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مﻘدمﻪ
معمولاً درگذشته اسم شهرها توسط ديگر اقوام و سرزمينها ،بر اساس نام قبيله يا ويژگي
جغرافيايي آن منطقه شناخته ميشد .دهستان نيز ،كه به نظر ميرسد به دليل سكونت قبايل داهه در آن
منطقه ،بدين نام خوانده شد ،در مشرق درياي خزر قرار داشت )فراي .(٦٦ :١٣٨٨ ،دهستان با داههها
ارتباط تنگاتنگ دارد بهطوريكه نام اين سرزمين به نام اين قبيله خواندهشده است .درهرحال ،وجود
دهستان را بايد به دوران اشكانيان و پس از تشكيل حكومت اشكاني توسط قبيلهي پرنيها به رهبري
اشك اول ) ٢٤٧پ.م( كه شاخهاي از قبايل داهه به شمار ميآمدند ،دانست و محل دهستان نيز ،احتمال ًا
در شمال گرگان و بين هيركانيه باستاني و شاهرود امروزي بود ،حتي برخي مورخان جديد ،دهستان را
در داخل قلمرو جغرافيايي »هيركانيه باستاني« ميدانند .در كتيبهها اشارهاي به دهستان بهعنوان
شهربي جدا و مستقل نشده است .لذا آنچه به نظر ميرسد دهستان در ايران باستان سرزميني بزرگ كه
بهعنوان شهربي مستقل بهحساب بيايد ،نبوده و بيشتر در حد يك شهرستان بوده است .هرچند كمبود
منابع و شواهد تاريخي باعث شده است كه تاريخ اين سرزمين با اسطوره همراه شود ،امّا شواهد كافي
براي بازسازي تاريخ و محدوده جغرافيايي اين سرزمين بجاي مانده كه با بررسي آنها ميتوان تا حدود
زيادي به مكان جغرافيايي دهستان پي برد .در پارهاي از منابع بهصورت جستهوگريخته به دهستان
اشارهشده ،اما تاكنون تحقيقي جامعومانع در زمينه دهستان و بازيابي آن صورت نگرفته است .اهميت
دهستان بهعنوان يكي از مناطق ايران باستان و فقدان آگاهي نسبت به اين منطقه ،مبيّن ضرورت
پرداختن به اين موضوع است .سؤالاتي از قبيل ،بعد از بنيان دهستان چه كساني در آن ساكن شدند و
شامل چه نواحي و مناطقي بود و امروزه دهستان در كجا قرار دارد؛ مواردي هستند كه اين پژوهش با
تكيهبر منابع آن دوره ،يافتهها و پژوهشهاي جديد و با استفاده از شيوه پژوهشهاي تاريخي درصدد
پاسخگويي به آنهاست .لذا براي اين منظور ابتدا به ساكنين اوليه دهستان و محدودهي جغرافيايي آن
پرداخته ميشود و سرانجام نيز به اين سؤال پاسخ داده ميشود كه موقعيت دهستان كنوني در كجا قرار
دارد.
بنيان دهستان و ساكنين نخستين آن
ازآنجاكه در متون كهن يوناني كه به تاريخ دوره هخامنشيان پرداختهاند ،اشارهاي به دهستان نشده
و در فهرست شهربيهاي هردوتو داريوش در كتيبه بيستون نيز نامي از دهستان برده نشده است،
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بنابراين بايد در دوره اسكندر و پس از جابجايي داههها ) ،(Dahaeدنبال دهستان و خاستگاه ساكنين
آن گشت .پژوهشگران اروپايي معمولاً كلمه دهستان را با اسم »داهه يا دهي« كه به گفته جغرافيدانان
كلاسيك قومي بودند ساكن سواحل شرقي درياي خزر ،مربوط ميدانند )بارتلد .(١٤٤ :١٣٧٧ ،داههها در
زمان اسكندر هنوز در ميان سير دريا و آمودريا اسكان داشتند ،اما چند دهه بعد اقامتشان را ترك گفتند
و در شمال هيركانيه و كنار درياي مازندران ساكن شدند .در حيني كه داههها بهسوي غرب ،به ناحيه
خاوري درياي مازندران كوچ كردند ،پرنيها بايد در طي اين مهاجرت از آنان جداشده و بهسوي جنوب
حركت كرده باشند تا اينكه در اُخوس تَجن اقامت گزيدند )شيپمان.(٢٥ :١٣٩٠ ،
فراي اشاره دارد ،پارنيها متعلق به داههها بودند كه در كتيبهي خشايارشا آمده است و همانها
دهستان بعدي را در حد و صد و اندي سال بعد در زمان سلوكيان در شرق و جنوب شرقي درياي خزر
به وجود آوردند ) .(frye, ١٩٦٥: ٥٠اگر بخواهيم به گفته وي اعتماد كنيم بايد بگويم دهستان با
دههها و پرنيها ارتباط تنگاتنگ دارد و پس از جابجايي و اسكان پرنيها بود كه دهستان تأسيس شد
)شاكري .(٤١٧ :١٣٦٥ ،مطابق نظر ولسكي ارتباط بين داههها و دهستان بايد نفي شود .زيرا به عقيدهي
ولسكي كه به مآخذ باستان )آريانوس و كوئينتوس( استناد ميكند ،داههها تازه در سدهي سوم ق.م به
اين منطقه مهاجرت كردند )ولسكي .(٤٧-٤٤ :١٣٨٨ ،اما برخلاف نظر وي ،خلوپين با استناد به نظر
استرابو بهدرستي چنين ارتباطي را ميپذيرد ،به عقيدهي وي داهههاي ميان آمودريا و سيردريا كه ديگر
مولفان باستان از آنها ياد كردهاند و ولسكي نيز بدان استناد كرده است »هيچ ارتباطي ،حتي به طور
ژنتيكي ،با داهههاي كاسپي هردوت و استرابو ندارد و داهههاي اشارهشده در متون كهن يوناني نيز
همانطور كه در بالا نيز اشاره شد ،هيچ ارتباطي با داهههاي دهستان در حوالي شاهرود ندارند .آثار
باستانشناختي نيز در منطقهي خاوري مازندران هيچ سرنخي را به نفع تهاجم اتحاديه قبايل چادرنشين
در سدهي سوم ق.م تا دورهي اسكندر را به دست نميدهد )شيپمان(Chlopin, ١٠٠-٩٨ :١٣٩٠ ،
;١٩٧٣: ٨٠
پرنيها از اقوام ايراني زبان و جزو اتحاديه بزرگي از قبايل تحت عنوان داههها بودند )برسيوس،
 .(١١٧ :١٣٨٩بنا به عقيدهي دياكونوف ،داهيها با ماساژتها و ساير قبايل كوچنشين و دهنشين آسياي
ميانه ارتباط داشتند .آنها در دوران سلطنت اسكندر مقدوني در صحاري واقع بين اُكس يا كسارت به
امر كوچنشيني اشتغال داشتند ،ولي از اواخر قرن چهارم قبل از ميلاد ،پارنيها از ساير قبايل داهي مجزا
شدند و به سمت مغرب به ناحيهي خزر مهاجرت كردند )دياكونوف .(٢٠٠ :١٣٩٠ ،آنطور كه استرابو
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اشاره دارد ،نويسندگان زمان وي ،مردمي را كه به هنگام كشتيراني در داخل درياي كاسپين در سمت
چﭗ قرار داشتند ،داهه ميناميدند .وي اشاره دارد ،كنيه آنها اَپرني است و در برابر آنها سرزميني
بياباني قرار دارد )استرابو .(٢٧ :١٣٨٢ ،در اينجا ميتوان به فرضيه متوسل شد و ضمناً هجوم داههها را
كه ولسكي از آنها بهعنوان بربر ياد كرده است به آغاز قرن سوم قبل از ميلاد مرتبط دانست و به ياد
آورد كه اين توصيف ممكن است مربوط به سالها  ٢٤٠تا  ٢٧٠ق.م باشد يعني دورهاي كه پس از
تلاش بزرگ آنتيوخوس يكم )سوتر( به علت درگيري سلوكيان در آسياي صغير و نبرد با مصر ،وضع در
اين منطقه دستخوش تغييري اساسي شد .وجود اقوام نيمه بيابانگرد پارتي نيز در اين مناطق وضع را
آشفتهتر ميكرد )كالج .(٣٩-٣٦ :١٣٩١ ،با اين توصيف ،اگر چه داههها در زمان اسكندر شروع به
كوچنشيني به دهستان كردند اما اين روند تا دوره اشكانيان ادامه داشته و در اين زمان بود كه كامل ًا در
دهستان ساكن شدند و اين منطقه ،به نام اين قبايل ،دهستان خوانده شد به معني »سرزمين داههها«.
از طرفي ديگر ،مؤسس سلسله اشكاني در آغاز ،رئيس تيره پرنيها بود )كريستنسن.(١٦١ :١٣٩٠ ،
داههها اغلب قبل از تشكيل حكومت ،ترتيب گشتهاي راهزنانهاي را در سرزمينهاي مرزي ميدادند و
به غارت مردمي ميپرداختند كه ظاهراً دفاع نيرومندي نداشتند )ولسكي(٤٦ :١٣٨٨ ،؛ اما اين مربوط به
زماني است كه دهستان هنوز تشكيل نشده بود و به نظر ميرسد در دست ماساژتها بوده است .فراي
ميگويد ،در روزگار باستان دهستان در مشرق درياي خزر در دست مردمي بيابانگرد بوده است .به نوشته
نويسندگان يوناني كهن ،درگذشتهها در اين پيرامون ماساژتها ميزيستند كه ايرانياني بودند كه بر
آباديهاي جنوبي ميتاختند )فراي(٦٦ :١٣٨٨ ،؛ اما داههها در طرف شرقي درياي خزر بودند )ويسهوفر،
 (٨٤ :١٣٩٠كه به نظر ميرسد بهتدريج و پس از تشكيل حكومت اشكانيان توسط پرنيها ،دهستان
امروزي را به وجود آوردند .بطوري كه بعضي از مورخين بنيان شهر دهستان را به نرسه اشكاني نسبت
ميدهند .بطور مثال تورج دريايي معتقد است در هيركانيه شهرستاني كه آن را دهستان خوانند نرسه
اشكاني ساخت ) .(Daryaee, ٢٠٠٢: ٣٩هرچند درباره نرسه اشكاني و وجود تاريخي او كه به روايت
ملي ايرانيان برميگردد ،نميتوان دورهاي مشخص و حتي وجود تاريخي او را اثبات كرد ،اما حداقل
بيانگر اهميت دهستان را در دوره اشكاني و تأسيس اين شهر را در اين دوره ميرساند.
همانطور كه گفته شد ،دهستان بهصورت شهرستاني بود كه در هيركانيه ساخته شده بود ،اما
هستند مورخيني كه گرگان را نيز بخشي از دهستان ميدانند .آنطور كه آنان اشاره دارندگرگان به
بخشي از دهستان ) (Dahestānكه سرزمين داههها ميباشد اطلاق ميشود ; Bivar, ٢٠١٢:
 .١Gnoli, ١٩٨٠: ٣٩-٤١)Daryaee, ٢٠٠٢: ٣٩اما به نظر ميرسد اين مورخين دچار اشتباه
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شدهاند .آنطور كه مرعشي ميگويد حد گرگان را كه اكنون به استراباد مشهور است دهستان ميگفتند
)مرعشي .(١١٢ :١٣٤٥ ،دهستان همانطور كه گفته شد بخشي از هيركانيه بود و اگر شخصي از گرگان
مركز هيركانيه به طرف شمال حركت ميكرد اول به داههها ميرسيد )پيرنيا٤٠٤ :١٣٨٥ ،؛ ايمانپور و
مهرابي .(١١٧ :١٣٩٢ ،داههها در دهستان در هيركانيه واقع شده بودند )نولدكه.(٤٦٥ :١٣٨٨ ،
بنابرينداههها پس از اسكندر از خطّهي شمال شرقي ايران به جنوب سرازير شده و در شرق درياي
مازندران يعني دهستان در ناحيهي كنارهي گرگان امروزي و شاهرود ساكن شدند )شاپور شهبازي،
بيتا.(٦٠٦ :
باستانشناسان شوروي با كاوشهايي كه انجام دادهاند در بازسازي وضع حاكم بر قبايل شمال
درياي خزر گام بلندي برداشتهاند .اين كاوشها باعث دگرگوني عقايد قديمي شده است كه ميپنداشتند
گويا اين قبايل در حالت بدوي به سر ميبردند .سيستم پيشرفته كانالهاي كشف شده در اين مناطق
نشان ميدهد كه از آغاز ورود اقتصاد برنامهريزي شدهاي داشتهاند و عقايدي هم در مورد انتقال نظام
آبياري به ايران ابراز شده است .اين ملاحظات ما را وادار ميكند كه در عقايد قديمي خود درباره مردم و
چادرنشين بودن بَدَوي ايشان تجديد نظر كنيم و به تكامل اجتماعي ايشان از زاويه متفاوتي نگريست از
جمله؛ دربارهي داههها كه برخي از مورخان آنان را بيابانگرد و برخي نيز راهزن دانستهاند كه ترتيب
گشتهاي راهزنانهاي را در اين مناطق داشتهاند )ولسكي٤٦ :١٣٨٨ ،؛ فراي .(٦٦ :١٣٨٨ ،ازآنجاكه
ساختار حكومت اشكانيان بر ملوك الطوايفي و خانداني استوار بود ،بنابرين دهستان نيز ،بايد در اين دوره
توسط خانداني از سرزمين دهستاناداره ميشد .به نظر ميرسد دودمان اسپهبد مالك اراضي دهستان
بودند )پيگولوسكايا .(٢٥٠ :١٣٨٧ ،در منابع به حدود و اختيارات آنان در دهستان اشارهاي نشده است،
ولي ازآنجاكه نمونه آشفتگي و سرپيچياز اوامر مركز حكومت اشكاني را دو خاندان بزرگ سورن و
اسپاهبذ از هفت خاندان بزرگ ايراني ميدانند كه بر سر منافع و اختلافات خانوادگي با اردوان پنحم به
دشمني پرداختند و سرانجام در شورش اردشير بابكان به وي پيوستند كه اين خود توانست زمينه
پيشرويي و موفقيت اردشير را فراهم كند .بنابرين بايد گفت اهالي دهستان چندان هم از اشكانيان راضي
نبوده و دنبال فرصتي براي رهايي از آنان بودند كه اين فرصت توسط اردشير ساساني بوجود آمد )بياني،
 ٢٥٣٥ش.(٤٠ :
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محدوده و ويژﮔيهاي عمومي دهستان
مورخان از سه دهستان در تاريخ ياد ميكنند؛ دهستان اول شهري در كرمان و دوم ناحيهاي در
گرگان و آخر ناحيهاي در بادغيس هرات است )ابن عبدالحق البغدادي ١٤١٢ ،ق .(٥٤٥ :٢/دهستان
مورد نظر ما دهستان به َكسْره اول ،از شهرهاي م ّهم در راه مازندران و نزديك گرگان است .قريب به
اتفاق منابع اسلامي ،دهستان را در كنار طبرستان و گرگان ذكر ميكنند و آن را از شهرهاي مهم جبال
و ديلمان بهحساب ميآورند )اليعقوبي ١٤٢٢ ،ق٩١ :؛ ابن الفقيه ١٤١٦ ،ق٥٦٥ :؛ ابن مستوفي١٩٨٠ ،
م٣٣٨ :٢/؛ ابو نعيم ١٤١٠ ،ق٥٨ :١/؛ ابن حوقل ١٩٣٨ ،م٣٨٦-٣٧٥ :؛ ابن فضل الله عمري ،بيتا:٥/
١٦١؛ ياقوت حموي ١٩٩٥ ،م .(٤٩٢ :٢/اگرچه مورخين اسلامي دهستان را از شهرهاي ديلمان بهحساب
آوردهاند ،اما به نظر ميرسد محدودهي جغرافيايي سرزمين ديلم ميان سفيد رود در شهر رودبار و منجيل
تا آمل امروزي در مازندران باشد )ابن اثير ١٣٩٩ ،ق٨٢ :٨/؛ ايمانپور و مهرابي .(١٨ :١٣٩٤ ،بنابرين ،با
اين توصيف بعيد به نظر ميرسد دهستان را كه در محدودهي جغرافيايي هيركانيه باستاني و در نزديكي
استان پارت قرار داشت از شهرهاي ديلم بهحساب آورد .هرچند كه برخي از مورخان كلاسيك نيز
)ماركوارت ،(٢٣٨ :١٣٧٣ ،بدون تفكيك محدودهي جغرافيايي هيركانيه با مركزيت گرگان ،طبرستان و
پارت ،حدود جغرافيايي ديلم را از شرق به خراسان امروزي ميرسانند ،اما به نظر ميرسد اين مورخين
نيز بدون توجه به محدودهي اين سرزمينها و فقط با توجه به منابع اسلامي چنين حدودي را براي
سرزمين ديلم متصور شدهاند و همانطور كه گفته شد دهستان از شهرهاي هيركانيه باستاني ميباشد.
ابن خرداذبه ،دهستان را در ليست شهرهاي معروف هيركانيه ميآورد )ابن خرداذبه ١٩٩٢ ،م:
 .(١١٩اما دهستان شهرك روستايي در سمت راست جاده بهسوي رباط است )كرمي ،بيتا .(٣٥٨ :معمولاً
مورخان دهستان را بهصورت ناحيهاي روستايي در كنار آبسكون در هيركانيه ميدانند )كرمي ،بيتا٢٤ :؛
حميري ١٩٨٤ ،م .(٢٤٤ :آبسكون در طرف دست راست درياي هيركانيه است كسي كه از آبسكون به
ولايت هيركانيه ميرود در ساحل دريا قريه و شهري نميبيند مگر در يك موضع و آن موضع شهر
دهستان است .دهستان تقريباً در پنجاه فرسخي آبسكون است و ساختماني به درون دريا دارد كه
كشتيها به هنگام طوفان در آن پناه ميجويند آب شيرين دارد خلق بسياري از اطراف به دهستان
ميآيند و براي صيد در آن اقامت مينمايند و غير از اين نقطه در اين مسير راه ،آبادي نيست
)اصطخري٢٢٦-٢١٩ :١٣٨١ ،؛ ياقوت حموي ١٩٩٥ ،م.(٣٤٣ :١/
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ياقوت محل دهستان را در مازندران و نزديك خوارزم نوشته كه محققان كنوني آنجا را با بجنورد و
قوچان و درگز تا طوس تطبيق ميكنند )شاكري(٤١٧ :١٣٦٥ ،؛ اما از آنجايي كه باني دهستان را نرسه
اشكاني ميدانند و باني قوچان كه در ايران باستان به آن آساك ميگفتند ،اشك اول بوده است ،لذا
نميتواند اين دو شهر يعني دهستان و قوچان يكي باشند .معمول ًا مورخان آساك را با نام شهري از
ناحيهي دهستان واقع در خطّه خراسان كه در ايران باستان پارت خوانده ميشده است يكي ميدانند و
محل آن را قوچان كنوني دانستهاند نه دهستان را )شاكري.(٢٩ :١٣٦٥ ،
ديههاي دهستان بيست و چهار است كه از بهترين بخشهاي گرگان است .رباط در دهانهي
بيابان واقع شده است )كرمي ،بيتا .(٣٥٨ :از خراسان به ديدن رباط دهستان ميآيند ،نوراني است و
فضيلتها دارد .در فاصله يك روز تا بسطام زيارتگاهي است كه برخي در آن مجاور شدهاند )كرمي ،بيتا:
 .(٣٦٧آخر نيز قصبهاي است در ناحيه دهستان ،بعضي آن را از جمله قراء دهستان دانستهاند )اعتماد
السلطنه .(١٥ :١/١٣٦٧ ،حال براي اين كه به اهميت بيشتر دهستان اشاره شود ،بايد بگويم دهستان
شهري اسطورهاي ميباشد.
دهستان شهري اسطورهاي
برخي از مورخين دهستان را شهري اسطورهاي ميدانند؛ گرديزي اشاره دارد كه دهستان را
فريدون بنا كرد و آن »سالار ايشان را اقطاع داد فرمود تا بر تخت سيمين نشست« و منشوري نو براي
او و فرزندانش تا روز قيامت نوشت )صديقيان٢٠٤ :١/١٣٧٥ ،؛ گرديزي .(٥ :١٣٤٧ ،طبري نيز معتقد
است ،از آن هفت كس كه گشتاسب مرتبت داد يكي بهكانند بود كه در دهستان گرگان مقر داشت
)طبري٢:٤٨١/١٣٦٢ ،؛ قزويني ١٩٩٨ ،م .(٣٤٨ :ازآنجاكه گشتاسﭗ پدر داريوش در شرق از جمله در
پارت و هيركانيه حاكم بود ) (Kuhrt, ٢٠٠٧, Vol.: ١٤٠;Kent, ١٩٥٣: ١٢٧بنابرين بايد بر
دهستان كه در آن زمان وجود تاريخي نداشته ،اما در اين حدود واقع شده بود ،نيز حكومت ميكرده
است و احتمالاً طبري به اين موضوع اشاره داشته است.
انصاري دمشقي ميگويد ،دهستان شهري است كه عبداللّه پسر طاهر آن را ساخته و مرزي بر
كناره كوير است )ياقوت حموي٤٩٢ :٢ /١٩٨٤ ،؛ انصاري دمشقي .(٣٥١: ١٣٨٢ ،همانطور كه قبلاً هم
اشاره شد دهستان قبل ًا و در دوره اشكانيان وجود داشته استبنابرين اين احتمال كه توسط عبدالله طاهر
ساخته شده باشد بسيار كم است؛ اما اين احتمال وجود دارد كه در زمان وي دهستان رشد خوبي داشته
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است .در شاهنامه نيز به دهستان اشارههاي زيادي شده است .در لشگر كشي افراسياب به ايران ،وي با
لشگر خود در جايي كه سمت چﭗ آن دهستان بود در برابر كيخسرو قرار گرفت )ثعالبي مرغني:١٣٧٢ ،
 .(١٤٦همچنين فردوسي نبرد نوذر با افراسياب را در دهستان و اين گونه توصيف كرده است،
سپهدارشان قارن رزمجوي
به راه دهستان نهادند روي
جهاني سراسر پر از گفتگوي
شهنشاه نوذر پس پشت اوي
چنان شد كه خورشيد شد ناپديد
چو لشكر به پيش دهستان رسيد
كشيدند بر دشت پيش حصار
سراپردهي نوذر شهريار
برين بر نيامد فراوان درنگ
خود اندر دهستان نياراست جنگ
)فردوسي.(٢٩٤-٢٩٣ :١/١٣٨٦ ،
بنابراين دهستان داراي تاريخ كهن و شهري اسطورهاي است كه زمان ساخت آن بايد در دوره
اشكانيان و توسط يكي از شاهان اشكاني باشد و ازآنجاكه تاريخ اشكانيان با افسانه و اسطوره همراه
شده است دهستان نيز همراه با تاريخ اين دوره وارد اسطوره و اساطير شد.
بازيابي دهستان بر اساس متون تاريخي
پس از شكست و مرگ اردوان ،آخرين شاهنشاه اشكاني در سال  ٢٢٤ميلادي توسط اردشير
بابكان ،ساختار حكومت ملوكالطوايفي اشكانيان برچيده و تمركز قدرت در مركز جانشين آن شد .در
دوره ساساني به ويژه در زمان اردشير و شاپور اطلاعات چنداني از شهر دهستان در منابع نيامده است،
البته نپرداختن منابع اين دوره به نقش دهستان به ويژه در ابتداي حكومت ساساني از بياهميت يا
كماهميت بودن دهستان نبوده ،بلكه ميتوان گفت از آنجايي كه منابع بيشتر در پي رويدادهاي انتقال
حكومت به ساسانيان بوده و فتوحات آنان را دنبال كردهاند كمتر به دهستان و نقش آن در اين حوادث
پرداختهاند ،اما اين را ميدانيم كه اهالي دهستان در اين رويداد حامي اردشير بوده و حتي وي را ياري
رساندهاند و با حمايت خاندان اسپهبد از اردشير ،زمينهي موفقعيت وي فراهم شد .دهستان به دليل قرار
گرفتن در يك موقعيت جغرافيايي خاص ،نه تنها اهميت خود را در دوره ساساني از دست نداد بلكه بر
اهميتش بيش از پيش افزوده شد .ازآنجاكه ،شاهان اين سلسله مدام از سوي اقوام ترك و يا ساير قبايل
مورد هجوم قرار ميگرفتند و اين حملات نيز از طريق آسياي ميانه و از سمت گرگان و دهستان صورت
ميگرفت به همين دليل ساسانيان اقدام به ايجاد مانع سه گانه يعني ديوار دفاعي گرگان و ديوار تميشه
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و تورنگ تپه در اين منطقه پرداختند و يا آنها را كه قبل ًا و در زمان اشكانيان ساخته شده بود تعمير و
بازسازي كردند تا مانع ورود تركها و ديگر اقوام وحشي از سمت گرگان و دهستان شوند ;١٩٨٢: ٧٨
.(Nokandeh et., ٢٠٠٦: ١٢٣; Howard-Johnston, ٢٠٠٨: ١٢٣- ١٢٥) Kiani,
آنطور كه به نظر ميرسد اولين بار در دوره ساسانيان و در زمان يزدگرد ،دهستان از سوي اقوام
بيگانه تهديدي جدي شده است .هنگامي كه يزدگرد ،مهرنرسي وزير خود را به ارمنستان فرستاد تا
شورش آن جا را بخواباند ،در اين زمان دربار شاهي در گرگان و دهستان بود )شاپورشهبازي:١٣٨٩ ،
 .(٤٦٠،١٢٤اين نشان دهنده اهميت تهديد قبايل هون به اين منطقه و موقعيت استراتژيك آن در
دورهي يزدگرد ميباشد .به طوري كه اين تهديد به حدي مهم بود كه شاهنشاه ساساني ،براي حفظ
شاهنشاهي خود مجبور ميشود تا آخر عمر ،زندگيش را در هيركانيه و دهستان بگذراند .بلاخره يزدگرد
با قبايل هون در شمال شرقي كشور و چولهاي دهستان جنگيد و آنان را شكست داد و دژي محكم در
جلو آنان در ناحيه گرگان بنا كرد كه شهرستان يزدگرد نام داد و خود از سال چهارم تا يازدهم
پادشاهياش در همان جا ماند تا نزديك مرز باشد كه اين مخاطره آميز بون نواحي شرقي در زمان
يزدگرد را ميرساند و سرانجام نيز در همان جا از دنيا رفت )شاپورشهبازي٤٦٢ :١٣٨٩ ،؛ كريستنسن،
٢٠٨ :١٣٩٠؛ طبري٦٠٩ :٢/١٣٦٢ ،؛ ابن اثير٢٦٨ :٤/١٣٧١ ،؛ ١٩٨؛ دياكونف.(٣٠٤ :١٣٩٠ ،
در هر حال با وجود اقداماتي كه توسط ساسانيان براي جلوگيري از هجوم اين اقوام صورت گرفت،
ولي به نظر ميرسد قوم چول بهتدريج و در طول زمان وارد دهستان شده و با بوميان آنجا در آميختهاند
تا جايي كه منابع اسلامي ساكنين اين سرزمين را ترك دانستهاند .براي مثال ،منابع اشاره دارند در زمان
قباد ،تركها دهستان را از دست وي خارج كرده بودند ولي خسرو آن را دوباره به ايران بازگرداند
)نولدكه .(١٨٧ :١٣٨٨ ،ازآنجاكه دهستان در اين سوي ديوار گرگان قرار گرفته است و تركها نيز بيش از
مرز جيحون به مرزهاي ايران راه نيافتهاند بنابراين اينكه دهستان را آن هم در كل دوران ساساني داراي
ساكنان ترك نژاد بخوانيم ،چندان با واقعيت علمي تطابق ندارد .به ويژه با اقدامات دفاعي كه توسط
خسرو انوشيروان در مقابل تركان و ديگر اقوام وحشي صورت گرفته بود ،دستاندازي به دهستان را
بسيار مشكل و كاري دشوار ساخته بود .در زمان خسروپرويز نيز كه دولت به بزرگترين حد گستردگي
خود رسيد دستاندازي تركان به شرق از جمله دهستان براي مدتي متوقف شد .اما با شورش بهرام
چوبين كه منطقه شرق به ويژه سه ايالت گيلان ،هيركانيه و خراسان از آن حمايت ميكرد ،احتمالاً
دهستان نيز به حمايت از شورشيان پرداخت ،هرچند سند قطعي درباره نقش دهستان در حمايت از
شورشيان وجود ندارد و تنها ميتوان به حمايت اهالي دهستان از شورش بستام اشاره كرد.
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خسرو پرويز به بزرگاني كه در جنگ بين او و بهرام ،طرف بهرام را نگرفته بودند و به او وفادار
مانده بودند پاداش داد و پاداش بستام ،حكومت خراسان ،كومس ،هيركانيه و طبرستان شد )نولدكه،
 ،(٥٠٧ :١٣٨٨كه با توجه به حكومت بر اين مناطق ،بنابرين بر دهستان نيز حاكم بوده است .گستهم
دايي خسرو پرويز نيز از دودمان اسپاهبذ گرگان بود كه در برابر خسرو پرويز داعيه سلطنت داشت اما به
دستور خسرو پرويز توسط گردويه كشته شد )بياني ٢٥٣٥ ،ش .(٨٧ :تامسون بيان ميكند كه سبئوس
) (Sebeosدوران خدمت سمبات را در سالهاي  ٥٩٦-٦٠٢م در گرگان قرار داد .برههاي از زمان كه
به خوبي با دوران شورش اوليه  ،Vistahmكه در سال  ٥٩٠و  ٥٩٦اتفاق افتاد ،مطابقت زماني دارد و
لذا سمبات در پايان شورش بستام نقشي اساسي دارد .در اين تاريخ بستام در حال آماده شدن براي
لشگركشي در مقابل خسروي دوم با كمك كوشانيها بود و به طور روشن گفته شده كه او در سال ٦٠٠
به دست هم پيمانان كوشان كشته شده است .طبق پژوهش هوارد –جانسون ،گرگان و دهستان داراي
موقعيت استراتژيك مهم بود زيرا بين رشته كوههاي البرز و خراسان )منطقه شرق( قرار داشت كه در
حال حاظر به طور فعالانه از بستام حمايت ميكرد ).(Pourshariati, ٢٠٠٩: ١٣٦
حوادث تاريخي شورش بستام هر چه كه باشد؛ سبئوس هيچ ترديدي ندارد كه سمبات نقشي
كليدي در مواجه با آن و پايان آن داشته است .نيروهاي پيوسته به بستام ،حمايت كنندگانش از گيلان،
طبرستان ،گرگان ،دهستان و اشراف زادگان ارمني به كمﭗ اسپهبد پيوستند و با سپاه عظيم سمبات
مبارزه كردند و يكي از چهرههايي كه سبئوس نام برده  SahrVahrichدر روستايي است كه
 Khekewandناميده ميشود كه در منطقه قومس قرار دارد .اگر چه بستام تجزيه طلب اشكاني
كشته شد ،اما طبق گفته هوارد جانسون ،قاتل او شورش را در مناطقي كه از او حمايت ميكردند تمام
نكرد .پس از قتل بستام ،سمبات خودش در قومس توسط حمايت كنندگان بستام در گيلان ،كه
ميتوانستند حاميان ارمني خودشان را جمع آوري كنند شكست خورد .طبق گفته جانسون فقط در سال
 ٦٠١بود كه سمبات در دومين مبارزهاش با شورشيان مناطق شمالي سرانجام پيروز شد
) ،(Pourshariati, ٢٠٠٩: ١٣٧و دهستان دوباره به قلمرو ساسانيان بازگشت.
احتمال ًا تركها در اواخر دوره ساساني دوراني كه ميتوان از آن بهعنوان »فترت يا خلأ قدرت
سياسي ياد كرد« بهتدريج وارد دهستان شده و آنجا را به تصرف درآوردهاند ،چون بيشتر منابع اسلامي
هنگام فتح گرگان و دهستان از ساكنين دهستان تحت عنوان »تُركان دِهستان« ياد كردهاند )طبري،
١٩٧٧ :٥/١٣٨٣؛ بلعمي٥٢٦-٥٢٧ :٣/١٣٧٨ ،؛ ابن مسكويه٢٠٠٧: ٣٠٦. ٣٦٠-٣٦١ :١/١٣٦٩ ،
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 (Lecomte,در هر حال از اشارت مورخين اسلامي ميتوان نتيجه گرفت كه ساكنين دهستان در
دوره ساساني به ويژه در نيمهي اول حكومت ساسانيان هويت خود را حفظ كردهو همچنان در دست
خاندان اِسپهبد بوده و همچنين تنها منطقه آباد و مسكون در ساحل شرقي درياي خزر بوده است
)بارتلد .(١٤٤ :١٣٧٧ ،در فهرست ايالتي آمين مارسِلن ،دهستان ديده نميشود ) Marcellinus,
 ١٩٧٢/ II: ٣٥٦- ٣٥٧).اما براي اولين بار در كتيبه پايكوبي كه متلعق به نرسي شاه ساساني ميباشد،
از دهستان نام برده شده است و احتمالاً اين به دليل حمايت اهالي دهستان و خاندان اسپهبد از
ساسانيان بوده است .در فهرست سياهةكتيبه پايكوبي بعد از فهرست اول و در فهرست سياهه دوم بعد
از نهوپت ،دهستان آمده است )شاپور شهبازي.(٣٥٧ :١٣٨٩ ،
وجود دهستان در ميان فهرست جغرافيايي »كتيبهي پايكوبي« نشان دهنده جايگاه و اهميت آن
در اين دوره است و همانطور كه گفته شد درگيريهاي ساسانيان با منطقه شرق بايد بر اهميت
دهستان افزوده باشد به خصوص در زمان پيروز كه وي توسط هفتاليان كشته شد .به نظر ميرسد در
زمان پيروز پادشاه ساساني كه نوعي مقام قدسي و مزدايي داشته و ازآنجاكه در جنگ با هفتاليان وي و
همه پسران و برادرانش كشته شدند و اين نبرد نيز در دهستان رخ داد ،لذا نظر سهلگي به نقل از اوتاكر
كليما كه در اين باره نوشته است »نبرد دهستان براي ايران و نظام اجتماعي آن فاجعه بزرگي بود«
درست باشد و اين طبيعي است كه چنين جايي در دوره اسلامي نيز با شهيداني از مسلمانان ،صبغه
قدسي بيشتري به خود بگيرد ،چون در دهستان در قرن اول و شايد دوم كشتاري از غازيان مسلمان
انجام شد )سهلگي.(٢٧٤-٢٧٣ :١٣٨٨ ،
آنطور كه مورخين اسلامي بيان ميكنند ،هنگام فتح دهستان توسط اعراب در دوران خليفه دوم،
سوئد بن مقرن در بسطام در نزديكي شاهرود اردو زد ،اما مرزبان صول به سوئد نامه نوشت و خواهان
صلح شد كه جزيه دهد و جنگ گرگان را بر عهده بگيرد و اگر مغلوب شد كمكش كنند .سوئد پذيرفت
و مرزبان صول پيش از آنكه سوئد وارد گرگان شود به پيشواز وي آمد كه با مرزبان وارد شهر شد و آنجا
اردو زد تا خراج را براي وي وصول كردند و مرزها را به او گفتند كه همه جا را با كمك تركان دهستان
استوار كرد .البته مسلمانان در چندين مرتبه موفق به فتح دهستان شدند و احتمالاً بايد در يكي از اين
نبردها باشد كه از غازيان مسلمان كشتهي زيادي در دهستان رخ داد و در نتيجه ،اين عامل آنجا را
تبديل به يك مكان مقدس براي مسلمانان كرد )طبري١٩٧٧ :٥/١٣٨٣ ،؛ بلعمي٥٢٦-٥٢٧ :٣/١٣٧٨ ،؛
ابن مسكويه٣٦٠-٣٦١ :١/١٣٦٩ ،؛ بلاذري ١٩٨٨ ،م٣٢٨-٣٢٧ :؛ سهمي ١٤٠٧ ،ق.(٥٠-٤٥ :
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با وجود اهميت دهستان براي ساسانيان و مقدس بودن اين مكان در نزد مسلمانان ،دهستان
تبديل به جايي گمنام و بياباني ،و تقريباً خالي از سكنه شد ،جايي كه چه در ايران باستان و چه در دوره
ايران اسلامي اهميت و جايگاه ويژهاي نزد ايرانيان داشت .به نظر ميرسد با توجه به اينكه امروزه در
منطقه جغرافيايي دهستان باستان ،حدود چند كيلومتري شاهرود امروزي ،روستايي به نام »مُجن« قرار
دارد و در اطراف اين روستا ،منطقهي بياباني قرار دارد كه به »تَنگ داستان« معروف است؛ بنابرين تنگ
داستان احتمال ًا همان ريشه در دهستان باستان دارد كه بهتدريج در اذهان مردم اين منطقه به داستان
تبديل شده است .كلمهي تَنگ نيز در ابتداي داستان ،احتمال ًا بايد به نبرد مسلمانان با مردم اين منطقه
مربوط شود و منظور از تنگ بايد جايي باريك و يا به گذرگاهي مربوط شود كه به داستان اضافه شده
است؛ از طرف ديگر ،بايد دليل خالي شدن دهستان از سكنه را به دليل آب و هواي خشك اين منطقه
دانست ،چون امروزه نيز محدودهي اشارهشده داراي آب و هواي خشك و بياباني ميباشد.
نتيجﻪ
دهستان مورد نظر ما دهستان به كسره اول ،از شهرهاي مهم در راه مازندران و نزديك گرگان
است .از آنجايي كه نام دهستان در دوره اشكانيان براي اوّلين بار وارد منابع تاريخي شده است ،لذا بايد
تشكيل دهستان را با مهاجرت داههها در ارتباط دانست .همچنين ازآنجاكه نام دهستان در ديگر منابع
هخامنشي نيامده ،بنابرين اين مورد يعني »عدم وجود نام دهستان در منابع دوره هخامنشي نظريه
تشكيل دهستان توسط داههها را قوت ميدهد« .داههها در زمان اشكانيان وارد دهستان شده و در آنجا
ساكن شدند و خاندان ِاسپهبد در اين زمان بر آن حكومت ميكردند .به دليل كمبود منابع مكتوب و
نوشتاري از دورهي اشكاني ،نام دهستان و حتي بنيانگذاري آن نيز با اسطوره همراه شده است كه
بنمايههاي آن در شاهنامه منعكس شده است.
در نيمه اول دورهي ساساني ،دهستان همچنان در دست خاندان اسپهبد كه يكي از خاندانهاي
اشكاني بود اداره ميشد به طوري كهنام دهستان را در فهرست جغرافياي كتيبه نرسي در پايكوبي
ميبينيم ،اما درگيري ساسانيان با شرق همچنان ادامه داشت تا جايي كه يزدگرد مجبور شد تا آخر عمر
خود براي دفاع در برابر هجوم اقوام وحشي از سمت شرق در دهستان و هيركانيه بماند .پيروز پادشاه
ساساني نيز ،در نبرد با تركها در دهستان جان خود و خانوادهاش را از دست داد .در اواخر دوره
ساسانيان با حمله تركها از شرق با وجود اقدامات دفاعي انجام شده توسط شاهان اين سلسله ،تركها
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بهتدريج بر آن تسلّط يافتند ،به طوري كه مورخين اسلامي ساكنين دهستان را ترك خواندهاند .در هنگام
هنگام يورش اعراب به ايران ،دهستان در دست مرزبان صول بود كه با سوئد بن مقرن كه در بسطام
)شاهرود( بود صلح كرد و خواهان پرداخت جزيه شد .البته ازآنجاكه نبرد گرگان و دهستان چندين مرتبه
رخ داد لذا مسلمانان زيادي نيز ،در دهستان كشته شدند .اگر چه مورخين دهستان را در جنوب درياي
خزر ميدانند ،اما به نظر ميرسد محدوده دهستان را بايد از طرفي در بين شاهرود و گرگان و از طرف
ديگر بين قوچان و پارت امروزي دانست .دهستان در دوره اسلامي بهتدريج به دليل آب و هواي خشك
و يا عوامل ديگر كه در طول تاريخ ايران رخ دادهاند به مرور جايگاه خود را از دست داد و تبديل به
مكاني خالي از سكنه شد كه امروزه نيز همچنان بياباني ميباشد و مكان جغرافيايي امروز آن ،همان
تنگ داستان در نزديكي روستاي مُجن در حوالي شاهرود ميباشد.
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