال و مقدار زیادی کاغذ، آب برای استفادۀ ارتفاع سنج به جوش  

دقت برای  ارتفاع   آید.  دو  از  دمای  بیشتر  در  قله  در  آب  کردیم.  استفاده  درجۀ    ۴١سنج 

ا با اعداد ه ه یافت  جوش آمد. پس از مقایسۀ   و نیم درجۀ فارنهایت به  ١77فارنهایت هوا در 

ار فوت از سطح دریا به  هز  2۰در روستای آبگرم، ارتفاع کوه    ١گروه فرانسوی نیکوال

 دست آمد".

آمدبا        دست  به  پی ا  ه اطالعات  و  بروگش  مطالعات  ارتفاع  ز  در  هوا  دمای  به  بردن 

با محاسبات فیزیکی،    2م شیندلروتاوت، ژنرال ها  هسطح دریا و میانگین دمای هوا در ماهم

 فوت انگلیسی به دست آورد. 2۰،٣9۰ارتفاع دماوند را 

صعود کرد. هنوز مسافت زیادی میالدی به قله    ١8۶۰ماه ژوئن سال    2٣نیکوال در       

سنگ بزرگی از کنار او  نپیموده بود که صدای مهیبی به گوش رسید. چند لحظه بعد تخته 

متری رسید. او هم در    ۵۵۴۰رتفاع ا  ه ساعت ب  ۵فتاد. او در عرض  ا  ه گذشت و به ته در

برده که  حالی شکایت دارد. او از ابرهائی نام  نفس و بیای خود از سردرد، تنگیهه نوشت

هائی از سطح  سنگای اطراف مانند تخته هه نهایت ادامه داشت و کو مانند سطح دریا تا بی 

و گفت که تا کنون کسی تا این ارتفاع باال نیامده و از ادامۀ ا  هآن بیرون زده بود. بلد ب

و به منطقۀ اردو در آبگرم  ا  همراه  ه همراهی با او خودداری کرد و نیکوال مجبور شد ب 

قله نرسیده   و بها  ه کند. از آنجائیکمیمتر بیان   ۶۶٣۶مراجعت نماید. او ارتفاع دماوند را 

 ست.ا ه مشخص نیست این عدد از کجا و چگونه به دست آمد

  ۴۰در فاصلۀ    ،از آشوراده و فرح آباد  ٣میالدی سروان ایواچینتسوف  ١8۶١در سال       

با محاسبات ریاضی ارتفاع دماوند را  مایل انگلیسی د فوت    ١7،٣2۵ر غرب آشوراده، 

  و نیم فوت از سطح   ١7،۴۰۴پاریسی از سطح دریای آزاد محاسبه نمود. این رقم معادل  

  ١7،۴۰٣و از فرح آباد  ١7،۴۰۶باشد. او ارتفاع کوه را از آشوراده دریای مازندران می

 فوت محاسبه نمود.

 

١ .Nicola 

2 .Houtum Schindler ١9١۶ژوئن  ١۵، درگذشت ١8۴۶سپتامبر  2۴م شیندلر، تولد وتا سر آلبرت ه 

در سال شود اصلیت او هلندی یا آلمانی بود. و  گفته میم در انگلستان، مهندس خط تلگراف هند و اروپا که  

خان مخبرالدوله خدمت کرد. قلیعلیو مدتی زیر دست میرزا ا .م خدمت خود را در ایران آغاز نمود ١8۶8

کسب مدال شیر و خورشید از   ایران شد. او مدتی در خدمت دربار ایران بود و موفق به   آنگاه ژنرال قشون

 از انگلستان گشت.  ایران و مدال شوالیه

٣ .Ivatschintsoff 
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میالدی به    ١8۶2هیئتی به ایران آمده بود در سال    همراهایتالیائی که به    ١دو فیلیپی     

متر محاسبه کرد که    ۵۶7۰دماوند صعود کرد و ارتفاع آن را با مشاهداتی از آشوراده  

 باشد.فوت انگلیسی می  ١8،۶۰٣معادل 

در همان سال با مطالعات ریاضی از دریای مازندران، ارتفاع    2ژنرال استبنیتسکی     

احتمال زیاد این دو فرد اخیر با هم در  فوت انگلیسی محاسبه کرد. به  ١8،۶۰۰دماوند را 

میالدی    ١87۵در ژوئیۀ    باشد.تماس بودند و بدین خاطر محاسبات آنها نزدیک به هم می

ب  آ  ه به صعود کردند. سروان متوجه شد کناپیه اقدام    و سروان  ٣بارون کال روزنبورگ

جوش    درجۀ فارنهایت به   ١79.١درجۀ فارنهایت در    ۴۴در قلۀ دماوند در دمای هوای  

  فوت به   ١۵،۶2١زمان ژنرال شیندلر در تهران تفاوت ارتفاع شهر با قله را    آید. هممی

ارتفاع    را به آن اضافه کردفوت    ٣7١١آزاد  دریای  دست آورد. چون ارتفاع تهران از سطح 

سنج و  کمک ارتفاع   دریا و به  فوت خواهد شد. ارتفاع کوه مستقیمأ از سطح   ١9،۴٣2قله  

فوق، دماوند  گیریز میانگین دو اندازهاهشد. با استفاد  فوت  ١9،2١8هوا    میانگین گرمای

 دارد. انگلیسی ارتفاعفوت  ٣2۵،١9

.  نوشته است   فوت  ۴۰۰،١9میالدی ارتفاع قله را    ١88١وت سال  ا  ه در ما  ۴سروان ول     

باشند و اشخاص دیگری  باید اضافه کرد صعودهائی که در باال ذکر شد تنها صعودها نمی 

که یادداشتی از خود ند اما از آنجائی ا ه های اخیر قلۀ دماوند را فتح کردویژه در سال  هم به

 خبریم.ند ما از وجود آنها بیاه نگذاشتجای   به

ن نگاه کنیم  آ  ه اما اگر از جبهۀ جنوبی ب  است قلۀ کله قندی دماوند بسیار منظم و هندسی       

. مقدار انحراف باشدمی سمت غرب خمیده و شیب آن در این جبهه بیشتر    نوک آن قدری به 

ارتفاع، شکوه و جالل کوه مطرح  . اگر فقط  استدرجه    28های دیگر  فشان آن مانند آتش

  هائیفشان آتشباشد.  در آمریکای جنوبی قابل مقایسه با دماوند می   ۵باشد فقط کوه کوردیلر

  فشانبا آتش قابل مقایسه  ائی از شن و ماسه، هرگز  هه متر ارتفاع در میان سلسله کو  27۰۰با  

ها و مواد مذابی که به مرور زمان  کریستالمعدنی مختلف،    هایز سنگا  ه دماوند نیستند. قل

آن در تمام طول سال مانند کالهی بر  قلۀ  ردد. برف سفید  گمیاز آن خارج شده، تشکیل  

 ست.ا  هفشان قرار گرفتسر این آتش 

توان با اطمینان  اما فعال یا خاموش بودن آن را نمی   استفشانی  دانیم دماوند آتش می      

به  رگز کسی از فعالیت آن سخنی  ه  ه های تاریخ ثبت شدکه در کتاب بیان کرد. تا آنجائی

ند هرگز در مورد فعالیت  اهست. سیاحان شرقی که در مورد آن صحبت کردا  میان نیاورده

 ند. داستان زندانی شدن ضحاک توسط فریدون  اه آن سخنی از خود به جای نگذاشت  فشانیآتش
١  .de Filippi    م در   ١8۶7فوریۀ    9در پادووای ایتالیا، درگذشت    ١8١۴آوریل    2۰فیلیپو دو فلیپی، تولد

برای تجدید روابط   ١8۶2ای در دانشگاه تورین، او در سال کنگ، استاد جانورشناسی و تشریح مقایسههنگ 

شرق آسیا اعزام گشت مأموریتی در  به    ١8۶۵تهران فرستاده شد. در سال  سیاسی دو کشور ایتالیا و ایران به  

 اما در طول این سفر از بیماری وبا درگذشت.

2 .Stebnitskij ٣ .Call Rosenburg ۴ .Well ۵ .Kordiller   
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است. ایرانیان هنوز هم عقیده  هائی داشته  در باالی آن حکایت از آن دارد که این کوه فعالیت 

دهد از نوک آن دود متصاعد شده و  میاو خود را درمیان غل و زنجیر تکان  دارند هرگاه 

 آید.زلزله پدید می

را  ابن       آن  ارتفاع  و میمی  ١پاراسنگ  ۴حوقل  اقامت  داند  از محل  شدیدی  دود  گوید 

نویسد، دود از این رود. صادق اصفهانی می هوا میضحاک و جادوگران در داخل کوه به 

بلند می  به کوه  نویسندگان شرقی  تعداد زیادی از  اشاره بلند شدن دود از نوک قله    شود. 

یادهای اخیر هربرت، اوسلی، اولیور و کاند. در زماننموده    وچی هم از برخاستن دود 

هرگز دودی بر باالی آن  نویسد که که خود به کوهپایۀ دماوند رفته می  2یتزتیاند اما  کرده

ند ممکن است  کمیای خود از آن یاد  هه ست. او عقیده دارد دودی که کوچی در نوشتا  هندید

فعال   دماوند را در حالتی بین   ٣گریوینگفشانی دماوند باشد. او هم مانند  های آتشاز فعالیت

 نامد.فشان گازی می خاموش دانسته و آن را آتش و

ماهی که من در تهران اقامت داشتم روزهای صاف و غیر ابری، دماوند   ۴در مدت       

ای آن داشتم هرگز دودی که دلیل  ههدیدم. در دو سفری که به کوهپای می با ابر باالی آن را 

  . هنگامیشدمیتوان دود نامید از آن بلند نشد مشاهده نکردم. اصأل چیزی که بفعالیت آن با

ردم تصور داشتم که با ابری از دود مواجه خواهم شد اما هرگز کمی که به قلۀ آن صعود  

شت. در مورد دودی  گمیم دودی متصاعد ن ه  ه چنین چیزی مشاهده نشد. حتی در خود قل

نها احتماأل بخاری را  آ  ه ند باید گفت ک اهن اشاره کردآ هندگان جدید ب کنکه بعضی از صعود 

شود، تشکیل میقله ها مانند ابرهائی در آتمسفر شدن برفنگام تبخیر آب پس از ذوبه ه ک

 ه هائی که من ب یک از گزارشند. دیدن دود توسط اهالی منطقه در هیچ اه با دود اشتباه گرفت 

تخیالت آنها بوده و به باور اهالی  به دلیل باال و  م ذکر نشده و احتماأل  اه ن دسترسی داشتآ

های فراسوی طبیعی  قدرت  ترین پدیدۀ طبیعی مانند تشکیل ابرها را بهبستگی دارد. آنها ساده 

  ای سیاحانهه دهند. نوشت زمین از آنها یاد شده، نسبت می   ای باستانی ایرانهه که در افسان

قزوینی و دیگران در مورد مشاهدۀ دود   اصفهانی، حمدللا  استخری حوقل،ابن شرقی مانند 

حتماأل  ا  ههای گذشتحقیقت داشته باشد زیرا فعالیت کوه در زمان تواند  میبر فراز دماوند  

 بیشتر از زمان حال بود.

واقع شده و با سینۀ  به مساحت صد هزار کیلومتر مربع  دماوند در محوطۀ وسیعی       

باشد.  ستبر و قلۀ همیشه سپید خود برفراز ابرها، بلندتر از تمامی محیط اطراف خود می

از شیراز اندکی غلو کرده ولی نوشتۀ موریه مبنی بر  ابن حوقل در مورد دیده شدن آن 

  را از ارتفاعات کوه   د. خود من آنصفهان حقیقت دارا  همشاهدۀ آن از فراز منارۀ مسجد شا

 هائی که در دریایم. کوه حتی از کشتی اه دیدجنوب    کیلومتری در جهت  ٣۰۰رود واقع در  

 شود.کنند هم مشاهده می مازندران رفت و آمد می 

از  می  ۴ملگونوف      آدم  می  28۰نویسد  را  قله  هان کیلومتری  دریای  بیند.  در  که  وی 

 نویسد "در مدت چهار روز کوه سفر کرده میبا کشتی مازندران بین لنگرود و استرآباد  

 Greewingk ۴ .Melgunoff. ٣ Tietze. 2 . فرسنگ١
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قرار دارد. من  در داخل خشکی    ١لیگ  ٣۰شود در فاصلۀ  خورد. گفته می چشم می   به دمون  

لیگی از ساحل، آن را به خوبی تشخیص دادم و کوه به شکل هرم بود".  ۵تا   ۴در فاصلۀ 

 باشد.می 2میل سوئدی ۵فاصلۀ کوه دماوند تا دریا 

هم عقیده دارد دیده شدن دماوند از دریای مازندران باید ذکر شود. او در    ٣کالپروت     

آسیا" در   نام "خاطرات  به  آورده  کتاب خود  دماوند  کوه مورد  البرز  قلۀ  "بلندترین    است 

از دریا باشد. کوه  از برف می  سال پوشیده  تیز بوده و در تمام طول  دماوند است که نوک 

دهد که در روزهای صاف ساحل قابل تشخیص است". فالندین گزارش میای از با فاصله 

 شود.و غیرابری قلۀ آن از اصفهان دیده می 

  عجب نیست این کوه بلند و استوار که در مقابل عوامل طبیعی چون زمان، باد،جای ت     

بسیار قدیم بر ایرانیان تأثیر گذاشته،    هایسرما مقاومت کرده و از زمان   و  باران، گرما

ای حماسی خود  هه مأمن جن و پری بوده و محل اتفاقات غیرطبیعی باشد. شعرا در سرود

ند.  اههای آنها در این محل کارهای عجیبی انجام دادقهرمانان داستان را ذکر کرده و   نام آن

جمشید یادگار او  شاعر نتوانسته محل اقامت بهتری از دماوند برای جمشید باستانی که تخت 

، شکست ناپذیرست. رستم، پهلوان  ا  هباشد، پیدا کند و او را در پای این کوه مسکن دادمی

، زال و سایر پهلوانان باستانی ایران ۵، تور۴ان پیشدادی، سلمکیومرث و منوچهر از پادشاه

ا هه های شاهنامه در این کوهپای ردند. اکثر داستان کمی همه در دماوند و اطراف آن زندگی 

که پهلوانان  دهند  میهائی را در پای این کوه نشان ست. اهالی هنوز هم مکان ا هاتفاق افتاد

ین محل  ا  ه ب که ایرانیان    نامی   ند. حتیاهها کردداده و قهرمانی خرج    ها به در آنجا شجاعت 

معنی دیوان    ند معنی جالبی دارد و از دیوبند به دیواوند، دیباوند و باالخره دماوند به اهداد

باشد. برای اولین نام محل اختالفاتی می  شناسی، ریشۀ این در زبان   ست.ا  ه در بند تغییر یافت

ست دمباوند را فردوسی  ا  ه . او نوشتشده استآورده    ۶ننسی  اب موسی چوره بار این نام در کت

ند. نویسندگان  اه نام دماوند نام برده و جغرافیادانان عرب آن را دماوند، دباوند و دیباوند گفت  به 

ند که به  اه اوند، دیباوند، دیواوند و دنیاوند هم استفاده کردهه ایرانی گاهی از دیماوند، دیم 

 باشد.معنی مرکز دنیا می 

باشند  هائی می ست. دباوند، دنباوند و دومباوند ناما  ه دماوند به نام کوه بادها هم معنی شد     

توانند از "دونما" در زبان زندی مشتق شده باشند که در زبان فارسی به معنی دود  که می 

 ی و برخاستن  فشانفعالیت آتش   شاره به ا ه شود ک ین ترتیب نام کوه، کوه دودها میا  ه. ب است

١ .League   متر ۴828واحد قدیم طول در اروپا برابر ، 

 کیلومتر  ١۰. هر میل سوئدی برابر 2

٣-  Klaproth  در برلین، درگذشت    ١78٣اکتبر    ١١هنریش، تولد    کالپروت، فرزند مارتین  هنریشجولیوس

 شناس و جهانگرد آلمانی شناس، زبانم در پاریس، شرق ١8٣۵اوت  2۰

 او رسید.. اولین پسر فریدون که پادشاهی روم به ۴

 او رسید.  . پسر دوم از سه پسر فریدون که شاهنشاهی توران به۵

۶  .Moses Chorenensi  کرد. او پدر  م زندگی می  ۴9۰تا    ۴١۰های  تاریخ نگار ارمنی که بین سال

 است.تاریخ ارمنستان و هرودوت ارمنی لقب گرفته 
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 دود از قلۀ آن دارد.

های آن، چندین روستا با مزارع بزرگ وجود  نویسد در کوهپایه صادق اصفهانی می     

 هم خوانند اما آبادی نزدیک به آن دیمه نام دارد که دیامه  دارد و همه آن کوه را دماوند می 

 نویسد ویمه مرکز تجارت دنباوند است.می  ١بیکشود. اولغگفته می 

و گروهی آن  است  ی در نزدیکی ری در جبال  اه نویسد "دونباوند منطق می  2خلکانابن      

 باشد".تر مینباوند صحیح اما نام آن د خوانندرا دماوند می

شود که به شرح زیر است. وقتی  داستان دیگری هم در مورد نام این منطقه گفته می     

زیرا او جوانان بیگناه را   بکشدفریدون ضحاک را اسیر کرد تصمیم گرفت آشپز او را هم 

بود. آشپز   ای ضحاک روئیده هه رد که بر شانکمیی دو ماری  غذارا    مغز آنهاکشته و  

و قول داد اگر  ا ه نوز زنده بودند به نزد فریدون آورد. فریدون به ه تعدادی از جوانان را ک

ند. آشپز غذائی کمینظر  غذائی بدون گوشت و سبزیجات فراهم آورد از کشتن او صرف

فریدون رسید. فریدون گفت این غذا دنباوندی است.  از دنبۀ گوسفند تهیه کرد و به خدمت  

 از آن روز با زیرکی آشپز، منطقه دنباوند نام گرفت.

میالدی، فریدون    ١۰١۰ترین قهرمانان شاهنامۀ فردوسی متوفی به سال  یکی از معروف     

ی بود که بساط ظلم و ستم ضحاک  اه نویسد فریدون پهلوان جوان و قوی پنج. او میاست

پیمان بود و در هر شانۀ او ماری خونخوار را در بغداد برچید. ضحاک با اهریمن هم  اه پادش

ردند. فریدون بر این پادشاه  کمی روئیده بود که در مدت هزار سال از مغز جوانان تغذیه  

های ستمگر چیره شد و او را با نوارهائی از پوست شیر آنچنان محکم پیچید که حتی فیل

دنبال محل    ه دریدن آن نبودند. فریدون ضحاک را به دماوند برد و به پرقدرت هم قادر ب 

در شیارهای پیچ  از    شت تا او را در آنجا زنجیر کند. او ضحاک را در یکیگمی مناسبی  

رد زندانی نمود. فریدون  کمیکه محلی شبیه غار ایجاد    مارپیچپیچ کوه و بین دو صخرۀ  

کوب کرد. ایرانیان  حلقۀ فلزی به دیوارۀ غار میخ   های او را بست و سر او را توسط دست

سر او چرخیده و او را  و ددان باالی دیوان  ، ستو هنوز در آنجا زندانیا  هند کاه بر این عقید

ای فلزی مانع  هحلقه   ند تا خود را آزاد نماید ولیکمی دهند. گاهی ضحاک حرکتی  آزار می

ا تکان خورده و از باالی کوه  هسنگ  شود تخته شوند. این حرکت او باعث میاز آن می

 دود بیرون آید.دماوند 

 نویسد که به مناسبت اسیر شدن ضحاک همه ساله جشنی در شهر دماوند در  موریه می      

١  .Olog Beg    خ برابر    828تا    772فرزند شاهرخ و نوه تیمور از پادشاهان تیموری ایران، زندگی از

علم و ادب بود که در سلطانیه بدنیا آمد.   شناس، ریاضیدان و اهلم، او پادشاهی ستاره  ١۴۴9تا    ١٣9٣

بیگ، پس از دو  مادرش گوهرشاد آغا از شاهزادگان ایرانی بود که مسجد گوهرشاد را در مشهد ساخت. الغ

 م به دست او کشته شد.  ١۴۴9سال درگیری با پسرش عبداللطیف، عاقبت در 

2  .Ibn Khalkan  اربیل، درگذشت    ۶۰8خلکان، تولد  الدین احمد بنابوالعباس شمس از    ۶8١در  ه ق، 

رسد. او در سال  نوادگان برمکیان و از دانشمندان کرد قرن هفتم که نسب او به یحیی بن خالد برمکی می

او مدتی نایب قاضی  ۶2۶ چندی قاضی ه ق به حلب رفت مدتی در دمشق اقامت کرد.    القضات مصر و 

 گفت. خلکان شعر هم میضات دمشق بود. ابنالق
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ردد و هیچ  گمی وت برپا  ا  ه ما  ٣١شود. بنا به نوشتۀ او "این جشن در  کوهپایه برگزار می 

از نکات  یکی  این جشن فقط برای اسیر شدن ضحاک است.  دین اسالم ندارد.    ربطی به 

ین است که تمام اهالی روستاهای اطراف دماوند سوار بر اسب، قاطر  چن  جشنجالب این  

سوارکاری پرداخته و با صدای بلند فریاد    و یا االغ در مزارع گرد آمده، با سرعت زیاد به 

شوند. روشن ها آتش روشن کرده و غرق در شادی میها باالی بام دهند. شبشادی سر می

یاد افروختن آتش توسط فریدون در باالی کوه دماوند پس از به زنجیر کشیدن    کردن آتش به

 های باستان دارد.باشد". این داستان هم حکایت از فعال بودن کوه در زمان ضحاک می

تر شدیم راهنمای ما  نویسد "وقتی نزدیک سر ویلیام اوسلی در مورد شهر دماوند می     

ی، ضحاک در اههای اسطوریاردی نشان داد که بنا به داستان   ۶۰۰یا    ۵۰۰ی را در  اه تپ

سنگ باالی تپه و چند سنگ  ی ایجاد کرده بود. از آن قصر فقط چند  اه باالی آن نقاره خان 

 باشد".شود بازماندۀ قصر ضحاک میدیگر در پائین تپه به یادگار مانده و گفته می 

  تمامی سیاحان قدیم و جدید در مورد ضحاک با عشق و عالقۀ خاصی مطالبی بیان      

به شکل  ما این داستان را  ا  هریوس در مورد دماوند مطالب زیادی ننوشت اه. آدام اولکرده اند

ضحاک را درون چاهی از پا آویزان که  نویسد  ست. او میا  هدیگری در کتاب خود آورد

اندازید درون این چاه بی  ند. اگر سنگی به کمی ند و بوی گوگرد، محل او را مشخص اکرده

ضحاک    زنید؟" و این صدایمن سنگ می  وید "چرا بهگمیرسد که  گوش می   صدائی به

بینند از  یرانیان باور دارند بر قلۀ دماوند میا  ه ائی کهه باشد. شعله می نوز زنده  ه است ک

شود نفس وی است. صداهائی که  ردد، دودی که برفراز آن دیده میگمی های او ساطع  چشم

باشد. او تا روز قیامت در آنجا خواهد بود و وقتی آزاد شود به شود غرش او میشنیده می 

 کشته خواهد شد.  ١دست پهلوان گرشاسپ

نهاد. این    هورامزدا بناا  هکشوری بود ک  ١۶مطابق اوستا، وارنا کشور چهاردهم از       

شود. مطابق این حکایت هوشنگ پس از  ویژه دماوند نسبت داده می  لبرز و بها  ه منطقه ب 

دند، رکمی پیروزی بر دیوان، اشباح و تورانیان که برعلیه کشور آریا در مازندران نبرد  

 ست.ا ههنی تایرا در همان سلسله جبال شکرگزاری کردآ هدر پای کو

که  ای ه نامنویسد که در صلح در مورد یکی از پهلوانان دماوند مینویس تاریخ  2طبری     

مل را تسخیر کرده بود،  آ  هیرانیان منوچهر و افراسیاب شاه توران یا سکاها ک ا هبین پادشا

بسته شد "قرار بر آن شد مرز بین ایران و توران تعیین گردد. مناطقی که آن طرف مرز 

  کشور توران و افراسیاب باشد و نواحی این طرف مرز سرزمین  یرد متعلق به گمیقرار  

 نداشته  دعائی ا  ه گون یک حق هیچ منوچهر واگذار شود و پس از آن هیچ  بوده و به ایران
١  .Keresaspa  های نامدار اساطیر  اژدهاکش، از چهره  پهلوان بزرگ ایرانی و نیای بزرگ رستم، ملقب به

نام زال بوجود آمد   ایران، در شاهنامه، سام، فرزند نریمان و نوۀ گرشاسب بود. از سام فرزندی سپید موی به

 او را نباید با گرشاسپ پادشاه پیشدادی اشتباه کرد.که پدر رستم بود. 

ه ق در بغداد، او در کتاب تاریخ طبری   ٣١۰در آمل یا طبر، درگذشت  22۴جریر طبری، تولد بن. محمد2

تاریخ ایران تا    ۀاست. تاریخ طبری مرجع عمده ق به قلم آورده    ٣۰2وقایع را از ابتدای حیات آدم تا سال  

 م هجری است. ابتدای صدۀ چهار
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باشند. تصمیم بر آن شد یکی از سربازان منوچهر تیری پرتاب کند و محلی که تیر به زمین  

منوچهر یکی از پهلوانان  وقتی هر دو طرف این نکته را قبول کردند  نشیند مرز باشد.  می

نظیر  خود به نام آرش را فراخواند و او را مأمور پرتاب تیر نمود. آرش در جثه و قدرت بی

قلۀ دماوند، سرفرازترین   ز او خواست بها  ه اداشت. شبه سزائی  اندازی مهارت    بود و در تیر

نقطۀ کشور رفته و از آنجا با نهایت قدرتی که در بدن دارد تیری پرتاب کند. آرش از کوه  

ز طبرستان برخاسته و در کنار رود  ا  هباال رفت و تیر را با چنان قدرتی پرتاب نمود ک 

د قسمتی از خاک توران را مجبور شجیحون فرود آمد. افراسیاب بسیار سرشکسته شد و  

ین قرارداد تن داده بود نتوانست مرز جدید را ا  هو با  هک  جائینماید. از آن  واگذار  ایران    به 

ن سوی جیحون رفت. منوچهر از قصر خود در آمل  آ  ه نادیده بگیرد و با لشکریان خود ب

 به سوی ری حرکت کرد".

یکی از  ١سالومهباشد. شاه نویسد دماوند بلندترین کوه کرۀ زمین می زکریا قزوینی می      

آن زندانی کردارواح خبیث را در شکاف  این  ا  ههای  بر  اهالی روستاهای اطراف  ست. 

ند که در داخل آن گنج بزرگی پنهان است و حیوان عجیبی با سری به شکل مار از اه عقید

 آیند جلوگیری نماید.نجا می آ هند تا از بردن آن گنج توسط اشخاصی که بکمی آن محافظت 

ی اه ند بسیار اندک است. اکثر آنها صعود را کار بیهوداهقله رسید  عداد ایرانیانی که به ت     

ین دلیل ا  ها و ارواح خبیث در آن مسکن دارند، بههدانند و عقیده دارند که دیوان، ساحرمی

نفر برای آوردن گوگرد به قله    ۴افتند. به کوچی گفته شده روزی فکر صعود نمی  اصأل به 

صعود کردند. آنها در باالی کوه گرفتار طوفانی شدند و با سرعت از سراشیبی آن پائین  

آمدند. یکی از آنها عقب ماند و پس از آن هرگز دیده نشد. وقتی آن سه به روستای رینه  

ست. حتی مردان مجربی  ا  هنان را به دریای مازندران پرتاب کردآ  ه رسیدند گفته شد باد همرا

روند با وجود آنکه تمامی شیارها  برای حمل گوگرد از کوه باال میدر تابستان    مه سالهه  ه ک

نند.  کمی قامت نا  ه شناسند شب را از ترس ارواح خبیثه در باالی کوو مسیرهای کوه را می

  استفریدون   باشد و یکی از آنها تخت من میا ههائی از کوآنها عقیده دارند که فقط قسمت 

قصد دارم چند داستان مرتبط با    کرد. در خاتمه   اشاره خواهمن  آ  هبعد ب  که من در فصل

 کنم.دماوند را بیان 

مطابق باور ایرانیان در باالی کوه دو چاه وجود دارد که در یکی از آنها یزید بن صیاد       

دهد و در طول نیم  باشد. پرندۀ بزرگی از صدها سال پیش او را آزار میظالم در بند می

طور کامل باال آورده و مجددأ مشغول خوردن  و را به ا  ه خورد. آنگاا آخر می سال بدن او را ت 

  باشد و مارهای سمی و خزندگان دیگر در آن بهب آشامیدنی میآ  ه شود. چاه دیگر چامی

 ند.کمی شیار عمیق دارد که در هر یک از آنها جانوری زندگی  ١۶۶۶برند. کوه سر می

شود کشتی نوح در  رارات شده و گفته می آ  هاعتقادات ایرانیان دماوند جانشین کودر        

یرانیان به صحت آن اعتقاد دارند به شرح  ا هست. داستان دیگری ک ا هباالی آن توقف کرد

 باشد.زیر می

١ .Salume 



                                                                   ٣9بخش  دماوند 

294 
 

شود. به  روید که در هیچ کجای جهان نظیر آن یافت نمیای دماوند گیاهی میههدر دامن

اهالی این گیاه طال دارد. عطارها، دراویش هندی و کیمیاگران سابقأ تمامی خطرات  گفتۀ  

مده و مقدار زیادی از این گیاه را آ  هین منطق ا  هخریدند، برای چیدن آن ب جان می  سفر را به

 های دامنه   در  های گوسفندانی کهدندان  بردند. علت آن چنین است که ندوستان میه  هبا خود ب

این رنگ    اهالی علت آن را در شود. در عوض آنکه  رنگ میکنند طالئی دماوند چرا می

طبیعی دارند، دلیل آن را خاصیت    های فراسویگیاه بدانند، با عالقۀ خاصی که به قدرت 

 شود.این عالقۀ آنها در سایر مسائل هم دیده می دانند.کیمیاگری گیاه می 

  های رایج در مورد دماوند بسیار است و سینه به سینه ید داستان کنآنگونه که مشاهده می     

ن  آ هند. این کوه حکایات فراوانی دارد و ظاهر سرفراز و باشکواه و نسل اندر نسل نقل شد

ست. ایرانیان با افتخار به پیشانی آن نگاه کرده، با دعا  ا  هی از خرافات فرا گرفتاهرا هال

آورند. دماوند در بین  شوند و هرگز نام آن را بدون احترام به زبان نمی ن نزدیک میآ  هب

مان شکل  ه  هدهد، بنان را تحت تأثیر قرار میآ  همواره  ه باشد کایرانیان نام با ارزشی می

قدیمی اتفاقات مهمی    ایههآورد. در افسانخود می  که نام جهنم ما مسیحیان را تکان داده و به

ها در مورد آن سروده و نوشته  ا و داستان هه ست. زیباترین ترانا  هدماوند گره خوردبا نام  

ی آنها از خود به  اه ست. دماوند برای ایرانیان داستان نبردهائی را که پهلوانان اسطورا  هشد

 ند.کمیند، یادآوری اه یادگار گذاشت 


