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سرزمين طبرستان از جمله مناطقي است كه وجه تسميه و 
حدود جغرافيایي آن مورد مناقشة بسياري بوده است. این 
عنوان به طور رسمي در دوران قبل از اسالم و بخشي از 

سدة هشتم هجري( كاربرد عام داشته دوران اسالمي )تا پایان 
است. از این زمان به عللي نه چندان مشخص جاي آن را كلمة 
مازندران گرفت. دگرگوني در نام و نشان این منطقة راهبردي 
از حيث اهميت تاریخ و هویت محلي مسئلة مهمي است كه 

شود. این نوشتار با رویکرد هدف نوشتار حاضر قلمداد مي
ي، ضمن توجه به پيشينة طبرستان و ماهيت ـ تحليل توصيفي

سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن، جایگزیني عنوان مازندران را 
كند. حاصل براي حدود جغرافيایي مورد نظر بررسي مي

دهد كه وجة تسمية طبرستان با ساكنان تحقيقات نشان مي
هاي جغرافيایي گذاري مازندران با ویژگيحاضر در آن و نام

بيشتري داشته است. گسترة سياسي این محدودة آن تناسب 
جغرافيایي به ویژه در دورة اسالمي نيز، بنابر عللي همچون 

طلبي حکام، هاي داخلي و توسعههاي خانداني، درگيريرقابت
 در نوسان بوده است.

 

طبرستان، مازندران، تپورستان، پتشخوارگر، : های کلیدیواژه
 ها، تاریخ محليتپوري

Tabarestan  land is such areas that its appellation and  

geographical domains have been the case of many 

conflicts. This title officially was used commonly 

through pre- Islamic and part of Islamic era ( up to the 

end of eighth AH century ). From this time for no 

obvious reasons Mazandaran which for long time was 

used along with Tabarestan took its place instead 

.Changes for the name of this strategic region in terms of 

history importance and local identity  is an important 

question that this essay is considered. This article is 

done by a descriptive – analytical approach, and 

considering to the history of Tabarestan and its political, 

cultural, and social nature study the replacement of  

Mazandaran title for geographical proximity of the case. 

Research results show that the Tabarestan appellation 

with its inhabitants has been more appropriate than 

Mazandaran with its geographical characteristics. It also 

should be noted that the political spectrum in this 

geographical area, particularly in the Islamic period due 

reasons such as clan rivalries, internal conflicts, and 

rulers expansion was fluctuated, so it is not possible to 

determine its exact boundaries. 
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 . مقدمه1

ها با عنواني نامگذاري سرزمينبا توجّه به اهميت 

خاص، در حکم سندي مهم با كاركردهاي گوناگون، 

تواند تاریخ و هویت فرهنگي مردم آن جامعه كه مي

هاي اولية ساكنان هر را آشکار كند، یکي از دغدغه

سرزميني، یافتن نامي مناسب براي آن، براساس 

توان اي از الگوهاست كه از جملة آنها ميمجموعه

وجود اقوام مختلف در آن سرزمين، عقاید دیني و به 

ـ اقتصادي  مذهبي مردم آن گستره، وضعيت سياسي

و شرایط جغرافيایي آن اشاره كرد. حاشية جنوبي 

دریاي مازندران، به علت شرایط خاص جغرافيایي و 

استقالل نسبي، مسير پرفراز و نشيبي را در این زمينه 

هاي ونيطي كرده است. براساس اهميت دگرگ

مفهومي و جغرافيایي بر تاریخ و هویت یك منطقه، 

هاي هاي اصلي این مقاله، این است كه بنيانپرسش

دو واژة طبرستان و مازندران چيست؟ چه عواملي در 

اطالق این دو نام بر این سرزمين تأثيرگذار بوده 

است؟ ارتباط این محدودة جغرافيایي با این اسامي 

مگذاري طبرستان و مازندران چيست؟ دربارة علت نا

و محدودة جغرافيایي آنها، آراي متفاوت و گاه 

متضادي در منابع قدیمي و تحقيقات معاصر بيان 

هاي یك از زاویة خاصي، برداشت شده كه هر

عنوان اصطالحي  ها، بهگوناگون خود را از آن واژه

سياسي، نظامي، اجتماعي، مذهبي و جغرافيایي ارائه 

هاي مطرح شده، گاهي كثرت دیدگاه اند كهكرده

هاي موجود، دریافت پاسخي صحيح را از ميان انگاره

سازد. در این زمينه، با توجه به با مشکل مواجه مي

باال بودن روحية تعصب در موضوعاتي با رویکرد 

-محلي، به ناچار باید با پرهيز از تعصب و پيش

 داوري، به بررسي موضوع پرداخت. 

امگذاري طبرستان و محدودة دربارة علت ن

جغرافيایي آن، دو گونه تحقيقات تاریخ محلي و 

جغرافياي تاریخي اهميت دارد. در این باره، مقاالتي 

 ، از عليقلي محمودي«مازندران یا یمن»مانند 

ترین ایام مازندران و طبرستان از قدیمي»بختياري و 

وجه تسمية »، از محمدجواد مشکور و «تا امروز

توان الدین نوري را مي، از نظام«ران و طبرستانمازند

نام برد. در ميان مقاالت، نویسندة مقالة مازندران یا 

یمن، تالش كرده تا، به شيوة تحليلي، سرزمين یمن 

را مازندران اصلي معرفي كند. در كنار این آثار، 

، اثر «تاریخ تبرستان»هایي نظير بخشي از كتاب

، اثر اسماعيل «مازندرانتاریخ »اردشير برزگر، 

هاي باستاني پژوهشي در زمينة نام»مهجوري و 

، اثر سيد حسن حجازي كناري، به وجة «مازندران

تسميه و حدود طبرستان و مازندران اختصاص داده 

شده است. نکتة قابل ذكر این است كه بيشتر این 

آثار، به وجه تسمية طبرستان پرداخته و به محدودة 

يراتي كه در جغرافياي آن، در گذر طبرستان و تغي

اي نکرده یا بسيار مختصر بدان زمان روي داده، اشاره

اند. در حالي كه بررسي وجة تسمية طبرستان پرداخته

و مازندران، در ارتباط با قلمرو جغرافيایي و ساكنان 

كند. لذا بررسي همزمان دو مسئله یاد آن معنا پيدا مي

 یابد.رت ميشده، جهت درك بهتر آن، ضرو

 

 . پيشينة تاريخي نام طبرستان2

پيشينة پيـدایش نـام طبرسـتان بـه درسـتي مشـخص       

نيست. نخستين اطالعات مـا دربـارة ایـن منطقـه، از     

نگاران غيرایراني، مانند هاي مورخان و جغرافينوشته

هرودت، استرابن، گزنفـون، بطلميـوس و پلوتـارك،    

كتيبــة  آیــد. در زمـان هخامنشـيان، در  دسـت مـي   بـه 

داریوش، از والیات و ایاالت زیادي نـام بـرده شـده،    

هایي چون طبرسـتان،  اي كه بعدها به نامولي از منطقه
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رویان و مازندران خوانده شده، سخن به ميان نيامـده  

اســت. ایــن والیــت، در دورة هخامنشــي، بخشــي از 

ساتراپ شانزدهم ایران بود كه خوارزم، سغد، هـرات  

شــد، امــا فرمــانروایي شــامل مــيو هيركــاني را نيــز 

ــب   ــانرواي آن از جان ــه داشــت. آخــرین فرم جداگان

(. 795: 7531بـود )اعظمـي،   « اتوفرادات»هخامنشيان 

جایي كه بعدها طبرستان ناميده شد، ظاهراً تـا اوایـل   

ـ كه به اقـوام سـاكن نـواحي مركـزي      دورة اشکانيان

حاشية جنوبي دریاي مازندران؛ یعني آماردهـا حملـه   

ده و زمينه را بـراي ورود اقـوام تپـوري بـه آنجـا      كر

ـ به عنوان بخش مهمي از والیت  فراهم نموده بودند

آمد و اطالق نام طبرستان به حساب مي« پتشخوارگر»

ـ تنها به این  ـ از زمان ورود قوم تپوري به این منطقه

 گردد.دوره باز مي

ــه    ــتان، بــ ــخوارگر، در دوران باســ واژة پتشــ

مالي ایــران، در منطقــة كوهســتاني هــاي شــســرزمين

/ 7: 7511اسـفندیار،  شـد )ابـن  پهناور البرز اطالق مي

؛ 779: 7517خردادبــه، ؛ ابـن 71: 7533؛ مرعشـي،  31

ــص،    ــواریخ و القصـ ــل التـ ــه 51: 7511مجمـ ( كـ

آذربایجان، دیلـم، طبرسـتان، ري، قـومد، دامغـان و     

/ 7: 7511اسـفندیار،  گرفـت )ابـن  مي گرگان را در بر

بـه نوشـتة   (. 779: 7517خردادبـه،  نيز ر.ك. ابـن ؛ 31

در كتيبـة  « پتيشـوارش »دكتر مشکور، این كلمه همان 

ایـن واژه در   (. 77: 7533داریوش اسـت )مشـکور،   

دورة اسالمي نيز رواج داشت، اما استعمال آن تقریبـاً  

از قرن سوم هجري محدود شد و پد از جـدا شـدن   

ود را بـه كلمـة   گيالن و گرگان از این ناحيه، جاي خ

هـاي  كه این نـام، روي سـکه   طوري طبرستان داد؛ به

هـاي  هـایي كـه بـه سـکه    ـ سکه اسپهبدان این منطقه

ـ، یعني فرخان، دادبرزمهـر   اندعرب ساساني معروف

و خورشيد، در دورة خالفت امویان و سـپد حکـام   

زاده شـود )نـوروز  عباسي بـر ایـن منطقـه دیـده مـي     

(. بر این اساس 79: 7511، ؛ شایان17: 7511چگيني، 

اهلل آملي فرشوادگر )پتشخوارگر( را لقب بود كه اولياء

 (.11: 7575طبرستان دانسته است )آملي، 

شاید بتـوان سـابقة تـاریخي نـام طبرسـتان را بـه       

حدود یك قرن قبل از ميالد یا مقارن با ميالد مسـيح  

دانست، اما نـامي از آن، در ایـن محـدودة زمـاني در     

و مدارك وجود ندارد. در آثـار ایرانـي قبـل از    اسناد 

از كلمة طبرسـتان  « نامة تنسر»اسالم، نخستين بار، در 

نام برده شد. در این نامه، تنسر، موبد موبدان اردشـير  

شـاه  » بابکان، از گشنسف، حاكم طبرستان، به عنوان 

اسفندیار، نام برده است )ابن« پدشخوارگر و طبرستان

نام در سراسر حکومت ساسـانيان   (. این73/ 7: 7511

 برجا ماند و توانست موجودیت خود را حفظ كند.

واژة طبرسـتان، در دورة اســالمي نيــز، بــه حيــات  

هاي بسياري از مورخـان و  خود ادامه داد و در نوشته

تـرین منبـع   دانان اسالمي آمده است. قـدیمي جغرافي

شناخته شده در دورة اسالمي، كه نام طبرستان در آن 

یعقوبي است كه در آن چنين  البلدانذكر شده، كتاب 

پد از ري بـه طبرسـتان رونـد و شـهر     » آمده است: 

طبرستان، ساریه است كه از ري تا آنجا هفـت منـزل   

(. بعد از آن، بسياري  97: 7311یعقوبي، « ) راه است

اند. ظاهراً تـا  نگاران اسالمي از آن نام بردهاز جغرافي

ري نام طبرستان، تنهـا عنـواني   اواخر قرن چهارم هج

 رفت.بود كه براي این سرزمين به كار مي

 

 . وجة تسمية طبرستان3

، كــه در منــابع بــه «طبرســتان»دربــارة وجــه تســمية 

هاي متفـاوت تپورسـتان، تپيرسـتان و تبرسـتان     شکل

آمده، آراي متفاوت و گاه متضادي در منابع گذشته و 

ــه شــده اســت.  ــن آرا برداشــت معاصــر ارائ هــاي ای
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عنـوان اصـطالحي   گوناگوني را از كلمة طبرستان، بـه 

 نظامي، اجتماعي و جغرافيایي به همراه دارد. سياسي، 

هاي موجود دربـارة وجـه تسـمية    مجموع، دیدگاه در

 توان از سه منظر مطرح كرد:طبرستان را مي
 ـ نظامي . از ديدگاهِ سياسي3-1

ــابع اســالمي م  ــان من ــر مفلف ــه وجــود  اكث ــد ك عتقدن

هاي انبوه در این منطقه، ضـرورت اسـتفاده از   جنگل

تبر را براي قطع درختان، به هنگام جنگ و درگيـري  

در ایـن تركيـب، ونـد    « اِستان»كرد. پسوند ایجاب مي

تبـر،   ؛ یعني سرزمين«تبرستان»مکاني است. بنابراین، 

تبـدیل  « طبرستان»كه بعد از ورود اعراب معرّب و به 

؛ 339: 7311؛ بروسـوي،  391: 7515)قزویني، گشت 

ــري،  ــوخره، 7513طب ــن9، م ــه، ؛ اب ؛ 313: 7371فقي

؛ 391: 7539؛ ابوالفــداء، 19/ 7: 7511اســفندیار، ابــن

ــدایت،  ــاردن، 713/ 1: 7559هـ ؛ 511/ 7: 7511؛ شـ

را بـه  « اسـتان »(. برخي نيز 535-531تا، شيرواني، بي

كـه در ایـن   انـد  گرفتـه « درخت»فتح همزه در معني 

اسـت  « تبـر و درخـت  »صورت طبرسـتان بـه معنـي    

 (.111/ 5: 7315)بکري، 

اي تمسـك  هاي افسانهبرخي از مفلفان، به داستان

دانستند و « طبرزنان»جستند و طبرستان را برگرفته از 

اظهار كردنـد؛ در زمـان یکـي از پادشـاهان ساسـاني      

تعداد زیادي از سپاهيان شـورش كردنـد. بـه دسـتور     

شاه، شورشيان را به مکاني دور و غيرمسکوني تبعيـد  

راغشان رفتند، آنان براي كردند. بعد از مدتي كه به س

شـدند.  « تبـر »قطع درختان و ساختن خانه خواسـتار  

شـدند. بـه   « زنـان »آنان در درخواست بعدي خواهان 

ــدانجا    ــداني را ب ــان زن ــدادي از زن ــاه، تع ــتور ش دس

معروف شدند كه این نـام  « طبرزنان»فرستادند. لذا به 

 اِنما هِيَ طَبَرزنـان »تدریج به طبرستان تبدیل گشت. به

؛ قزویني، 313: 7371فقيه، )ابن« أي الففوسُ و النساء

 (.93: 7515؛ ملگونف، 315-313: 7515

 . از ديدگاه جغرافيايي3-2

،  ــ  ـ وزیر انوشيروان اسفندیار، به نقل از بزرگمهرابن

آورده است كه طبرستان، با توجه به سرسبزي، از دو 

: 7511ار، اسفندیگرفته شد )ابن« طَرَبٌ و بُستانٌ» واژه

بـه  « طبـر »(، اما گيالني، طبرستان را مـأخوذ از  19/ 7

دانست كه مردم عـادي بـه آن   مي« سپيد موله»معناي 

اضـافة مکـاني بـود.    « اِسـتان »گفتند و مي« بيد معلّق»

بنابراین طبرستان؛ یعني مکاني پوشيده از درخت بيـد  

اي طبري یـا  اي آن را كلمه(. عده19: 7531)گيالني، 

به معناي كوه دانستند و طبرستان را سـرزمين   پهلوي

؛ رابينـو،  711: 7533كوهستاني معنا كردند )مرعشي، 

بختيـاري،  ؛ محمودي593: 7511؛ لسترنج، 17: 7513

از دیدگاه اعتمادالسلطنه، تبره و تبـرك در  (. 11: 7531

لغت پهلوي مازندراني و فارسي به معني پشـته، تـل و   

فارسي؛ یعني كوهسـتان و   كوه است و تبرستان به تاي

یکي از خلفا شخصي را »كه ارتباطي با تبر ندارد، چنان

 به تفحص بالد طبرستان فرستاد. وي بعـد از مالحظـة  

هاي آن والیت، نزد خليفـه گفـت:   امتعه و وفور نعمت

طبرستان را براي كثرت ارتفاعات و معموریت فراوان، 

اء، بـه معنـي   تِبْرستان باید خواند به كسر تاء و سکون ب

« زرستان، یعني معدن زر، نه تَبَرستان به فتح تـاء و بـاء  

 (.7171/ 1: 7511)اعتمادالسلطنه، 

در این زمينه، حجازي كناري، واژة طبر را لفظـي  

داند و معتقد است كلمة تپورستان كه بعدها عبري مي

تپـه   اورود    »به طبرستان تغيير یافت، از سه جـزء  

انگر سرزميني است كـه تپـه و   تشکيل شد و بي« ستان

(. 71: 7511رودهاي بسـيار دارد )حجـازي كنـاري،    

هـاي  اقوام ساكن در ایـن ناحيـة كوهسـتاني، بـا تپـه     

كوچك و بزرگ، جنگل و رود براي شناساندن بهتـر  

ــه محــل    ــاگزیر خودشــان را ب ــران، ن ــه دیگ خــود ب
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« تپيـر »یـا  « تپور»سکونتشان منسوب كردند. بنابراین، 

مي است كه در داخل سرزمين پوشيده از به معناي قو

 (.79-71كوه، تپه و رود سکونت دارد )همان: 

 . از ديدگاه اجتماعي3-3

گرفتـه از نـام قـوم     گروهي واژة طبرسـتان را بـر  

داننـد. اسـترابو، مـورو یونـان     تپوري یـا تپيـري مـي   

كنـد كـه در   یاد مي 7باستان، در كتابش از اقوام تپيري

: 7511زیستند )اسـترابو،  ها مينميان هيركانيان و آری

مشکور، طبرستان به زبـان   (. به گفتة39، 33، 51، 53

 5رويو تپوي 1پهلوي، تپورستان و به یوناني، تپيروي

تَ پَ »است و نویسندگان چينـي در آثارشـان آن را   

: 7533اند )مشـکور،  نوشته 3«تُ پَ ستان»یا « سَ تان

كن حاشية جنوبي (. در این زمينه، بررسي اقوام سا75

دریاي مازندران و پراكندگي جغرافيایي آنان راهگشـا  

 خواهد بود. 

قبایل ساكن در كرانة جنوبي دریـاي مازنـدران را   

ناميدند كه نام مشترك تمامي قبایل هند مي« كاسپيان»

(. ایـن  117: 7533و اروپایي بوده است )دیاكونوف، 

مال هـا در شـ  اقوام، از شرق به غرب، بـه نـام پـارت   

اي برابر بـا  ها در منطقهخاوري ایران كنوني؛ هيركاني

ها در شرق طبرسـتان برابـر بـا    گرگان كنوني؛ تپوري

شـهر و جنـوب ایـن منـاطق تـا      بهشهر، ساري، قـائم 

هــاي شــمال ســمنان؛ آماردهــا در نــواحي كوهســتان

مركزي و غربي طبرستان امروزي شامل آمل، نوشهر، 

هـا  در نـواحي گـيالن    ها یـا گلـه  تنکابن؛ و كادوسي

امروزي سکونت داشتند. ظاهراً حضور این اقـوام در  

گذاري این مناطق بـه نـام آنهـا    شده در نام مناطق یاد

                                                                      
1 - Tapyria. 

2 - Tapyroi. 

3 - Tapoyroi. 

4 - Tha- pa-sa- tan - Tho- pa- setan 

 گذارد.تردیدي باقي نمي

ها به ایران، تغييرات سياسي مهمي با ورود آریایي

در سواحل جنوبي دریاي مازندران روي نداد. تـالش  

اسکندر، براي ورود بـه  مادها و هخامنشيان، و بعدها 

این منطقه به نتيجة چنداني نرسيد و نظارت آنـان بـر   

این منـاطق، فقـط در حـد گماشـتن حاكمـان، بـود.       

ظاهراً، اشکانيان در عهد پادشاهي فرهاد اول، در سال 

ق.م، توانستند با شکسـت دادن آماردهـا كـه در     713

بخش مركزي طبرسـتان سـکونت داشـتند، وارد ایـن     

و آنها را به نواحي اطراف كـو  دهنـد.    مناطق شوند

با مهاجرت اجباري آماردها از سرزمين اصـلي خـود،   

ها جاي آنـان را در نـواحي مركـزي طبرسـتان     تپوري

ــد،   ــد )بارتول ــغال كردن ــتردگي 153: 7511اش (. گس

ها از مناطق شرقي دریاي مازنـدران بـه   قلمرو تپوري

كنار  نواحي مركزي و غربي آن در دورة اشکانيان، در

گيــري آنــان در ایــن منطقــه، زمينــه را بــراي قــدرت

گذاري این مناطق به نام آنها فـراهم كـرده اسـت.    نام

برخي معتقدند كه نـام تپـور، در دورة ساسـانيان بـه     

ــر» ــي  « تپ ــان عرب ــه زب ــالمي ب ــر»و در دورة اس « طب

بـه  « تپورسـتان »برگردانده شد و بـدین ترتيـب، واژة   

ــر كــرد« طبرســتان» ؛ 97: 7515ادالســلطنه، )اعتم تغيي

؛ ملگونــف، 319/ 7: 7515؛ كــرزن، 11: 7515همــو، 

7515 :91.) 

شاردن، كـه طبرسـتان را بـه معنـاي جایگـاه تبـر،       

تبرستان خوانده بود، در جاي دیگر به ردّ ایـن دیـدگاه   

پرداخت و اظهار كرد: طبرستان جاي سـکونت قـومي   

ين، قدیمي به نام تپور بود و در زبان پهلوي این سـرزم 

(. 7111/ 3: 7511شـد )شـاردن،   تپورستان خوانده مي

-ملگونف روسي، از قول برخي از اهـالي منطقـه، مـي   

هـاي  گوید كـه طبرسـتان را، بـه دليـل وجـود جنگـل      

( كـه  91: 7515نام نهادند )ملگونف، « تاپوریه»فراوان، 
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احتماالً منظور وي از تاپوریه همـان تپوریـه اسـت، بـا     

اي به وجود قوم تپـوري  اشارهاین تفاوت كه وي هيچ 

از نظـر بارتولـد نيـز، ایـن     در این منطقه نکرده است. 

سرزمين نامش را از قوم تپور گرفت و اگـر بـه آنجـا    

تــر بــود، هماننــد: شــد، صـحيح تپورسـتان گفتــه مــي 

وي، اعراب نام طبرستان را بر این  بلوچستان. به گفتة

منطقه نهادند و موجـب تحریـف و فراموشـي ریشـة     

 (.59: 7513ومي این ایالت گشتند )بارتولد، ق

طبرستان را برگرفتـه از   امروزه، اكثر محققان واژة

كـه  « تبرستان»دانند و آن را به صورت قوم تپوري مي

نویسـند  تپيرستان است، مـي  از نظر آنها خالصه شده

؛ 9: 7533؛ مشــــکور، 533/ 7: 7511)ســــایکد، 

: 7519پيرنيا، ؛ 715: 7513؛ ستوده، 1: 7531طاهري، 

(. نامگـذاري  5: 7513؛ پرگاري، 1: 7511؛ نوري، 17

مناطق اطراف طبرسـتان، نظيـر گرگـان و گـيالن بـه      

ها در این منـاطق  مناسبت حضور اقوام وركاني و گله

هـایي چـون سيسـتان،    و همچنين نامگذاري سرزمين

بلوچستان، كردستان، لرستان و ... به دليل حضور این 

ها، نظریة وجة تسمية طبرسـتان  زميناقوام در این سر

 نماید.تر مياز قوم تپوري را منطقي

 

 . دو مفهوم از طبرستان4

ــارة محــدودة   ــایي، درب ــاریخي و جغرافي ــابع ت در من

طبرستان، اقوال متعددي مطرح گردیده اسـت كـه در   

هـا دیـده   نگاه اول، نوعي ناهمگوني بين آن گـزارش 

هـا نشـان   گزارششود. تجزیه و تحليل بيشتر این مي

دهد كه نگرش نویسندگان آنهـا، بـه هنگـام ثبـت     مي

محدودة طبرستان، گاهي بر وجـة سياسـي آن تأكيـد    

داشته است و گاهي بر وجة فرهنگـي. از ایـن روي،   

ــوان قلمــرو طبرســتان را از دو بُعــد طبرســتان  مــي ت

 سياسي و طبرستان فرهنگي بررسي كرد.

 . طبرستان سياسي4-1

، تا قبل از حملة اشـکانيان، بـه   محدودة طبرستان

حدود شـرقي حاشـية جنـوبي دریـاي مازنـدران      

هـا بـر   شد، اما از زمان استقرار تپوريمحدود مي

این مناطق، ضمن برقراري شرایط نسبتاً پایدار در 

اش مناطق شرقي، این منطقة جغرافيایي، محدوده

مركزي و غربي حاشية جنوبي دریاي مازندران تا 

برگرفت. وسعت و جایگاهِ ایـن   در مرز گيالن را

محدوده، در طول تاریخ ایران باستان و تا قبـل از  

حملة اعراب بـه ایـن سـرزمين، حفـظ گردیـده      

 است.

بررسي فرمانروایان طبرستان، از دورة اشکاني 

تا پایان دورة ساساني، بيانگر این مسئله است كه  

هاي طوالني در حکمراني بر این منطقه براي سال

ة یك خاندان بوده و این مانـدگاري طـوالني   ادار

در حفظ محدودة جغرافيایي آن نيـز مـفثر بـوده    

ــب )   ــدان گشنس ــور خان ــت. حض -ق.م 131اس

ــوخرایيان ) 319 ــدان س م( در 159-333م( و خان

شك، موقعيـت  طبرستان تأیيد این مدعا است. بي

الجيشي طبرسـتان، مـانع از آن   جغرافيایي و سوق

طـور كامـل زیـر سـلطة      بود كه این سرزمين بـه 

نویسـد:  آید. مينورسکي مـي  حکومت مركزي در

رسد ایـن ناحيـه، هرگـز بـه تصـرف      به نظر مي»

ها قطعي پادشاهان قدیم ایران )هخامنشيان، پارت

: 7533و ساسانيان( در نيامده است )مينورسـکي،  

(. در نتيجه، طبرستان در این دوره به لحـا   737

اط كمتر با سایر موقعيت خاص جغرافيایي و ارتب

جوامـع، از نظــر محـدودة جغرافيــایي، وضــعيت   

 نسبتاً پایداري داشت.
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در دورة اســـالمي، محـــدودة جغرافيـــایي   

طبرستان دچار تحوالتي شد. حدود آن، كه از دو 

شــد، بخــش ســاحلي و كوهســتاني تشــکيل مــي

همواره در طول تاریخ اسالمي، بر اثر ورود اقوام 

-ي متغير بود. گـزارش هاي خاندانبيگانه و رقابت

هاي منابع، دربارة این دوره، ماننـد عهـد باسـتان    

همانند و یك سویه نيست. برخي اعتقاد دارند كه 

سرزمين طبرستان در قرون اولية اسـالمي بـه دو   

بخش طبرستان و رویان تقسيم شد و مـرز ميـان   

ــود )ســتوده،  ــه/ 7531آن دو، رود هــراز ب : مقدم

زمين ميان رود هراز هفت(. به نظر این گروه، سر

توان به عنوان محـدودة طبرسـتان   و تميشه را مي

ـ كه  هاي منابعبعد از اسالم قلمداد كرد. گزارش

كنـد.  ـ این نظر را تأیيد نمي در ادامه خواهد آمد

هرچند كه منطقة رویان در دورة اسـالمي شـاهد   

حکومت پادوسبانان )استنداران( بود، اما سرزمين 

آمـد و  ي از طبرستان به شمار ميآنها همواره جزئ

حکام آن، سـلطة آل باونـد را بـر خـود پذیرفتـه      

معتقـد اسـت    حدود العالمكه مفلف بودند. چنان

كه حاكمان استندار، در قسمتي از خاك طبرستان، 

: 7315، حدود العـالم اند )سلطنتي جداگانه داشته

733  .) 

و برخــي منــابع دیگــر، حــدّ  حــدودالعالمدر 

اسـت  چالوس تا تميشـه ذكـر شـده     طبرستان از

(. اصطخري نيز در قرن چهـارم، كـه   733)همان: 

ــ   ـ به رسم ابوزید بلخي اي براي طبرستاننقشه

در كتاب خود آورده، شـهرهایي چـون چـالوس،    

الهـم،  كالر، رویان، ناتل، آمل، ميله، برجـي، عـين  

مامطير، ساري و طميش را جـزء بـالد طبرسـتان    

(. این كمترین 711تا: )اصطخري، بيدانسته است 

حدي است كه براي طبرستان در نظر گرفته شده 

تعبير « طبرستان خاص»توان از آن به است كه مي

 كرد.

هـاي  ویژه تاریخمفلفان برخي دیگر از آثار، به

تــري بــه بيــان حــدود محلــي، بــا نگــاه گســترده

ــه  ــتان پرداخت ــر   طبرس ــوزه، نظ ــن ح ــد. در ای ان

در قـرن هفـتم، و نظـر نویسـندگان      اسفندیار،ابن

بعدي مانند اولياءاهلل آملي و ظهيرالدین مرعشـي،  

كه متأثر از این دیدگاه است، درخور توجه است. 

اسفندیار، حدود طبرستان را از شرق به غرب ابن

از دینارجاري تا به مالط كـه  »كند: چنين بيان مي

(.  7/13: 7511اسفندیار: )ابن« حدّ طبرستان است

دینارجاري، در نزدیکي تميشه )كردكوي كنوني(، 

و مالط نيز در جنوب هوسـم )رودسـر كنـوني(    

قرار داشت. در این زمينه، گيالني حـد غربـي را   

داند، اما حد شـرقي را بـا انـدكي    همان مالط مي

كـه نزدیـك سـاري اسـت و     « دینارچار»تفاوت، 

خوانند، دانسته مي« دوناچال»اهالي آن دیار آن را 

(. بـر ایـن اسـاس، بـا     19: 7531)گيالنـي،   است

توجه به جایگاه تاریخ محلـي در ارائـة گزارشـي    

تر از محدودة مـورد نظـر خـود، بـه     بهتر و موثق

هایي نسبت دیگر منابع، و همچنين وجود گزارش

مبني بر حضور و فعاليـت حاكمـان طبرسـتان در    

توان از تميشه تـا  تري مياین مناطق، با نگاه كامل

طبرستان »مالط در هوسم را محدودة دقيق  منطقة

تـوان  به شمار آورد. این محدوده را مي«  سياسي
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 نيز ناميد.« طبرستان عام»

 . طبرستان فرهنگي4-2

مفلفان برخي از منابع، بـه هنگـام ذكـر محـدودة     

طبرستان، به مناطقي اشـاره كردنـد كـه در طـول     

تاریخ، حاكمان طبرسـتان بـر آن تسـلط سياسـي     

اند. در این زمينه، مناطقي، ماننـد گرگـان،   نداشته

ــان،    ــومد، دامغ ــمنان، ق ــتان، آبســکون، س دهس

بسطام، ري و طالقان همراه با والیـات طبرسـتان   

؛ 33و 5: 7517خردادبـه،  بيان گردیده است )ابـن 

؛ 111/ 1: 7319؛ ادریسـي،  711تا: اصطخري، بي

ــوي،  ــاقوت حم ــدادي، 3/75: 7993ی : 7371؛ بغ

هـاي  این گـروه، یـادآور سـرزمين   (. نظر  1/111

داخل در منطقة پتشخوارگر اسـت كـه محـدودة    

گرفـت. ذكـر   وسيعي از شمال ایران را در بر مـي 

این مناطق همراه با والیات طبرستان بدین خاطر 

است كه ایـن منـاطق از نظـر فرهنگـي و رسـوم      

اجتماعي زیر نفوذ منطقة طبرستان قرار داشـت و  

 باقي مانده است. تأثيرات آن، تاكنون نيز 

توضيح اینکه، هر یك از مناطق مذكور در هر 

دورة تاریخي تحت حاكميت سياسي ویژه خود 

قرار داشت و حاكمان طبرستان بر آن مناطق 

تسلط چنداني نداشتند. آن چه بيشتر از همه 

سبب گردید تا برخي این مناطق را جزء طبرستان 

اطق بود. بدانند، ارتباط بين اقوام ساكن در این من

ها، ها، تپوريها، هيركانياقوامي مانند پارت

ها كه بعدها با آميختگي نژادي آماردها و كادوسي

به شکل اقوام تالش، گيلك، دیلمي، تبري و ... 

پدیدار شدند، از گذشته دور با یکدیگر در ارتباط 

بودند و مانند یك مجموعة فرهنگي عمل 

گ و سنن كردند. ارتباطات اجتماعي و فرهنمي

مشترك بين آنان توانست از آنها در گذر زمان، 

یك واحد فرهنگي بسازد. در این بين، منطقة 

طبرستان با توجه به مركزیت جغرافيایي، داشتن 

هاي طلبانه و وجود حکومتهاي استقاللگرایش

گرایي تأكيد دائمي محلي كه بر حبّ وطن و ملي

گي و اند، توانست از نظر فرهنفراواني داشته

اجتماعي تأثير بيشتري بر مناطق همجوار خود 

بگذارد و به نوعي آنها را وابسته و زیرمجموعة 

خود قرار دهد. بر این اساس، برخي از 

نویسندگان به هنگام مشخص كردن محدودة 

-طبرستان با نگاه به ابعاد فرهنگي آن، سرزمين

هاي اطراف را نيز در زمرة طبرستان به شمار 

توان از آن به طبرستان فرهنگي ه مياند كآورده

فرهنگـي، آن  ةاز نظر محـدودامروزه، نام برد. 

 زالبر كوه مازندران و بخـش از جنـوب دریـاي

دارند و در واحـد  يكه آداب و رسوم مشتركرا 

-وهاي گوناگون گفتشیگوبا  زبـاني مازندراني

توان جزء طبرستان فرهنگي به ، ميكنندگو مي

 آورد.حساب 

  

 . مازندران5

 دگرگـوني آن  تاریخ پيدایش وو  ریشة واژة مازندران

در اعــالم جغرافيــای  . بــه درســتي مشــخص نيســت

ساساني هاى داریوش، آثار دورة اشکان ، اوستا، كتيبه

و قرون اولية اسـالمي واژة مازنـدران نيامـده اسـت.     

طور كه گفته شد تا اواخر قرن چهـارم هجـري   همان

ان تنها عنواني بود كه براي ایـن سـرزمين   واژة طبرست

، المسالك و الممالـك خُردادبه در رفت. ابنبه كار مي



 111    زاد گنجی، سید ابوالفضل رضوی: از طبرستان تا مازندران: تأملی بر دگرگونی مفهومی و جغرافیایی طبرستان از آغاز تا قرن هشتم هجری    اله باقرینبی

 

 

، اسحاق بن حسين منجم األعالق النفيسهرُسته در ابن

، المسالك و الممالك، اصطخري در آكام المرجاندر 

، األرضةصورحوقل در ، ابنأشکال العالمجيهاني در 

و  الـي المغـرب   حـدود العـالم مـن المشـرق    مفلف 

فقط از طبرستان نام  احسن التقاسيممقدسي در كتاب 

« مازنـدران »اند. از اوایل قرن پنجم هجـري، واژة  برده

نيز، آرام آرام براي نامگذاري این منطقه به تنهایي یـا  

شـده اسـت.   به همـراه واژة طبرسـتان اسـتعمال مـي    

ــاهنامهفردوســي در  ــاب  ش ، نظــامي عروضــي در كت

راحـه  ( و راونـدي در  37: 7511ظـامي،  )ن چهارمقاله

و ...(  113و  171و  11: 7513)راونــدي،  الصــدور

انـد، امـا در آثـاري؛ ماننـد     فقط از مازندران نام بـرده 

اآلثار و ...(،  11و  31و  51: 7531)بکران،  نامهجهان

ــه ــلجوقنامه(، 117: 7511) بيرونــــي،  الباقيــ  ســ

ــابوري،  ــتان(، 17: 7551)نيشـــ ــاریخ طبرســـ  تـــ

)قزوینـي،   آثـار الـبالد  (، 7/31: 7511اسـفندیار،  ابن)

: 7993)یـاقوت حمـوي،    معجم البلدان(، 313: 7515

ــار   ( و 3/75 ــك األمص ــي ممال ــار ف ــالك األبص  مس

( از طبرسـتان و  713/ 3: 7315فضل اهلل العمري، )ابن

 مازندران در كنار هم نام برده شده است.

هـاي  نذكر این نکته بایسته است كه هر چه از قر

گيریم و به قرون جدید اول و ميانة اسالمي فاصله مي

-تر به كـار مـي  شویم، نام مازندران بيشتر مينزدیك

رود، تا اینکه آرام آرام از اواخر قرن هشـتم و اوایـل   

-قرن نهم واژة مازندران جایگزین واژة طبرستان مـي 

تاریخ طبرستان و توان به كتاب شود. براي نمونه، مي

ظهيرالدین مرعشي اشاره كـرد كـه    مازندرانرویان و 

مفلف آن براي ذكر حوادث این منطقه تا اوایل قـرن  

نهم از هر دو واژه و از آن به بعـد، از واژة مازنـدران   

ــه    ــن اســاس اســت ك ــر ای ــرده اســت. ب ــتفاده ك اس

اسفندیار و ظهيرالدین مرعشي معتقدنـد كـه لفـظ    ابن

؛ 31/ 7 :7511اسـفندیار،  مازندران جدید اسـت )ابـن  

: صد و دوازده(. با وجود ایـن، كلمـه   7533مرعشي: 

طبرستان تـا حـدود قـرن یـازدهم هجـري در اسـناد       

/ 7: 7511رفـت )شـاردن،  عمومي و ادارات به كار مي

511.) 

ـ  ةواژذكر این موضوع الزم است كه    همازندران ب

ـ    سـرزميني در شـرق،    هچندین سـرزمين، از جملـه ب

 ر غرب، نزدیك شـام نزدیك هندوستان و سرزميني د

ـ   اطـالق . شـد اطالق مي و سرزمين یمن  هایـن واژه ب

، متـأخر  بـه جـاي واژة طبرسـتان    مناطق شمال ایـران 

و مازنـدران  »نویسـد:  ميكه اسفندیار ابن. جملة است

حدّ مغربست ه حکم آنکه مازندران به محدث است ب

چـون رسـتم زال آنجـا     ،و به مازندران پادشاهي بـود 

(، 31/ 7: 7511اســفندیار، ابــن« ) او را بکشــت ،شــد

اي بـر  اطـالق چنـين واژه  مفید این مطلب است كـه  

هاي دیگر طبرستان جدید است و این نام در سرزمين

سابقه داشته است. لذا منـابع بـراي تفکيـك ایـن دو     

ــتان را   ــر طبرس ــدران غي ــدیگر، مازن ــدران از یک مازن

و ناميدند )همان؛ مجمل التـواریخ  مازندران مغرب مي

(.  ظاهراً ویژگي مشترك تمـامي  51: 7511القصص، 

هایي كه نام مازندران بر آنها نهـاده شـده، آب و   مکان

ــت.   ــوده اس ــوش ب ــواي خ ــاهنامهدر ه ــي از  ش وقت

 ،رسـد در شـرق قـرار دارد   مازندراني كه به نظـر مـي  

، بسيار نيك و خوش آب و هوا آیدبه ميان ميسخن 

در مقایسـه بـا   و یـا مازنـدران یمـن،     شودترسيم مي

سرزمين شبة جزیرة عربي كه در كنـار آن قـرار دارد،   

 آب و هواي بسيار خوبي دارد.

مفلفان دربارة ارتباط بـين طبرسـتان و مازنـدران،    

دهند. از نظر اي ارائه مياطالعات گوناگون و پراكنده

ــد   ــرادف یکدیگرن ــدران مت برخــي، طبرســتان و مازن

: 7511؛ لسترنج، 113/ 3: 7315اهلل العمري، فضل)ابن
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در آغـاز،  كـه  (، با این تفاوت 11: 7513؛ رابينو، 593

و اراضـي پسـت    كوهسـتاني به تمام نواحي طبرستان 

شد، امـا مازنـدران فقـط بـه منـاطق      ساحلي گفته مي

: 7511گردیـد )لسـترنج،   پست سـاحلي اطـالق مـي   

ــو، 593 ــان، كلمــة  11: 7513؛ رابين ــرور زم ــه م ( و ب

نــواحي كوهســتاني و ســاحلي مازنــدران بــه تمــامي 

ترجمـة فارسـي    مازنـدران را اطالق گردیـد. بعضـي   

(. یـاقوت   315: 7515داننـد )قزوینـي،   مي طبرستان 

دانـد  حموي با اطمينان كامل آن دو كلمه را یکي مـي 

، اما دربارة اینکه از چـه زمـاني   «ال شكّ أنّهما واحد»

اطالعـي  طبرستان به مازندران تغيير نام داده، اظهار بي

هـاي  كند و مدعي است كه این كلمه را در كتـاب مي

قــدیم نيافتــه و از زبــان مــردم منطقــه شــنيده اســت 

(. ظهيرالدین نيشابوري بر این 75/ 3: 7993)یاقوت، 

باور است كه طبرستان و مازندران دو منطقه در كنـار  

ــابوري،   ــتند )نيش ــم هس ــداهلل 11: 7551ه ــا حم ( ام

ان از مازنـدران، آن را  مستوفي، ضمن تفکيك طبرسـت 

نویسـد كـه:   و مـي  همراه با دیار قومد آورده اسـت 

از:  اسـت  مازندران هفـت تومـان اسـت كـه عبـارت     

ــتمدار،    ــل و رس ــتراباد، آم ــتاق، اس ــان، موروس جرج

و طبرسـتان مشـتمل   ؛ روسـتاق سياه و دهستان، روغد

بر: سمنان، دامغان، فيروزكوه، دماونـد و فـریم بـوده    

 (.791: 7551)مستوفي،  است

درباره وجـة تسـمية مازنـدران، ماننـد طبرسـتان،      

برخـي بـا نگـاه    اقوال متعددي مطرح گردیده اسـت:  

انـد؛ مرعشـي لغـت    ـ اجتماعي بدان پرداخته سياسي

مازندران را برگرفته از اسم مازیار، از حاكمان محلـي  

داند؛ زیرا به دسـتور  آل قارن در قرن سوم هجري مي

رم تا گيالن ساختند كـه آن را  مازیار، دیواري از جاج

گفتند. آثار این دیـوار  ماز و درونش را مازاندرون م 

در زمان مفلف هنوز وجود داشـته اسـت )مرعشـي،    

ملگونف در همين زمينه، بدون ذكر نام  (.771: 7533

مازیار، از دیواري به نام مـاز در مـرز طبرسـتان خبـر     

دهــد كــه از آنجــا  تــا ســواحل دریــاي خــزر را مــي

: 7515گفتند )ملگونـف،  ماز یا ماز اندرون ميندرونا

نـام   از برگرفتـه مازندران (. به نظر اعتمادالسلطنه، 91

غـرب   كـه در  اسـت ماقبل آریایي مارد یا مازد ة طایف

انــدران ظــرف مکــان  داشــتند وســکونت رود هــراز 

مارد انـدران یـا مـازد انـدران كـه بـه        ،بنابراین .است

 ةعني محـل سـکونت طایفـ   ی گردید؛ مازندرانتدریج 

ــازد  ــا م ــارد ی ــلطنه،  م ــر  (.11: 7515)اعتمادالس نظ

مازندران نام خود را از اعتمادالسطنه از این جهت كه 

گرفته، چنـدان قابـل اعتنـا نيسـت؛      مارد یا مازد اقوام

 زیرا در منابع تاریخي، نامي از آن برده نشده است.  

از دیدگاه مذهبي، لغت مازندران قـدمتي طـوالني   

هـاي ملـي و مـذهبي ایرانيـان در     ارد كه با اسـطوره د

دیـوان  » را دربـارة اشارات اوستا ارتباط است. برخي، 

ــازن ــا Mazan) ) «م ــو »ی ــا دئ  Mazainya« )مازایني

Daeva)،   پليــدترین دیـوان بودنــد،  كـه شـریرترین و 

؛ 1: 7533)مشـکور،  داننـد  مربوط بـه مازنـدران مـي   

ــروز،  ــاي  (. 711: 7513پي ــورد معن ــ»در م ــا « زَنَمَ ی

در اوسـتا و اطـالق آن بـه مازنـدران، ميـان      « مَزَندَر»

ــزَنَ   محققــان اخــتالف نظــر وجــود دارد؛ بعضــي، مَ

(mazana  در اوستا و فارسي ميانه را نام گروهـي از )

دیوان یا موجودات دیونژاد، به معناي عظيم و تنومند، 

اند كـه در سـرزميني بـه همـين نـام سـکونت       دانسته

( صفت تفضيلي و لقب Mazandarندَر )داشتند و مَزَ

؛ 511: 7511زاده، این گـروه از دیـوان اسـت ) قلـي    

(. هنينــگ، معنــي 17-15: 7531بختيــاري، محمــودي

اللفظي آن را دروازه یا درة غوالن دانسته اسـت  تحت

اوســتایي و مَــزَن  ( Mazainyaاینيــة )كــه از مــزه 

(Mazan  ــوال و ــي غــول، هي ــه معن ــه ب ( فارســي ميان
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: 7/5، 7511پيکر گرفتـه شـده اسـت )یارشـاطر،     دیو

ـ نزَمَ»صورت اصلي مازندران را ، دارمستتر(. 331 « رَتَ

(mazana-tara)،  فرض كرد« مازنبه سوي »در معني 

به »كه  مانند شوشتر ،كه بعدها به مازندران تبدیل شد

لدكه مازندران را بـه  ن اما دهد،معنا مي« سمت شوش

ــاي  ــازن درِ»معن ــه  «م ــتگرفت ــکور،  اس : 7533)مش

 (.  711/ 1هشت، به نقل از نلدكه، تتبعات ایراني، 

اكثر نویسندگاني كه بر وجة تسـمية مازنـدران از   

كنند به وجود كوهي بـه نـام   نظر جغرافيایي تأكيد مي

در مرز طبرستان اشـاره دارنـد. مطـابق نوشـتة     « موز»

كـوه  اسفندیار، مازندرانِ طبرستان نـام خـود را از   ابن

جاجرم امتداد  قصران و مرز گيالن تا الر كه از« زمو»

 هبه دليل واقع شدن در داخل كـو گرفته است و  ،رددا

نـام گرفـت   مازنـدران   تدریج و به «موزاندرون» موز،

: 7533؛ نيز ر.ك: مرعشي،31/ 7: 7511اسفندیار، )ابن

؛ 713: 7559؛ هــــدایت، 51: 7531؛ گيالنــــي، 771

؛ 13: 7513، ؛ رابينــــــو311/ 7: 7515كــــــرزن، 

 (.  7171/ 1: 7515اعتمادالسلطنه، 

 

 . نتيجه6

بيان وجه تسـمية شـهرها و منـاطق، موضـوع بحـث      

بسياري از پژوهشگران است. نامگذاري یك منطقـه،  

با عنواني خاص، به عـواملي بسـتگي دارد كـه از آن    

تـوان بـه وجـود اقـوام مختلـف در یـك       ، مـي جمله

ــد دینــي و مــذهبي مــردم آن خطــه،   ســرزمين، عقای

سياست و نقـش كـارگزاران حکومـت در سـاخت و     

یك منطقـه، وضـعيت اقتصـادي و شـرایط     بازسازي 

جغرافيایي آن اشاره كـرد. سـرزمين حاشـية جنـوبي     

برانگيزترین منـاطقي  دریاي مازندران، یکي از چالش 

است كه تاریخ پر فراز و نشيبي را در زمينه بـا وجـه   

تسميه و حدود جغرافيایي خود از سر گذرانده است. 

تان اسـت  اولين نامي كه بر آن نهاده شد، واژة طبرسـ 

كه از بين عوامل مطرح شده در این نامگذاري، وجـه  

تـوان  اجتماعي آن، یعني حضور اقوام تپوري، را مـي 

عامل مفثرتر دانست. نام این محدودة جغرافيایي، سه 

مرحلة تاریخي دارد؛ در مرحلـة اول، ایـن منطقـه تـا     

شـد؛  پایان قرن چهارم هجـري طبرسـتان ناميـده مـي    

قرن پنجم تا اواسط قرن هشـتم   مرحلة دوم، از اوایل

امتداد دارد كه در این مرحله، واژة مازندران در كنـار  

رفت؛ مرحلـة سـوم، از اوایـل    نام طبرستان به كار مي

ــدران    ــي آن واژة مازن ــد و در پ ــاز ش ــم آغ ــرن نه ق

شد. عنـوان طبرسـتان از ایـن    جایگزین نام طبرستان 

رن زمان به بعد به شکل محدود در امـور اداري تـا قـ   

یازدهم رواج داشت. علل تغييـر نـام ایـن منطقـه، از     

طبرستان به مازندران، به درستي مشخص نيست. بـه  

بخشي از مناطق شمال ایران را بـه دليـل    رسدنظر مي

و كم كـم ایـن    ناميدند« موز اندرون»موز،  هوجود كو

ممکـن  همچنـين  نام به مازندران تبدیل شـده اسـت.   

 ،شـمال ایـران   ناسبمهاي آب و هوایي است ویژگي

بـا  . آن اطالق گرددچنين نامي بر تا باعث شده باشد 

اینکه چنـدین مکـان خـوش آب و هـوا بـا      توجّه به 

متبـادر  چنين به ذهـن  ، اندشده ناميده عنوان مازندران

هاي خـوش آب و  كه این واژه را براي مکان شودمي

رسـد  با این احوال، به نظـر مـي   بردند.هوا به كار مي

روهي كه بر معني موجودات تنومند و دیوپيکر نظر گ

 تر باشد.تأكيد دارند به واقعيت نزدیك

گرچه جغرافياي سياسي طبرستان در دورة باستان 

پایدار بـود، امـا در دورة اسـالمي بـه دالیلـي چـون       

طلبـي  هاي خانداني و توسعهحضور بيگانگان، رقابت

 حکام در نوسان بود. محدودة فرهنگي طبرسـتان نيـز  

با توجه به مركزیت سياسي، استقالل نسـبي و تأكيـد   
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بر فرهنـگ بـومي، گسـترة وسـيعي را از طالقـان تـا       

گرفت كه تا بـه امـروز نيـز    سمنان و گرگان در بر مي

 تأثيرات آن بر جاي مانده است.  
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