
 
 
 
 
 
 

 *كاووس با ديوانمازندران در جنگهاي كي
 

 يجالل متين
 

 كه مازندران شهر ما ياد باد

 هميشه بر و بومش آباد باد
 

كاووس گمان يكي ازداستانهاي دلكش درشاهنامه، داستان لشكركشي كيبي

رغم مخالفت خيرخواهان و پهلوانان ايران، كه به اسارت ، علي«مازندران»است به 

 منجتر گرديتد، و« ديتو ستپيد»يي او و قسمت اعظم سپاهيانش به دستت و نابينا

 و« ديتوان مازنتدران»و « جتادوان»و غلبه بر « هفت خان»سپس گذشتن رستم از 

ه اختن شاكشتن ديو سپيد و بازگردانيدن بينايي به چشم همة اسيران، و نيز آزاد س

ايران  كاووس و سپاهو سپاه ايران، و سرانجام كشتن شاه مازندران و بازگشت كي

 زمين.و رستم به ايران

با آن كه مطالب مندرج در هر داستان حماسي به سبب غلبة عنصر افستانه، 

جز  بتا حاتايت تتاريخي و جفرافيتايي تطبيتت كنتد و تواند و نبايد جتز  بتهنمي

درحايات اين امر خود ازجمله مختصات اساستي هتر حماستة ملتي يتا حاياتي 

سنگيني كفة افسانه در حماسه، مانع از آن نيست كته نتتوان  رود، وليشمار ميبه
                                                           

.638تا  611نامه، سال دوم، صص * ايران  
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برخي از بخشهاي حماسه را، ولو با مسامحه، بتر حاتايت تتاريخي و جفرافيتايي 

منطبت ساخت. چنان كه در يك قرن گذشته، شاهنامة فردوستي، از ايتن نظرگتاه، 

د نخست از طرف پژوهندگان اروپايي و سپس از سوي محااان ايراني بارها متور

گذرد كوششتي بررسي قرار گرفته است. آنچه در اين مااله از نظر خوانندگان مي

كاووس در داستان لشكركشي كي« مازندران»است براي تعيين موقعيت جفرافيايي 

به مازندران براساس آنچه در شاهنامة فردوسي آمده است. دربارة اين موضوع بتا 

رسد كه هنتوز جتاي به نظر ميوجود آن كه تاكنون سخن بسيار گفته شده است 

 بحث و پژوهش باقي است.

زم براي آن كه بتوانيم اين موضوع را به دقت مورد بررستي قترار دهتيم ا

استتت رسوس مطالتتب اساستتي ايتتن داستتتان را بتتر استتاس روايتتت فردوستتي در 

 از مدّ نظر بگذرانيم: (1)شاهنامه

 

 خالصة داستان

رود و به دار شاه مينزد پردههكاووس رامشگري ديو بدر آغاز پادشاهي كي

بيني نواز مازندرانم. اگر مرا درخور بندگي شاه ميگويد: از رامشگران خوشاو مي

اني پذيرد و آنگاه رامشگر مازندرمرا به پيشگاه وي بار ده. شاه او را به حضور مي

 خواند:سرود خود را در وصف سرزمين مازندران در پيشگاه شاه ايران مي

 دران شهر ما ياد بادكه مازن

 هميشه بر و بومش آباد باد

 كه در بوستانش هميشه گل است

 به كوه اندرون اله و سنبل است
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 هوا خوشگوار و زمين پر نگار

 نه گرم و نه سرد و هميشه بهار

 نوازنده بلبل به باغ اندرون

 گرازنده آهو به راغ اندرون...

 گالب است گويي به جويش روان

 بويش روانهمي شاد گردد ز 

 دي و بهمن و آذر و فرودين

 هميشه پر از اله بيني زمين

 همه ساله خندان لب جويبار

 به هر جاي باز شكاري به كار

 سراسر همه كشور آراسته

 ز دينار و ديبا و از خواسته

 بتان پرستنده با تاج و زر

 همان نامداران زرين كمر
(2/317/38-29) 

ن سرزمين چنان در شتاه ايتران ا تر سخنان رامشگر مازندراني در وصف آ

( امّتا 39-45دارد. )درنگ به لشكركشتي بته مازنتدران وا متيكند كه او را بيمي

العمل بزرگان و پهلوانان نامدار درگاه پس از آگاهي از تصميم شتاه بستيار عكس

كس داوطلتب جنتگ ، هتي «همه زرد گشتند و پرچين به روي»قابل توجه است: 

گفتند جمشيد با داشتن تاج و انگشتري و فرمانروايي (، همه مي47مازندران نبود)

بر ديو و مرغ و پري، و نيز ديگر شاهان بتزر  متا، فريتدون و منتوچهر، هرگتز 
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(، ايتن تصتميم نابجتاي 55-59درصدد جنتگ بتا ديتوان مازنتدران برنيامدنتد )

ي (. چون پهلوانتان ختود يتارا54كاووس سبب نابودي ما و ايران خواهد شد)كي

فرستند بتدين اميتد كته شتايد وي مخالفت با شاه را نداشتند كسي را نزد زال مي

ترديتد اهتريمن او را بتدان كاووس را از دست زدن به اين كار، كته بيبتواند كي

پهلوان (. زال جهتان60-75واداشته و دامي در سر راهش گسترده است، باز دارد)

( و به خواهش 80گردد)و نگران مي خاطرشنود آشفتههم چون پيام بزرگان را مي

(. زال بتا صتراحت و صتميميت 101نهتد)كتاووس روي ميايشان بته دربتار كي

يك گويد هي كاووس ميكوشد شاه را از تصميم خود منصرف سازد؛ او به كيمي

اند، زيرا مازندران خانة ديو افسونگرست و از شاهان پيش از تو اين راه را نپيموده

(.  117-127جادو است و كسي را ياراي گشودن آن بند نيستت ) در بند طلسم و

گويد چون در مردي نهد و ميكاووس به سخنان خيرخواهانة او وقعي نمياما كي

و فرّ و درم از شاهان پيشين برترم، با لشكركشي به اين سرزمين بايد هنر خود را 

ي، از نتزد شتاه بتاز (. زال با شنيدن چنين پاسخ132-134نيز به همگان بنمايانم )

 (160گيرد.)گردد و راه سيستان در پيش ميمي

كاووس با طوس و گودرز و سپاهيان ايران بته ستوي مازنتدران سپس كي

( و چنان كه در داستان آمده است همگتي در آن خطته استير 167كند)حركت مي

(. زال پتتس از آگتتاهي از ايتتن حاد تتة 225-226و  209-213گردنتتد )ديتتوان مي

خواهتد كته بتراي نجتات شتاه و ستپاه ايتران مي ( از رستتم249-250ك )هولنا

خواهد خود را دچار اين مهلكة راستي نميدرنگ به مازندران برود. رستم كه بهبي

 گويد:دهد و به پدر ميبزر  سازد، نخست درازي راه مازندران را بهانه قرار مي
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 وليكن به دوزخ چميدن به پاي

 رايبزرگان پيشين نديدند 

 همان از تن خويش نابوده سير

 نيايد كسي پيش درنده شير
(281-279) 

نهد، درحتالي كته بته هنگتام وداع بتا ولي سرانجام فرمان پدر را گردن مي

-294«)نبگتزينم ايتن راه بتر آرزوي»كند كه مادر، باز به اين حايات اعتراف مي

آيد همته م پيش مي(. حواد ي كه در راه مازندران و جنگ با ديوان براي رست293

العادة دشتمن استت چنتان كته در پايتان مؤيد دشوار بودن كار و نيرومندي فوق

كاووس و رستم و سپاه ايران با شاه مازندران، رو شدن كيداستان و در موقع روبه

كتاووس برنتد، كيچون ايرانيان پس از چنتدين روز جنتگ كتاري از پتيش نمي

د و از خداوند براي غلبه بر ديوان مازندران ياري پردازناچار به دعا و نيايش ميبه

طلبد، و در آن موقع است كه به يتاري پروردگتار، ايرانيتان بتر دشتمن چيتره مي

 (. عظمت پيروزي بر ديوان مازندران چنان است كه:868-873گردند )مي

 بماندند يكسر بدين در شگفت

 (190كه كاووس شاه آن بزرگي گرفت)

 

 ساكنان مازندران

ش از آن كه به اصل موضوع بپردازيم، ازم استت دربتارة ستاكنان ايتن پي

اي نيز سخني بگوييم، زيرا تكية بسيار بر ديوان مازندران، ممكتن مازندران افسانه

است اين فكر را در خواننده تاويت كند كه مازندران منحصراً سترزمين ديتوان و 
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لي كه حاياتت جتز ايتن اي و عجيب بوده است، درحاجادوان و جانوران افسانه

 است.

 والبته در اين امر ترديدي نيست كه در ايتن داستتان نته فات  بته ديتوان 

ندران جادوان بسياري اشاره گرديده است، بلكه فرمانروايي و قدرت مطلت در ماز

ن اي است. از آغاز تا پايان داستان ما با ديتوانيز در دست همين موجودات افسانه

كاووس م، هم رامشگري كه با مازندراني سرود خود، كيو جادوران سروكار داري

مازنتدران جادوستت كته چتون تتاب  ( و هتم شتاه22-38را فريفت، ديو است)

پايداري در برابر رستم نياورد، نخست خود را بته جتادويي بته شتكل ستنگ، و 

صورت ابري درآورد و با رويي زشتت و بتاايي دراز و ستر و گتردن و سپس به

زندران چتون (. شاه ما888-929ز در برابر رستم آشكار گرديد )دنداني چون گرا

گردد، ديوي به نتام ستنجه را بتا كاووس آگاه مياز غارت مازندران به دست كي

يد با سپاهي گران بر ايرانيان (. ديو سپ194-197فرستد )پيامي به نزد ديو سپيد مي

ازد و از آستمان بتر ستيي روز را چون شب تيره و تار ميبرد و به جادوحمله مي

پراكنتد و چشتمان شتاه و بيشتتر بارد و آنتان را ميسپاه ايران سنگ و خشت مي

ه دوازده هتزار تتن از نترّه ديتوان (. و آنگتا204-213سازد )لشكرش را نابينا مي

(. از طرف ديگر از 225گمارد )كاووس و اسيران ميخنجرگذار را به نگهباني كي

(. 596برنتد )ستر ميها گروه بهسپيد نيز ديوان گروه كاووس تا غار ديوزندان كي

 بينيم كه به فرمان رستم سر ديوان ناسپاس را از تتن جتدادر پايان داستان هم مي

عالوه به نظر نگارندة اين سطور با توجه به آنچه در اين داستان (. به935كنند )مي

د، كته فردوستي ايتن انتستياه بوده جز ديو ستپيد،آمده است، ديوان مازندران، به

 موضوع استثنايي را درخور يادآوري دانسته و گفته است:
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 به رنگ شَبَه روي و چون شير موي

 (614جهان پر ز باا و پهناي اوي )

، محل ستكونت شتاه «پاينرم»فردوسي همچنين در توصيف ساكنان شهر 

 مازندران، به غيرطبيعي بودن ساختمان بدن آنان تصريح كرده است:

 پايان بدندري كجا نرمبه شه

 سواران پوادخايان بدند

 كسي را كه بيني تو پاي از دوال

 لابشان چنين بود بسيار سال
(700-699) 

ست نيز ياد شده ا« بزگوش»ازطرف ديگر در همين داستان از شهري به نام 

انتد، و يتا كه براساس اين ضب ، ساكنان آن ظاهراً داراي گوشهايي چون بتز بوده

)با « شورگو»يا « برگوش»كلمه را بر طبت پيشنهاد شادروان سعيد نفيسي اگر اين 

شود كسي كه گوشش ( بخوانيم معني آن مييادگار جاماسپتوجه به متن پهلوي 

 (2)اش قرار داشته است.بر روي سينه

با قبول همة اين مطالب، در همتين داستتان در چنتد متورد بته بخشتي از 

كل انستاني نيتز اشتاره گرديتده استت. نخستت ساكنان مازندران با طبيعت و ش

رامشگر ديو در مازنداني سرود خود از بتان پرستنده با تاج زر و نامتداران زريتن 

كاووس و سپاه ايتران ( و سپس چون كي2/317/38كند )كمر در مازندران ياد مي

شتود بته رسند، در گزارشي كه از وضع شهر به شاه ايران داده ميبه مازندران مي

ود پرستاران فزون از شمار با طوق و گوشوار، و پرستندگان چون ماه تابتان و وج

عالوه در فرمان ناصتواب گردد. بهزيباياني چون بتان بهشتي در آن شهر تأكيد مي



 62 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

كاووس دربارة غارت اين شهر نيز حاياتي دربارة ساكنان مازندران بته چشتم كي

 خورد:مي

 هر آن كس كه بيني ز پير و جوان

 كن كه او را نباشد روان تني

 در او هرچه آباد بيني بسوز

 شب آور هر آنجا كه باشي به روز

 چنين تا به ديوان رسد آگهي

 جهان كن سراسر ز جادو تهي
(2/326/170-177) 

كتاووس ستاكنان شتهر مازنتدران را ديتو شود كيطوري كه مالحظه ميبه

 كند.ياد مي« جادو»نان با لفظ آخواند و حداكثر از نمي

ازطرف ديگر كساني كه در دو نوبت از طترف شتاه مازنتدران بته پيشتواز 

-2/358/713انتد )آيند با صورتي غيرعتادي توصتيف نگرديدهفرهاد و رستم مي

( و جويتتا 2/362/766نتتاني چتتون كالهتتور )( و پهلوا752-2/362/780و  704

نيتز ستپاهيان طور كلي افراد حاضر در دربار شاه مازنتدران و ( و به2/367/826)

نمايتد اند، گرچته بعيتد نميصورت ديو توصتيف نشتدهيك بهشاه مازندران هي 

 اند.برخي از آنان مانند شاه مازندران جادو بوده

ه را بت« اواد»كاووس، به پيشنهاد رستم، در پايان داستان نيز هنگامي كه كي

نمايتد، مي كند و وي را به مهتران اين خطته معرفتيشاهي مازندران منصوب مي

 بيند كه از آدميانند:رو ميخواننده در آن مجلس نيز خود را با كساني روبه
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 چو بشنيد گفتار خسروپرست

 ببر زد جهاندار بيدار دست

 ز مازندران مهتران را بخواند

 چندي سخنها براند« اواد»ز 

 سپرد آنگهي تاج شاهي بدوي

 وز آنجا سوي پارس بنهاد روي
(2/76-375/53-952) 

 

 فاصلة ايران تا مازندران

كاووس به آن لشكر كشيد و اسير ديتوانش كه كي« مازندران»اين سرزمين 

 گرديد، و رستم پس از گذشتن از هفت ختان، ايرانيتان را از چنتگ ديتوان رهتا

 اي قرار داشته و از نظر جفرافياييساخت و شاه مازندران را كُشت، در چه منطاه

 مال قابل تطبيت است؟اي ولو به احتبا چه منطاه

متين به نظر بنده براي پاسخ دادن به اين سؤال، شاهنامة فردوسي و متتن ه

تواند ما را به سرمنزل ماصود برساند. كاووس بيش از هر سند ديگر ميداستان كي

 گذرانيم:بدين جهت بار ديگر شاهنامه را از نظر مي

ه فاصلة بين زابل و اي بدرست است كه در شاهنامه در دو مورد هي  اشاره

(، با مازندران نشده و فردوستي 1/313/206، و پايتخت ايران، اسطخر: )مازندران

كتاووس از مطلب را به اختصار برگذار كترده استت: يكتي بته هنگتامي كته كي

مازندران كسي را براي آگاه ساختن زال از اسارت و تيرگي چشم خود و سپاهش 

كتاووس و موقتع بازگشتت پيروزمندانتة كي ( و ديگر در249فرستد )به زابل مي

(. اما فردوسي در سه متورد ديگتر: 155رستم و سپاه ايران از مازندران به پارس )
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كاووس و سپاه ايران به كتوه استپروز در نزديكتي مازنتدران، در هنگام ورود كي

پيش از عزيمت رستم به مازندران و درضمن گفتگوي زال با رستتم، و در موقتع 

« مازندران»از هفت خان اطالعاتي سودمند به شرح زيرين دربارة اين  عبور رستم

 و فاصلة تاريبي آن با ايران داده است:

كاووس و سپاه ايران به كوه اسپروز ظاهراً در فردوسي در موقع رسيدن كي

 ت:اي اشاره كرده كه براي تعيين موقعيت مازندران مفيد اسمرز مازندران، به نكته

 ت آواي كوسدگر روز برخاس

 سپه را همي راند گودرز و طوس

 رفت كاووس لشكرفروزهمي

 بزد گاه بر پيش كوه اسپروز

 به جايي كه پنهان شود آفتاب

 بدان جايگه ساخت آرام و خواب

 كجا جاي ديوان دژخيم بود

 بدان جايگه ديو را بيم بود
(170-167) 

رار را بهانته قترستم در ضمن گفتگو با زال، درازي راه زابل تتا مازنتدران 

 دهد:مي

 رستم كه راهداد چنين پاسخش 

 خواه؟درازشت و مو چون شوم كينه

 ست شاه اندر آن]به شش ماه رفته

 (226از آن پس رسيده به مازندران[ )
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ال در زتا بدين ترتيب پدر او را از انجام چنين مأموريتي معاف سازد. ولي 

 گويد مازندران دو راه دارد:جواب به او مي

 ز اين پادشاهي بدان گفت زالا

 دو راه است هر دو به رنج و وبال

 يكي دير ياز آن كه كاووس رفت

 و ديگر كه بااش باشد دو هفت
(268-267) 

 «بُرميان»اما اين راه كوتاهتر و 

 پر از شير و ديوست و پر تيرگي

 (269بماند بر او چشمت از خيرگي )

 رساند.ان ميزابل به مازندر بُر خود را ازرستم هم از همين راه ميان

رستم به هنگام عبور از هفت خان، در خان اول نيستاني را كه بيشتة شتير 

و علتف  بآّ(. در خان دوم از بياباني گرم و بي309-310نهد )است پشت سر مي

افتد، و رستم چتون مستتان، گذرد كه از شدت گرما تن او و رخش از كار ميمي

افتتد و زبتانش از دارد، از تشنگي بر خاك گرم ميبرميهدف در آن بيابان گام بي

كنتد اي رهبتري ميشود تا سرانجام غُرمي وي را به چشمهچاك ميتشنگي چاك

شود و اژدهتا رو مي(. در خان سوم رستم با نر اژدهاي نيرومندي روبه360-325)

(. در ختان 364-413« )صد اندر صد اين دشت جاي متن استت»گويد به او مي

ارم رستم پس از طي راهي دراز، در وقت غروب، درخت و گيتاه و آب روان چه

(. رستم تا اينجا شير و 419-446گردد )رو ميبيند و در آنجا با زني جادو روبهمي
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كُشد. اما بخش اساسي آگاهي ما دربارة مازندران از ختان اژدها و زن جادو را مي

 پنجم است كه رستم:

 رسيدهمي رفت پويان، به جايي 

 (448كه اندر جهان روشنايي نديد )

گردد كه هتي  چيتزي را رستم در اينجا در چنان تاريكي مطلاي گرفتار مي

سپرد. وي ناچار عنان را به رخش ميدهد و بهبيند، فراز را از نشيب تميز نمينمي

رسد و جامة ختود را كته از ، به سبزه و آب روان مي«تاريكي»پس از گذشتن از 

جتا (. در اين456-449آورد )در متيعَرَق خيس شده بوده است از تن بتهبسياري 

كتاووس و ، پهلوان اين منطاه، دربارة فاصلة بين خان پنجم تتا زنتدان كي«اواد»

بته  سپاه ايران و نيز فاصلة آن محل تا پايتخت مازنتدران اطالعتاتي بتدين شترح

 دهد:رستم مي

 كنون تا به نزديك كاووس كي

 رسنگ بخشنده پيصد افگنده ف

 وز آنجا سوي ديو فرسنگ صد

 بيايد يكي راه دشخوار و بد

 ميان دو كوه است پر هول جاي

 نپرّد بر آن آسمانش هماي

 ميان دو صد چاهساري شگفت

 به پيمايش اندازه نتوان گرفت...

 چو زآن بگذري سنگالخ است و دشت

 كه آهو بر آن برنيارد گذشت
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 وز آن بگذري رود آب است پيش

 ه پهناي او از دو فرسنگ بيش...ك

 «نرم پاي»تا « بزگوش»وز آن روي 

 چو فرسنگ سيصد كشيده سراي

 ز بزگوش تا شهر مازندران

 رهي زشت و فرسنگهاي گران

 ز پيالن جنگي هزار و دويست

 كز ايشان به شهر اندرون جاي نيست
(527-510) 

بته ستوي رستم پس از شنيدن سخنان اواد، بته اتفتاق او از ختان پتنجم 

( كته ظتاهراً در 536رستد )كند. نخست به كتوه استپروز ميمازندران حركت مي

زنتدران نزديكي مازندران قرار داشته است، زيرا رستم از آنجا آتشتي را كته در ما

ششتم، رستتم ارژنتگ ديتو و  (. در خان537-541ديده است )افروخته بودند مي

گردد. وي فاصلة بين اين كوه يمز كشد و به كوه اسپروز باگروهي از ديوان را مي

گردد. آنگاه كاووس نائل ميپيمايد و به ديدار كيسرعت ميو زندان ايرانيان را به

گويد كه بايد از هفت كوه ديگر كته كاووس دربارة جايگاه ديو سپيد به او ميكي

ار ديتو ستپيد غتشوند بگذري تتا بته در هر جاي آن ديوان گروها گروه ديده مي

كنتد و در ختان هفتتم ديتو ستپيد را ين راه را طي مي(. رستم ا579-582)برسي 

كاووس و رستتم بتا شتاه مازنتدران پتيش گ كي(. سپس جن609-637كُشد )مي

 (.811-938انجامد )آيد كه به كشته شدن شاه مازندران و پيروزي ايرانيان ميمي
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متال ستت در كبار ديگر آنچه را كه در اين داستان دربارة مازندران آمتده ا

 اختصار مرور كنتيم: مازنتدران، سترزميم نترّه ديتوان خنجرگتذار و جتادوان كته

كاووس بدانجا لشكر كشيد از ايران بسيار دور است )زيترا فات  فاصتلة بتين كي

يش پايان در آن اقامت داشتند بخان پنجم تا شهر مازندران كه شاه مازندران و نرم

(. رستم در اين راه از نيزاري كه كنام 524-510از پانصد ششصد فرسنگ است، )

آّب و درختت و ستبزي، و نيتز از شيران است، و از بيابانها و دشتتهاي گترم بتي

كنتد، وي از دشتتهاي بنتدد، عبتور ميبياباني كه در آن اژدهتايي راه را بتر او مي

گذرد كه آهو نيز بر آن نگذشته، و كوههاي هولنتاكي را در پشتت ستر اي ميتفته

ز اگزير است انكه هماي را ياراي پرواز بر آنها نبوده است، وي در اين راه  نهدمي

« بُرراه ميان»اي كه پهنايش بيش از دو فرسنگ است نيز بگذرد. در همين رودخانه

و كوتاه، مردي داور و پر تاب و توان چتون رستتم بته ستبب گرمتاي شتديد و 

گيري از او درت تصتميمچتاك و قتاز تشتنگي چاك آبي و درازي راه زبتانشبي

عالوه او براي رسيدن بته مازنتدران بايستت سترزمين تتاريكي گردد. بهسلب مي

به جايي « »كوه اسپروز»دانيم كه محض را نيز پشت سر بگذارد. از طرف ديگر مي

 قرار دارد.« ان شود آفتابهكه پن

وهش توان اين پژاينك با اطالعاتي كه از اين داستان به دست آمد بهتر مي

ن متورد در شاهنامة فردوسي در داستا« مازندران»را به منظور تعيين محل تاريبي 

 بحث تعايب كرد. ولي بهتر است نخست به دو نظري كه در اين بتاب داده شتده

 اي بكنيم:است اشاره
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 مازندران شاهنامه طبرستان قديم و مازندران امروز ايران است

ه بدر شاهنامه، و بخصوص با توجه  با خواندن اين داستان ت بديهي است1

هركته  كرده است« مازندران»وصفي كه رامشگر مازندراني در آغاز اين داستان از 

يي با استان فعلي مازندران )واقع در شمال ايتران، و جنتوب دريتاي ختزر( آشتنا

طور كلي بتر همتين مازنتدران كته در مورد بحث ما را به« مازندران»داشته باشد 

 كند:اند تطبيت ميناميدهش ميقديم طبرستان

و از  نولدكه اين مازندران را مازندران واقع در جنوب درياي خزر پنداشتته

آميز گفتته اين كه فردوسي دربارة سرزميني در همسايگي زادگاهش مطالبي افسانه

و  تصورهاي كتامالً غريتب»اظهار تعجب كرده و نوشته است با خواندن شاهنامه 

دهد. از ورود به سترحد مازنتدران تتا ندران بر ما دست ميعجيبي از وسعت ماز

 5كاووس در آن حبس است، رستم بايد صد فرسنگ )هتر فرستنگ محلي كه كي

ه كيلومتر( راه طي كند. از آنجا تا محل سكونت ديتو ستفيد بتاز صتد فرستنگ را

است. اما حداكثر وسعت اين مملكت تاريباً بيش از سي فرستنگ عترو و صتد 

 ونيست. فردوسي سرزمين مازندران را كه نزديك به وطن او بتوده  فرسنگ طول

اقع همچنين بعضي از شهرهاي آن را ازقبيل آمل و ساري و تميشه كه در جلگه و

شناخته و آنها را مكرر اسم برده است، حتي خود او نيز بعتدها اند خوب ميشده

ي كتامالً خيتال مدتي در اين مملكت زندگاني كرده است، با وجتود ايتن آنجتا را

حتدّ زيتادي وستعت داده استت. بتااخره چتون مازنتدران سترزمين ساخته و به

 (3)«اي نگريسته شود.ديوهاست، ازم بود كه به آنجا مانند يك مملكت افسانه

ضمن اشاره به طبيعت و آب « مازندران و استراباد»رابينيو در مادمة كتابش 

كه مازندران شهر »فردوسي ابيات و هواي خوش مازندران تصريح كرده است كه 
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 (4)را در ستايش مازندران واقع در جنوب درياي خزر ستروده استت.« ما ياد باد...

آرتور جرج وارنر و ادموند وارنر در ترجمة شاهنامة فردوسي به زبتان انگليستي، 

انتد كته بتا مازنتدران امتروز مازندران شاهنامه را بر هيركانيا )گرگان( تطبيت داده

 (5)ه است.همساي

ش در كه بارها نام« : مازندران Mazanaمازن »ابراهيم پورداود نوشته است 

 ديوان مازندران ت بتهاوستا و دينكرت آمده است )ازجمله در هجوم مازندرانيان ت

خونيرس، مملكت مركزي، و ويران ساختن كشور در عهد پادشتاهي فريتدون، و 

كاووس( همين منطاة طبرستان دست كينيز فرمانبردار ساختن ديوان مازندران به 

پرستان وَرِن ): ديلتم، گتيالن( و دروغ« ديوان مازني»ايالت مجاور گيالن است، و 

مي مذكور در اوستا هم ساكنان قديمي طبرستان و گيالنند كه چتون از ديتن قتدي

ان را آريايي خود دست برنداشته و به آيين زرتشت نگرويده بودند مزديسنان ايش

 (6)اند.ندهديو خوا

در كتاب درسي سال دوم دبيرستانها كه متجتاوز از چهتل ستال پتيش بته 

الزمان فروزانفر، عبتدالعظيم كوشش: محمدتاي بهار، غالمرضا رشيد ياسمي، بديع

كته بته « مازنتدران»اي در زير عنوان قريب و جالل همايي انتشار يافت، در مااله

لتة و ق« البرزكتوه»ضتمن اشتاره بته اختصاص دارد، در « استان مازندران»معرفي 

 ديوان داستان هفت خان كه ستر راه بتر رستتم دستتان»ماوند، به دمخروط شكل 

و ابيات فردوسي، به ناتل از همتان رامشتگر مازنتدراني در طتراوت و « اندگرفته

 (7)سرسبزي و اعتدال هواي مازندران، اشاره شده است.

مهتاجمين »نويستد: ين نظريته ميطور ضمني در تأييد ااهلل صفا نيز بهذبيح

دند... سلسله جبتال رآريايي براي گشودن مازندران و ديلمان بيش از هرجا رنج ب
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شتمار ديگتر و حيوانتات وحشتي و درنتدة البرز و جنگهاي انبوه آن با موانع بي

جا سدّ راه مهاجمان آريايي بتود... و تصتور كوهستانها و جنگلهاي مازندران همه

انگيز هفتت ختان رستتم و موضتوع هاست كه داستان دلشواريهمين موانع و د

جنگهاي شديد گرشاسب و سام و كاووس و رستم را با ديوان مازندران به ميتان 

 (8)«آورد.

ن به صراحت همي« مازندران شاهنامه»نيز « فرهنگ فارسي محمد معين»در 

« امة دهختدانلفت»همچنان كه در  (9)مازندران امروزي ايران معرفي گرديده است.

ر آن دبر مازندران امروزي ايران تطبيت شتده استت زيترا « مازندران شاهنامه»هم 

ظر نفا  به ذكر عايدة لسترنج در اين باب در كتاب سرزمينهاي خالفت شرقي و 

عنوان  و چند بيت از شاهنامة فردوسي به« مازندران»شادروان محمد معين دربارة 

 (10)شاهد اكتفا گرديده است.

و  (11)ن لتتوي نيتتز مازنتتدران شتتاهنامه را ايالتتت طبرستتتان پنداشتتته،رويتت

اي كه بر ترجمة البنداري )ترجمتة عربتي شتاهنامة عبدالوهاب عزّام نيز در مادمه

كتاووس را از اغتالط فردوسي( نوشته، فاصلة زياد بين خان پنجم تتا زنتدان كي

اهنامه شتكه مازنتدران جفرافيايي شاهنامه ياد كرده، چه او نيز بر اين عايده است 

و از  (12)انتد.خواندهدر داستان مورد بحث ما مازندراني است كته طبرستتانش مي

 (13)فرخ را نام برد.الدين همايونتوان ركنديگر معتادان جدي اين نظريه مي

كاووس براساس شهرت بسيار داستان گذشتن از هفت خان و جنگهاي كي

ز ساكنان مازندران ): طبرستتان( نيتز از قرنهتا و رستم با ديوان مازندران، برخي ا

كترده استت: گي مياند كه ديو سپيد در غاري در سرزمين آنهتا زنتدپيش پنداشته

كيجتا »هاي سوادكوه به نام بعضي از اهالي مازندران، غاري را كه در يكي از درّه»
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. از دهند كه جايگاه ديتو ستپيد بتودبين ناحية دو آب و طالع نشان مي« چالكرك

 (14)«كنند و رسيدن به دهانة آن دشوار است.اين غار عجايبي نال مي

 

 مازندران شاهنامه در هندوستان است

از  را بر بخشتي« مازندران شاهنامه»ت از طرف ديگر سه تن از معاصران، 2

 اند:سرزمين هندوستان تطبيت داده

ا يتدوستتان صادق كيا نظر خود را دربارة اين كه مازندران شتاهنامه در هن

ت بارت اسنزديكيهاي آن بوده است با توجه به اسنادي اظهار داشته كه اهمّ آنها ع

 از:

« درانمازن»شاهنامة فردوسي و در ديباچة شاهنامة ابومنصوري از  رالف ت د

 به عنوان سرزميني جدا از ايران نام برده شده است.

بتاد شتدن به آ« محمد خاص»ب ت در قصيدة مسعود سعد سلمان در مدح 

 در هندوستان به دست وي اشاره گرديده است:« دشت مازندران»

 وي هندستانسچو ز حضرت به 

 زد به فرمان شاه لشكرگاه...

 هاز سهمش رفتدر هميشه بيشه

 شير شرزه به ساية روباه

 اران ريگبآبدان شد همه ز 

 بارور شد همه به دانه گياه

 دشت مازندران كه ديو سپيد

 ن نكرد نگاهدر وي از بيم جا
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 گرمي او نبرده بوي نسيم

 اهيخشكي او نديده روي م

 روز بودي كه صد تن كاري

 اندر او گشتي از سموم تباه

 شد بهشت برين به دولت او

 حوو كو ر شد اندر او هر چاه 

بينيم، و در را پهلتوي هتم متي« مازنتدران »و « سگستار»ج ت  در شاهنامه 

 يابيم.ند ميها نزديك ر« سكساران»التواريخ والاصص مجمل

 د ت در دينكرت در خالصة فصل بيستم سوتگرنك اوستا، آنجا كه سخن از

هتاي لشكركشي فريدون به مازندران است، آن سرزمين را در هندوستان يا نزديكي

ها در دشت پيشانيكس )پيشانستيه( بته هتم يابيم. زيرا فريدون و مازندرانيآن مي

 (15)شت در كابلستان است...گويد كه اين درسند و نويسندة بندهشن ميمي

نوشتة صادق كيتا، و « شاهنامه و مازندران»جليل ضيا پور با توجه به ماالة 

الجثّته بته نتام دربارة جتانوري عظيم« هفتن يشت بزر »نيز به استناد عبارتي در 

كه در وس  درياي فراخكرت ايستاده و گوشتش چنتان بتزر  استت كته « خرّا»

مازندران شاهنامه بايد همتين »پوشاند، چنين نوشته است: ان را ميمملكت مازندر

سرزمينهاي گستردة بخش ساحلي تا شتمالي واقتع در پشتت البترز شترقي )كته 

مشرف بر سند است( باشد و در پشت اين ديوار عظيم كه از ستاحل فراخكترت 

ه، در كنار سند و متمايل به سوي شمال شرقي تا فالت پامير و بعتد، كشتيده شتد

انتد، و بتا ها، تا دشت پيشانسيه )در حوالي كابتل( پراكنتده بودهمزندريان يا مزني

ايرانيان )از عهد هوشنگ شاه به بعد( به سبب اختالف عايتدت و نهضتت دينتي 



 74 28/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

)يكي در پيشبرد مزديسناني و ديگري در نگاهداري دين آبايي = ديويستتايي( در 

 (16)«اند.مبارزه بوده

يني استت در مازندران شاهنامه سترزم »ز معتاد است كه زاده نيداود منشي

ن هنتدي شرق ايران و متعلت به منطاة هند، و ديوان مازندران در اصل فرمانروايتا

 وي درضتمن افتزوده استت كته« هستند كه نامشان در كتاب مهابارته آمده است.

ز گرديتده، تتا آن كته پتس امازندران در روايات قديم به هندوستتان اطتالق مي»

عنتي يپيروزي وهرز در يمن در زمان خسرو اول، رفته رفته وقايع مربوط به هنتد 

 (17)«مازندران بر يمن )و نيز بر شام و مصر( منتال شده است.

 

 سابقة كاربرد مازندران به جاي طبرستان

براساس آنچه در شاهنامه دربارة موقعيت جفرافيتايي مازنتدران در واقعتة 

سرزمين و ساكنان آن و نيز فاصلة مازندران از ايتران كاووس به آن لشكركشي كي

شود كه مازندران مورد بحث ما نه ايالت مازندران واقع گفته شده است معلوم مي

در جنوب درياي خزر است و نه مازندران واقع در هندوستان. زيرا ايالتت فعلتي 

شتده خوانتده مي« طبرستتان»مازندران در روزگار فردوسي و معاصرانش به نتام 

بتودن « مُحدث»هم به  (19)و تاريخ طبرستان (18)البلداناست نه مازندران. در معجم

كلمة مازندران تصريح گرديده، و لسترنج نيز نوشته اولين كسي كه اين كلمه را به 

شتادروان مجتبتي  (20)البلدان استت.كار برد ياقوت مؤلف معجمجاي طبرستان به

ق.( بته بعتد  445-485كشتاه ستلجوقي )مينوي هم نوشته است كته از عهتد مل

صادق كيا نيز بر اين نكته تأكيتد  (21)مازندران به جاي طبرستان به كار رفته است.

مازندران در كتابهايي كه تا سدة چهارم هجتري نوشتته شتده بته »كرده است كه 
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معني طبرستان ديده نشده و در سدة پنجم است كه آن را در برختي از كتابهتا بته 

ترين موارد كاربرد لفظ مازندران و شايد يكي از قديم (22)«بينيم.تازه مياين معني 

 ق( باشد: 432به جاي طبرستان اين بيت منوچهري دامفاني )درگذشت: 

 برآمد ز كوه ابر مازندران

 (23)چو مار شكنجي و ماز اندر آن

 

 ياد شده است« مازندران» در شاهنامه از دو 

نيتز نبايتد از نظتر دور بتداريم كته در  ازطرف ديگر اين موضتوع مهتم را

هتد عشاهنامة فردوسي در دو داستان مختلف از مازندران ياد شده است: يكي در 

 پادشاهي منتوچهر و نتوذر از پادشتاهان پيشتدادي، و ديگتر در دوران پادشتاهي

كاووس از شاهان كياني كه در اين ماالته متورد بحتث ماستت. بتا توجته بته كي

كار شآمه براي هريك از اين دو مازندران ذكر گذديده است اوصافي كه در شاهنا

دانستته شود كه راوي داستان نيز اين دو مازندران را منطبت بر يتك محتل نميمي

 است.

منوچهر سپاهي گران بته مازنتدران و  نسام، جد رستم و پدر زال، به فرما

 يزديوان ن ( و در مازندران كه وي آن را شهر307-1/146/309برد )كرگساران مي

رتر و از شيران پرخاشگرتر خواند يا نرّه ديوان مازندران كه از گردان ايران داومي

 /1سازد )پردازد و آنها را سركوب مياند به نبرد ميو از اسبان تازي تكاورتر بوده

نيز در كنار هتم « مازندران »و « سگسار»(. در همين داستان نام 187/1048-1042

 /187 /1/189، و نيتز 1/244/12« )گسار ]و[ مازندران بود ستامبه س»آمده است: 

(. ظاهراً از اين پتس، ماترّ فرمتانروايي ستام رستماً از زابلستتان بته 1080-1047
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ها بينيم منوچهر منشور اين سترزمينگردد چه ميكرگساران و مازندران منتال مي

منطاته ختارج دهد، و سام جز در چند متورد اضتطراري كته از ايتن را به او مي

(. قلمرو 1641-2/220/1645گذراند )شود باية اوقات خود را در مازندران ميمي

 29، 1/244/12فرمانروايي سام در دورة پادشاهي نوذر نيز همين مازندران است. )

ديوانش به نبرد پرداخته و بر آن منطاته (. اين مازندران كه سام با نرّه1/247/71و 

سرزميني در خارج از ايتران استت نته طبرستتان واقتع در نيز فرمانروايي داشته، 

دانيم كه مارّ و پايتخت منوچهر ساري و آمل از جنوب درياي خزر. زيرا وقتي مي

( بديهي است كه منتوچهر بته 1031-1/186/1033شهرهاي طبرستان بوده است )

دهد سپاهي گران از زابل بته مازنتدران )يعنتي محلتي كته ختود سام فرمان نمي

زيسته است( ببرد. مازنتدراني كته گفتتيم برختي از محااتان چهر در آنجا ميمنو

كنتد كته در معتادند در هندوستان قرار داشته است بتا ايتن مازنتدران تطبيتت مي

 (24)شاهنامه نامش همراه با كرگساران و سگسار آمده است.

وجته بتا كاووس بته آنجتا لشكركشتي كترده بته هي اما مازندراني كه كي

كند. زيرا ديتديم كته وقتتي اني كه سام با ديوان در آنجا جنگيد تطبيت نميمازندر

كاووس تصميم خود را براي تصرف مازندران اعالم كرد، زال و ديگر پهلوانان كي

يك از پادشاهان ايران حتي جمشتيد، ضمن مخالفت با اين امر گفتند تاكنون هي 

رنيامده و سپاه بته آن منطاته فريدون و منوچهر درصدد جنگ با ديوان مازندران ب

هاي اين لشكركشي سخن گفتند و همه معتاد بودند كه اند، همه از دشوارينبرده

كاووس را به اين كار واداشته است تا ما و ايران را نابود سازد؛ و بته اهريمن، كي

يك از پهلوانان به شتركت در ايتن جنتگ روي ختوش همين جهت بود كه هي 

ي كه ااقتل زال بايستت از لشكركشتي ستام، پتدر ختود بته نشان ندادند. درحال
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سرزميني بته نتام مازنتدران، در عهتد منتوچهر آگتاهي داشتته باشتد. بعتالوه در 

كاووس به مازندران هرگز از كرگساران و سگسار نام بترده نشتده لشكركشي كي

است. ولي از صدها فرسنگ فاصلة بين ايران و مازندران، بيابانهاي خشك و تفته، 

نبرد با شتير و اژدهتا و زن جتادو و عبتور از سترزمين تتاريكي و مختاطراتي از 

هتان پهلتوان نيتز از تصتور جگونه سخن به ميان آمده است كه حتتي رستتم اين

رو شدن با آنها بيمناك بوده است، درحالي كه در داستتان عزيمتت شتام بته روبه

م نگرديتده استت. اي هتگونه مشتكالت حتتي اشتارهيك از اينمازندران به هي 

كاووس بر ديوان مازنتدران بتدان حتدّ ازطرف ديگر عظمت پيروزي رستم و كي

الشتعاع آن است كه داستان پيكار سام با ديوان مازندران در شتاهنامه بكلتي تحت

كاووس به مازنتدران و قرار گرفته، و بدين جهت است كه پس از لشكركشي كي

ن منطاه، هرجا در شاهنامه ذكري از مازنتدران شتده استت همته غلبه بر ديوان آ

مربوط به همين حاد ة عظيم است كه يا رستم در ضمن برشمردن كارهاي بزر  

 (25)كند،خود به رفتن به مازندران و عبور از هفت خان و جنگ با ديوان اشاره مي

د ايتن همتان گوينهنگام قدرشناسي از وي، در حضور يا غيابش، مييا ديگران به

رستمي است كه به مازندران رفت و چنين و چنتان كترد، و همته ايتن حاد ته را 

يا شاه و پهلواني به سالحي كته در دستت دارد  (26)خوانند،انگيز ميكاري شگفت

گويد اين همان سالحي است كه فالن شاه يا فتالن پهلتوان در كند و مياشاره مي

گذشتن از ره دور و فرسنگهاي گران، (28)جنگ با ديوان مازندران در دست داشت.

و ديتوان و جتادوان مازنتدران  (29)شب تيره و تار )گذشتن از سرزمين تتاريكي(،

 تا اهميت اين واقعه را در نظر شنونده بهتر مجسم سازند. (30)گويندسخن مي
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 در جستجوي مازندراني ديگر

ت رستان قدماسگفتيم كه سرزمين مازندران در داستان مورد بحث ما نه طب

يگتر و نه بخشي از هندوستان، بلكه با توجه بته آنچته در شتاهنامه و كتابهتاي د

و بته  مذكور است، اين مازندران بر سرزميني در ختارج از ايتران و دور از ايتران

گتري را است. زيرا پيشينيان ما منطاة دي احتمال قوي در مفرب ايران قابل تطبيت

 عبارت است از: اند. اسنادي كه در اين باب داريمشناختهمي« مازندران»به نام 
 

 ق.( 346ت مادمة شاهنامة ابومنصوري )تأليف در سال 1
متين زهركجا آرامگاه مردمان بود به چهار سوي جهان از كران تا كران اين »

م و را ببخشيدند و به هفت بهر كردند و هر بهري را يكي كشور خواندند و شتا

ايتن  ودند... و ايرانشهر رود آموي است تا رود مصتر خوان« مازندران» يمن را 

ارند، و كشورهاي ديگر پيرامون اويند... و از چپ روم خاوريان و مازندرانيان د

 (31)«مصر گويند از مازندران است.

 

 ق.(: 443يا  442ااخبار گرديزي )تأليف در سال ت زين2
كرد با ستمر  ربحكاووس است( و و به زمين مازندران رفت )ماصود كي»

 كاووس بمردند و بر وي جادو كردند و او را بگرفتندبن عنتر. بيشتر از سپاه كي

 كاووس نابينا شدند... پس خبر ايشانو اندر چاهي بازداشتند... و همه حَشَم كي

ان به رستم بن دستان رسيد و رستم با دوازده هزار مترد مستلح تمتام بتر اشتتر

ن مازنتدرا ند و بيابان بگذاشتند و از راه دريا بهنجيب نشستند و از سيستان برفت

 (32)«آمدند كه او را يمن گويند.

 

 ق.(: 520تأليف به سال )التواريخ والاصص ت مجمل3
و فريدون، قارن كاوه را به چين فرستاد تا كوش پيل دندان بگرفت، بعد از »
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د از آن آن به مازندران مفرب رفت و كروو شاه ايرآن )كذا( را بگرفت، و بعت

نريمان را به هندوستان فرستاد... مهتراج فريتاد خواستت از دستت سكستاران، 

پادشاه سام را بفرستاد و كار مهراج تمام كرد و باز گرديد به مراد. پس فريتدون 

كوش پيل دندان را از بند برگشاد و پادشاهي جنوب و مفرب دادش، و از بعتد 

ده، ديگربتاره ستپاه آورد، و مدتي عاصي گشت، و پسر كروو مازندراني، هرب

شاه سام نريمان را بفرستاد تا وي را بكُشت و اندر اين وقت بود كه تور و سلم 

متفت شدند برخالف پدر، و ايرج كشته شد، پس بعدِ مدتي، منوچهر برخاستت 

دو عمّ را بكشت، سلم و تور، به خون ايترج، و پتس ر و به زندگاني افريدون ه

زمين بابل بنشست، پس دارالملك بته تمّيشته ستاخت و به گرگان ببود، اول به 

و اين موافت است با سلطنت و عصيان كوش پيتل دنتدان در »...  (33)«طبرستان.

كتاووس صتد و پنجتاه ستال بتود... پتس بته پتارس پادشاهي كي» (34)«مفرب.

دارالملك ساخت و به مازندران رفت، و گرفتار شد آنجا بتا بزرگتان عجتم تتا 

 (35)«ها بعد از حالهاي بسيار و كشتن ديو سپيد.رستم برفت تن

 

 ق.(: 613ليف به سال تاريخ طبرستان )تأ ـ4
مازندران به حدّ مفترب استت، و و مازندران محدث است به حكم آن كه »

 (36)«به مازندران پادشاهي بود چون رستم زال آنجا شد او را بكشت.

 

 ق.(:ت احيا الملوك )تأليف در نيمة اول قرن يازدهم 5
رفتن كاووس به مازندران و گرفتار شدن كاووس و پهلوانان ايران و توجه »

هاي هفتت ختوان ): رستم از سيستان به جانب مازندران ايران و گشودن عاتده

خان(... و به اعتااد بنده اين مازندران كته مشتهور شتده نته ايتن استت، بلكته 

زندران كه در طبرستان واقع اي است در بالد شام. زيرا كه اين مامازندران ناحيه

گويتد است، مكان فريدون و منوچهر است و اين مازندران را موزه انتدرون مي

گوينتد، از كثترت زيرا كه كوهي كه اين بالد را در ميتان گرفتته متوزه كتوه مي
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گويند چنانچه فردوسي اشاره بدين معني نمتوده و گفتته: استعمال مازندران مي

چون به حسب اتفاق نام اواد و ديوان موافتت «. و بس تو مازندران شام را دان»

 (37)«اند...اند و مازندران اين مكان را دانستهآن شده مردم به غل  افتاده

 

 ت فردوسي و شعر او تأليف شادروان مجتبي مينوي:6
عصر آن و مادم بر آن ظاهراً لفتظ مازنتدران بته در شاهنامه و كتابهاي هم»

ندرت عبارتي و شتعري را بتتوان نرفته است مگر آن كه بهكار معني طبرستان به

زمين و مازندر و مازندران به سرزميني درحدود مفترب ةً چنان تفسير كرد. عاد

« دروي ديتوداد»شده است و ديوهاي مازندران كه بسيار دور از ايران اطالق مي

شتام و اند بلكته در ستمت اند، ربطي به ساكنين طبرستان نداشتتهنام برده شده

  (38)«اند.مصر و افرياا تصور شده

 

گردد كه مؤلفان ايرانتي در دورة اخير ذكر شد آشكار مي از آنچه درقسمت

يمن يا  را منطبت بر« مازندران»اسالمي از نيمة قرن چهارم هجري به بعد سرزمين 

اختصتار در  عالوه مطتالبي كته بتهاند. بتهدانستتهنيز مي (39)شام يا مصر يا مفرب

مورد بحث مؤلف  «مازندرانِ»كند كه التواريخ آمده است به وضوح  ابت ميملمج

ز آن كتاب نه هندوستان است نه طبرستان. چون وي نوشته است فريدون در آغتا

 ندوستتانهپادشاهي خود، قارن فرزند كاوه را به مازندرانِ مفرب، و نريمان را به 

ز بابتل ااست كه وي دارالملك را  فرستاد. و نيز به هنگام پادشاهي منوچهر آورده

التواريخ والاصتص در به تمّيشه و طبرستان منتال ستاخت. يعنتي مؤلتف مجمتل

ز ااوايل قرن ششم هجري مازندران و طبرستان و هندوستان را سه سرزمين جتدا 

 دانسته است.هم مي
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در داستتان متورد « مازنتدران»كنتد كته اما آنچه اين نظر را بيشتر تأييد مي

 ما سرزميني در افرياا و به احتمال قوي در جنوب مصر تصور شده استت،بحث 

ستت. ادو متن ديگر است كه تاكنون از اين نظر مورد توجه محااان قرار نگرفتته 

 پردازيم:اينك به اختصار به بررسي اين دو متن مي

 

 نامهموقعيت جغرافيايي مازندران در كوش

الخيتر آن را احتمتااً در بتن ابي كته حكتيم ايرانشتاه (40)نامتهت در كوش1

در پتي هاي پتيبه رشتة نظتم كشتيده استت بته لشكركشتي 501و  500سالهاي 

تفصتيل، و نيتز از لشكركشتي فريدون به افرياا و جنگ با سياهان آن سترزمين به

« بجته»كاووس به مازندران به اجمال ياد شده است. در اين كتاب از سرزمين كي

ور اعم، به نام مازنتدران طدر جنوب مصر، به « نوبي»و « بجه»طور اخص، و از به

 ياد شده است:

 زمين بجه هركه او داندش

 هانديده مازندران خواندشج
(f. 229 a) 

 

دندان سياهان نتوبي پيل فريدون نيز در اين كتاب به هنگام گفتگو با كوش

 را مازندري و مازندراني خوانده است:

 سياهان نوبين برون آمدند

 هي به دريا فزون آمدندز ما

 ستاز ايشان همه مرز ويران شده

 ست...كنام پلنگان و شيران شده
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 مر اين كار را جز تو كس نيست مرد

 كه از جان نوبي برآري تو گرد...

 به كار اندرون سخت هشيار باش

 تن خويشتن را نگهدار باش

 اندكه مازندراني همه بد ر 

 اندبه نيروي شير و به خوي سگ

 از راه داد و خرد بنگريچو 

 گزيده سگي به ز مازندري
(f. 230 a) 

كاووس براي رفتن بته عالوه در اين منظومه تصريح گرديده است كه كيبه

 مازندران از كشور مصر گذشته است:

 ره مرز مازندران برگرفت

 سپاهش همه دست بر سر گرفت

 رفت در پيش كاووس، كوشهمي

 سپاهش چنان گشن و پوادپوش

 ايران به مصر آمد آن شاهِ كي از

 همي بود يك هفته با رود و مي...
(f. 241 a) 

 

نامه مذكور است سرزمين نوبه اگر از نظر درخت و براساس آنچه در كوش

يني سبزه و مواد غذايي فاير است ولي از نظر احجار كريمه و معتادن طتال سترزم

 يده:رويه جاي گياه، زر ميبطوري كه در آنجا غني است. به
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 همان زر برويد بسان گياه

 گياها همه ماية كيميا 
(f. 230 a) 

 به راه اندرون زرّ رُسته بيافت

 كه از ريگ همچون چراغي بتافت
(f. 233 b) 

مفترب، يتا بتالد مفترب( و « ): باختر»نامه دربارة اكثر مطالبي كه در كوش

از  نيتز قستمتيمازنتدران( آمتده و مصر و سرزمينهاي مجاور آن، بجه و نوبي، ): 

كاووي در شاهنامة فردوسي دربتارة مازنتدران ت بتا مطالب مذكور در داستان كي

دانتان و مورختان معتبتر استالمي در هاي جفرافيبرخي از مسامحات ت با نوشتته

 المشتترق التتي، حتتدودالعالم من(22)البلتتدان، معجم(21)كتابهتتاي مستتالك و ممالتتك

 كند:تطبيت مي (26)نامه، و جهان(25)البلدان، تاويم(24)الذهب، مروج(23)المفرب

: البلدان دربارة بالد مفرب و افريايته )ظتاهراًازجمله ابوالفدا  مؤلف تاويم

 دهد:نامه( اطالعاتي سودمند در اختيار ما قرار ميسرزمين باختر مذكور در كوش

بالد مفرب شامل سه قسمت است: مفرب ااقصي، از مفرب به مشترق از 

 ته تتا مُترّاكش تتابرياي محي  تا تلمستان و از شتمال بته جنتوب از ستَ ساحل د

سلجماستته. مفتترب ااوستت ، از مشتترق وهتتران، در فاصتتلة يتتك روزه راه از راه 

ده و تلمسان تا آخر مملكت بجابه. افريايه، كه در مشرق دو قسمت ديگر واقع ش

 (47)ان از برقه است تا حدود مصر.

 يز دربارة بجه و نوبه نوشته است:اصطخري مؤلف مسالك و ممالك ن

و چون از قلزم از جانب غربي اين دريا گيرند بياباني خشتك پتيش »بجه: 

ن كه از يمن آآيد تا ناحيت بجه... و آن جايگه ديه و شهر و كشاورزي نباشد جز 
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و از شهرهاي حبش از مصر و از زمين نوبيان آنجا برند و زمين ايشان ميان حبش 

 «.مين مصر و معدن زر باشدو زمين نوبه و ز

 بتا و اما زمين نوبيان حدّي با زمين مصتر دارد، و ديگتر حتدّ»حدود نوبه: 

ي كه بيابان زمين مفرب، و حدّ سيم با زمين بجه دارد و برابر قلزم، و حدّ چهارم به

 (48)«گفتيم پيش از اين كه خلت در آن بيابان نتوانند رفت.

 ة بسيار زيادان دربارة نوبه يادآور فاصلالبلدتوضيحات ياقوت نيز در معجم

: اريكي )بين ايران و مازندران، كوههاي بلند مازندران و عبور رستم از سرزمين تت

 ظلمت( در خان پنجم است: 
ً

نوبة:ً...ًالنوبةًبالدًواسعةًعريضةًفي ً»

جنوب ًمصر...ًوًمدينةًالنوبةًاسمهاًُدْمُقلةً

ًوًه ًمنزلًالملكًعل ًسيال ًالنلي ًوًليول

النل ًثمانونًللليةًوًميدًدمقليةًبالدهمًمع

ال ًُاسوانًاولًعم ًمسلرةًاربعيلدًللليةًوً

وًميدًًالمدًاسوانًالي ًالُُسيطاخًسمييًللي

اسوانًال ًادن ًبالدًالنوبةًسمييًلليالوًوً

ورواًفي ً شرق ًالنوبةًُامةًُتيدعاًالجةيةًر

موضعهمًوًبلدًالنوبةًوًالجةةًججالًمنلعيةً

...ًوًف ًبالدهمًشاهقةًوًوانواًاصحابًاوثان

ينلتًالذهبًوًعندهمًيُترقًالنل ًقيالواًوً

«مدًوراءًمخرجًالنل ًالظلمة.
(49) 

 

 شاهنامه رپايان دموقعيت جغرافيايي نرم

ت شاهنامة فردوسي )در پادشاهي اسكندر( : براستاس روايتت متذكور در 2

ج را شاهنامه، اسكندر پس از مفلوب ساختن دارا، پادشاه ايران، كيتد پادشتاه قنتو

رود. كُشد و سپس به زيارت خانة كعبه ميدهد و فور هندي را مينيز شكست مي
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گتذرد و كند و از اندلس و شتهر برهمنتان ميوي از آنجا به مصر لشكركشي مي

 رود:مي« به درياي خاور و زمين حبش»آنگه 

 وز آن جايگه شاه خورشيدفش
 بيامد دمان تا زمين حبش
 زاغز مردم زمين ديد چون پرّ 

 سيه گشته و چشمها چون چراغ
 تناور يكي لشكري زورمند
 برهنه تن و سفت و باا بلند
 چو از دور ديدند گرد سپاه
 خروشي برآمد به ابر سياه

 سپاه انجمن شد هزاران هزار
 وز آن تيره شد ديدة شهريار
 به سوي سكندر نهادند روي
 بكشتند بسيار پرخاشجوي

 به جاي سنان استخوان داشتند
 ي بر تن مرد بگذاشتندهم

 به لشكر بفرمود پس شهريار
 كه برداشتند آلت كارزار 

 برهنه به جنگ اندر آمد حبش
 غمي گشت از آن لشكر شيرفش
 بكشتند از ايشان فزون از شمار

 بپيچيد ديگر سر از كارزار...
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 وز آن جايگه تيز لشكر براند
 بسي نام دادار گيهان بخواند
 (7/1876/1212-1195) 

، «پاياننرم»)شهري به نام « پاياننرم»در پس از پيروزي بر حبشيان، به اسكن

پايتان را نيتز شكستت رستد و نرمزيستتند( ميپايتان در آن مييا شهري كته نرم

 دهد:مي

 پايان رسيدچو نزديكي نرم

 اندازه ديدنگه كرد و مردم بي

 نه اسب و نه جوشن نه تيغ و نه گرز

 برز از آن هر گوي چون يكي سرو

 چو رعد خروشان برآمد غريو

 برهنه سپاهي به كردار ديو

 يكي سنگ باران بكردند سخت

 خزان برجهد بر درخت دچو با

 به تير و به تيغ اندر آمد سپاه

 تو گفتي كه شد روز روشن سياه

 پايان فراوان نماندچو از نرم

 سكندر بياسود و لشكر براند

 بشد تازيان تا به شهري رسيد

 يان و كرانه نديدكه آن را م

 به آيين همه پيشباز آمدند

 نياز آمدندگشاده دل و بي
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 ببردند هرگونه گستردني

 ها و از خوردنيز پوشيدني
(7/1877/1221-1213) 

كه اسكندر از زمين حتبش بتدانجا لشكركشتي كترده، « پاياننرم»اين شهر 

بتا  كتاووس بته مازنتدراناست كه نامش در داستان لشكركشتي كي همان شهري
 ي نيز آمده است:در شاهنامة فردوس« پاينرم»ضب  

 وز آن بگذري رود آب است پيش
 كه پهناي او از دو فرسنگ بيش...

 «پاينرم»تا « بزگوش»وز آن روي 
 چو فرسنگ سيصد كشيده سراي

 ز بزگوش تا شهر مازندران
 رهي زشت و فرسنگهاي گران
(524-521) 
 

كاووس ياقامتگاه شاه مازندران بود و كو چنان كه قبالً اشاره شد اين شهر 

ت فرستادگان خود را ت پس از كشته شدن ديو سپيد به دست رستم ت در دو نوبت

بتود  به همين شهر نزد شاه مازندران فرستاد: نخستين فرستادة شتاه ايتران متردي

 فرهاد نام:

 بدو گفت اين نامة پندمند

 ببر نزد آن ديو جَسته ز بند

 هاد گردچو از شاه بشنيد فر

 زمين را ببوسيد و نامه ببرد
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 پايان بدندبه شهري كجا نرم

 خايان بدندسواران پواد

 كسي را كه بيني تو پاي از دوال

 لابشان چنين بود بسيار سال

 بدان شهر بُد شاه مازندران

  هم آنجا دليران و گندآوران

(701-697) 

پايتان در نرمبه آنچه فردوسي دربتارة موقعيتت جفرافيتايي شتهر  با توجه

گتردد كته ايتن شتهر ت كته در ذكر كرده استت، آشتكار مي« پادشاهي اسكندر»

كاووس به مازندران محل اقامت شاه مازندران معرفي گرديده است لشكركشي كي

 اي ديگر.ت در افرياا تصور شده است نه در منطاه

ن كند و از بزرگتالشكركشي مي« مفرب»عالوه اسكندر پس از اين كه به به

دهند كته در اينجتا پرسد، به او پاسخ ميمفرب دربارة شگفتيهاي آن سرزمين مي

گردد و جهان تيره و تار رسد ناپديد ميآبگيري است كه چون خورشيد بدانجا مي

سخنان بسيار بر سر زبانهاست ازجمله آن كته « آن جاي تاريك»شود و دربارة مي

ر بتراي (. استكند1353-1886/1364-7/87گويند آب حيتوان در آنجاستت )مي

 رسيدن به يرزمين تاريكي

 رفت زين سان دو روز و دو شبهمي

 كسي را به خوردن نجنبيد لب

 سديگر به تاريكي اندر دو راه

 پديد آمد و گم شد از خضر، شاه
 (7/1889/96-1395) 
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بته  در داستان لشكركشي كاووس به مازندران نيز ديديم كه وقتي ايرانيتان

به جايي كته »رسند، موقعيت محل با عبارت ر نزديكي مازندران ميكوه اسپروز د

( توصيف گرديده است، و رستم نيتز بته هنگتام عبتور از 169)«پنهان شود آفتاب

ي هفت خان، در خان پنجم، و پيش از رسيدن به كوه اسپروز به سترزمين تتاريك

 رسد:مي

 وز آنجا سوي راه بنهاد روي

 چنان چون بود مردم، راه جوي

 رفت پويان به جايي رسيدهمي

 كه اندر جهان روشنايي نديد

 شب تيره چون روي زنگي سياه

 ستاره نه پيدا نه تابنده ماه

 تو خورشيد گفتي به بند اندر است

 ستاره به خمّ كمند اندر است

 عنان رخش را داد و بنهاد روي

 نه افراز ديد از سياهي نه جوي

 وز آنجا سوي روشنايي رسيد

 يان ديد و يكسر خويدزمين پرن
(452-447) 

 

 مازندران در افريقا تصور شده است

در « مازنتدران»با توجه به مطالبي كه گفته شد، به نظر نگارندة اين سطور، 
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كتاووس و رستتم بتا ديتوان داستان مورد بحث متا در ايتن ماالته )جنگهتاي كي

ور در اوستتا و مازندران( در افرياا تصور شده است. اين پيشنهاد، مازندران متذك

دينكرت و ديگر متون پيش از اسالم، و لشكركشي سام به مازندران و كرگستاران 

 گيرد.در شاهنامه را دربر نمي

بتتراي ناميتتدن « شتتهر مازنتتدران»و « مازنتتدران»عالوه در ايتتن داستتتان، بتته

 كار رفته است:قسمتهاي مختلف به

ن را به تصرف م آكاووس سرانجات نام سرزمين وسيعي كه كي1 مازندران:

كته  ت نام شتهري2و...(. 503، 204، 200، 194، 122، 117، 56، 49خود درآورد )

پايان، و شهر مازنتدران پاي، شهر نرممارّ شاه مازندران بود و از آن با نامهاي: نرم

ر ت نام شهري در همستايگي كتوه استپروز، و واقتع د3(. 748نيز ياد شده است )

 (.249، 222كاووس آن را غارت كرد )سرزمين مازندران، كه كي

(. 669، 198، 181ت نام شهري در همسايگي كوه اسپروز )1شهر مازندران: 

ي سرزمين ت و احتمااً به معني تمام3(. 524ت شهري كه مارّ شاه مازندران بود )2

 (.23وسيع مازندران )

 

 حاصل سخن:

ر شاهنامة فردوسي مذكور د« مازندران»برخي از محااان ايراني و اروپايي، 

دانند كه در قتديم طبرستتان خوانتده را مازندران واقع در جنوب درياي خزر مي

شده است، و بعضي نيز مازندران شاهنامه را بتر بخشتي از هندوستتان تطبيتت مي

كتاووس بته آنجتا كنند. اما بته نظتر نگارنتدة ايتن ستطور مازنتدراني كته كيمي

دران درآمد و سپس رستم براي نجات وي لشكركشي كرد و به اسارت ديوان مازن
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و سپاهيان ايران با گذشتن از هفت خان به آنجا رسيد، نه قابل تطبيت بر مازندران 

ايران است و نه بر قسمتي از هندوستان. زيرا سترزمين واقتع در جنتوب دريتاي 

كار بردن مازندران بته جتاي شده و بهخزر در زمان فردوسي طبرستان خوانده مي

ن از قرن پنجم هجري آغاز گرديده است. از طرف ديگر به ايتن موضتوع طبرستا

مهم بايد توجه كرد كه در شاهنامه در دو داستان نام مازندران به ميان آمده است. 

يكي در دورة پادشاهي منوچهر )كه سام به فرمتان وي بته مازنتدران لشكركشتي 

ر استاس آنچته در كاووس، به نظتر بنتده بتكرد( و ديگري در دورة پادشاهي كي

شاهنامه آمده است موقعيت جفرافيايي اين دو مازندران با يكديگر كامالً متفاوت 

 است و جز در نام و وجود ديوان با يكديگر وجه اشتراكي ندارند. زيرا:

در لشكركشي سام بته مازنتدران از كرگستاران و سگستار نيتز بته عنتوان 

، و از ز از نترّه ديتوان مازنتدرانسرزمينهاي همساية مازندران ياد شده است و نيت

شود كه ايتن مازنتدران از زابلستتان فاصتلة آنچه در داستان آمده است معلوم مي

 جز طبرستان )مازندران امروزي ايتران( و شتايدزيادي نداشته و البته سرزميني به

منطبت بر بخشتي از هندوستتان بتوده استت، درحتالي كته موقعيتت جفرافيتايي 

كاووس كامالً با اين مازندران متفاوت استت. در ايتن شي كيمازندران در لشكرك

كند، همتة پهلوانتان بتا كاووس آهنگ مازندران ميخوانيم كه چون كيداستان مي

نماينتتد و درضتتمن دايلتتي كتته بتتراي ا بتتات نظتتر ختتود ايتتن كتتار مخالفتتت مي

ك كنند، و هم همگتي يتشمارند، هم به ديوان و جادوان مازندران اشاره ميبرمي

يك از شاهان ايران قصد ديتوان مازنتدران نكترده گويند تا به امروز هي زبان مي

 است.
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كاووس با قبول اين موضوع، چون خود را برتر از جمشيد و فريدون و كي

پندارد، لشكركشي به سرزمين ديوان مازندران را تنهتا در شتأن ختود منوچهر مي

كوشتد آدمي نيز ميست كه حتي رستمانگيز اچنان هراسداند. اين مازندران آنمي

 ري كند.به بهانة دوري راه و وجود ديوان و جادوان از رفتن به آن سرزمين خوددا

پراكند و چشمان او كاووس را ميدر اين مازندران، ديو سپيد به جادويي سپاه كي

سازد. فاصلة بتين زابتل و مازنتدران بستيار و قسمت اعظم سپاهيانش را نابينا مي

آب و ني توصيف گرديده است. رستم در هفت ختان از بيابانهتاي تفتتة بتيطوا

گتذرد و بتا اي به پهناي دو فرستنگ ميدرخت، كوههاي بلند و خشك، رودخانه

« تتاريكي»گردد. در ختان پتنجم از سترزمين رو ميشير و اژدها و زن جادو روبه

شتده درحتدود گذرد. فاصلة خان پنجم تا شهري كه مار شاه مازنتدران ذكتر مي

« بزگتوش»پانصد ششصد فرسنگ است. در اين مازندران از دو شهر بته نامهتاي 

سر اي در آنها بهشود كه جانوران افسانهياد مي« پاينرم»)يا: برگوش، ورگوش(و 

پاي مار يا پايتختت شتاه مازنتدران استت و مطالتب اند و همين شهر نرمبردهمي

 استان از كرگساران و سگسار هم نامي بتردهن دعالوه در ايگونه. بهديگري از اين

 نشده است.

به عايدة من اين مازندران سرزميني جتدا از ايتران و بستيار دور از ايتران 

دانيم كته در برختي از متنهتاي معتبتر تصور شده بوده است، از سوي ديگتر متي

م اي بته نتافارسي )حتي كتب جفرافيايي( از قرن چهارم هجري به بعد، نيز منطاه

اند. در ردهكمازندران خوانده شده است كه آن را بر شام يا يمن يا مصر منطبت مي

ذكر شده است، و يا « مازندران مفرب»بعضي از اين متون حتي به جاي مازندران، 

در اصتتطالح « مفتترب»دانيم اند مازنتتدران در حتتدّ مفتترب استتت. و متتينوشتتته
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جز ايتن گرديده است. بهاطالق مي دانان اسالمي به بخشي از شمال افريااجفرافي

كتابها، درمورد مازندران واقع در افرياا اطالعات جالب توجه ديگتري نيتز در دو 

 متن آمده است كه تاكنون مورد توجه محااان قرار نگرفته است:

ق. به رشتة نظم كشيده شتده استت  501يا  500نامه كه در سال در كوش

طور در جنوب مصر به «نوبي»و « بجه»هاي طور اخص و سرزمينبه« بجه»سرزمين 

خوانده « مازندراني»و « مازندري»، و سياهان ساكن اين دو منطاه «مازندران »اعم 

كتاووس بته مازنتدران عالوه در اين منظومه در داستان لشكركشتي كياند. بهشده

دران تصريح گرديده است كه آنان از ايران به مصتر رفتنتد و از آنجتا عتازم مازنت

 رديدند.گ

در داستان اسكندر در شاهنامة فردوستي نيتز بته دو موضتوع مهتم اشتاره 

گرديده است: نخست آن كه استكندر در ضتمن ستفرهاي ختود از سترزمينهاي 

در افرياتا نشتان « مفرب»گذرد و در شاهنامه محل اين سرزمين در مي« تاريكي»

« پايتاننرم»بتا داده شده است. ديگر آن كه اسكندر پس از پيروزي بتر حبشتيان، 

دهد. چنان كه قبالً اشاره كرديم، رستم نيتز در جنگد و آنان را نيز شكست ميمي

كند، و نيز چنان كته ديتديم در داستتان عبور مي« تاريكي»خان پنجم از سرزمين 

بود كته « پاينرم»كاووس به مازندران، اسم شهر مار شاه مازندران لشكركشي كي

 كردند.يمايان ): دوالپايان(، در آن زندگي پاي، نرمموجودات افسانه

ر د« مازنتدران»با توجه به آنچه گفته شد، بته نظتر نگارنتدة ايتن ستطور، 

د، داستان مورد بحث ما در اين مااله در افرياتا تصتور شتده استت. ايتن پيشتنها

شتي مازندران مذكور در اوستا و دينكرت و ديگر متون پيش از استالم، و لشكرك

 گيرد.ران و كرگساران در شاهنامه را دربر نميسام به مازند
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 ها:يادداشت
 وكاووس به مازندران تهران. در اين مااله هرجا به لشكركشي كي ، چاپ بروخيم،«شاهنامة فردوسي. »1

ست، ا( اشاره گرديده، فا  به ذكر شمارة بيت بسنده شده 378تا  315ص  /1هفت خان رستم )ج 

ترتيب از راست بته چتپ اي كه پس از هر بيت يا مطلبي آمده، بهگانههولي در موارد ديگر اعداد س

 مربوط است به شمارة جلد، شمارة صفحه و شمارة بيت در همين چاپ.

 حات: و، ز.، ترجمة بزر  علوي، مادمه به قلم سعيد نفيسي، صف«حماسة ملي ايران». تئودور نولدكه، 2

 .1327تهران 

 .107. ايضاً، ص 3

4. H. L. Rabino, Mazandaran and Astarabad, London,1928, P. I.  

5.The Shahnama of Firdousi done into English, by: Anhur George Warner 

and Edmond Warner, London, 1906, P. 27. 
ن نجمتابمبئي و  ، تفسير و تأليف پورداود، انتشارات انجمن زرتشتيان ايراني«ادبيات مزديسنا، يشتها. »6

د، ، تفسير و تأليف پورداو«يسنا»؛ 1307ج، سال  1، 2/75و ج  519، 192، 1/38ليگ بمبئي، ج ايران

 .1312، سال 1/47انتشارات انجمن زرتشتيان...، ج 

 .1319. كتاب فارسي سال دوم دبيرستانها، وزارت فرهنگ، تهران 7

 .1332، تهران 609-610، 603-605، چاپ دوم، ص «سرايي در ايرانحماسه»اهلل صفا، . ذبيح8

 ، فرهنگ فارسي دكتر محمد معين.«مازندران. »9

 نامة دهخدا.، لفت«مازندران. »10

11.Reuben Levy, An Introduction to Persian Literature, New York, & London, P. 71  

 مادمته، 92ص  عتزّام، . الشاهنامه، ترجمها نثراً: الفتح بن علي البنداري، تصحيح الدكتور عبدالوهاب12

 م )چاپ افست(. 1970تهران 

، تهتران 438-440، ص «سهم ايرانيان در پيدايش و آفرينش خ  در جهان»فرخ، الدين همايون. ركن13

1350. 

 . چند محل ديگر نيز در مازندران ايران به عنوان محل غتار ديتو603، ص «سرايي در ايرانحماسه. »14

الخيتر رازي، زجمله: در راه ستاري بته استترآباد ): شتهمردان بتن ابيسپيد نشان داده شده است. ا

(؛در فيروزكوه و كجور )ستيد 343، ص 1362، تصحيح فرهنگ جهانپور، تهران «نامة عالئينزهت»

 (.89-90، 84-86ترتيب ص ، به1354، تهران «مردم و شاهنامه»ابوالااسم انجوي شيرازي، 
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هاي نخستين دورة جلسات سخنراني و بحث دربتارة سخنراني»، در . صادق كيا، شاهنامه و مازندران15

 .1350، تهران 152-158، ص «شاهنامة فردوسي

شاهنامه شناستي )مجموعتة گفتارهتاي نخستتين »پور، مازندران فردوسي كجاست؟ در: . جليل ضيا 16

 .1357، تهران 356-366، ص «مجمع علمي بحث دربارة شاهنامه(

 Topographisch Historische studien Zurnزاده، ، ناتد كتتاب: داود منشتي. جالل ختالاي مطلتت17

Iranischen Nationlpos, Wiesbaden 1975 نگاري تاريخي دربتارة حماستة ملتي )مطالعات موضع

 .1358، تهران 353، ص 6-4، ش «مجلة آينده»ايران(، 

البالد المعروفتة ن فتيو طبرستا«: »انطبرست»م. در ذيل  1965، تهران «البلدانمعجم». ياقوت حموي، 18

متن  الكتب الاديمتة و انّمتا يُستحبمازنذران و ا ادري متي سميت بمازّندران فانّه اسم لم نجده في

وايتة طبرستتان و اسم ل«: »مازّندران ». در ذيل 3/502ج « افواه اهل تلك البالد وا شكّ انّها واحد.

 .4/392ج « ل.تب ااوايماً مُحد اً لها فانّي لم أزهُ مذكوراً في كقد تادّم ذكرها و ما اظنّ هذا ااّ اس

، 16تصتحيح عبتاس اقبتال، ص ،«تتاريخ طبرستتان»الدين محمد بن حسن بن اسفنديار كاتب، . بها 19

 .1320تهران 

. 1337، تهتران 394، ترجمتة محمتود عرفتان، ص «جفرافياي سرزمينهاي خالفت شرقي». لسترنج، 20

كار رفتته و گتاه نيتز ويسد ظاهراً از قرن هفتم به بعد مازندران بته جتاي طبرستتان بتهنلسترنج مي

ان اسم طبرست»نويسد: عموميتي پيدا كرده و بر ايالت گرگان نيز اطالق گرديده است. او همچنين مي

شد، كلمة مازندران بتر منطاتة اراضتي بر تمام نواحي كوهستاني و اراضي پست ساحلي اطالق مي

گرديد. سپس حلي كه از دلتاي سفيدرود تا جنوب خاوري بحر خزر امتداد دارد اطالق ميپست سا

 «اين كلمه، يعني مازندران بر تمام نواحي كوهستاني و ساحلي اطالق گرديد...

ستت ؛ وي در جاي ديگتر نيتز نوشتته ا1346، تهران 238، ص «فردوسي و شعر او». مجتبي مينوي، 21

ترين قتديم»الخير رازي از نيمة دوم قترن پتنجم هجتري همرادان بن ابينامة عالئي تأليف شنزهت

برستتان طكتابي است كه مازندران مذكور در شاهنامة فردوسي را صريحاً همين مازندران متا يعنتي 

لاي ماالتة جتالل ختا 2( به نال از زيرنتويس شتمارة 10، ص 2)مجلة سيمرغ « قدما دانسته است.

 ة حاضر.، ماال7مطلت. رك: زيرنويس 

 شاهنشاهي. 2537، تهران 26، چاپ دوم، ص «شاهنامه و مازندران». صادق كيا، 22

 .1356، چاپ چهارم، تهران 66. ديوان منوچهري، تصحيح محمد دبيرسياقي، ص 23

 . در ذيل پادشاهي منوچهر:24
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 ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج  منوچهر برخاست از تخت عاج  

 چنتانچتون سزا بتود بنتواختش  شبر خويش بتر تخت بنشناخت  

 وز آن  نترّه ديتوان متازنتتدران  پس از كرگساران و جنگتاوران  

 سپهبد همه يك به يك ياد كترد  بپرسيتد  بسيتار و تيمتار خورد  

1/78-186/43-1040 

 همي راند خواهم سپاهي گران  سوي كرگساران و مازندران  

1/146/309 

 هم از كرگساران بدين تاختي  ساختيز مازندران هديه اين   

1/192/1143 

 به تو راست كردم به گرز گران  همه كرگساري و مازندران  

1/196/1216 

 بفرمود آذين كران تا كران  در آن شهر سگسار و مازندران  

1/225/1726 

 در ذيل پادشاهي نوذر، در نامه فرستادن نوذر به سام: 

 فرستتاد نامته بته ستام ستوار  بتترسيتد بيتدادگتر شهتريتتار  

 آفرين برد نامنخست از جهان  به سگسار و مازندران بود سام  

1/244/12-11 

 . در ذيل داستان سهراب:25

 گهي جنگ با شاه هاماوران  گهي رزم ديوان مازندران  

2/470/593 

 در پادشاهي گشتاسب: 

 انبه گردن برآورده گرز گر  اگر من نرفتي به مازندران  

6/1672/3122 

 . در داستان رستم با خاقان چين:26

 تبه كرد و بستد به گرز گران  همان است رستم كه مازندران  

4/1034/1253 

 كاووس در دست سياوش است:. در داستان سياوش: نيزة كي27
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 كجا داشتي از پتدر يادگار  سياوش يكتي نيتزة شاهتوار

 ر شير بگذاشتي...به نخجير ب  كه در جنگ مازندران داشتي

3/633/62-1961 

 گويد:در داستان رستم با خاقان چين، رستم مي  

 كه كردم به مازندران كارزار...  كه فردا من آن گرز سام سوار  

4/686/437 

 . در پادشاهي كيخسرو:28

 به مازندران شد به نزديك شاه  بدان رنج و تيمار ببريد راه  

5/1482/2886 

 تاسب:. در پادشاهي گش29

 شب تار و فرسنگهاي گران  برفتم بتنها به مازندران  

1/1669/3060 

 در پادشاهي كيخسرو:

 رهي دور و فرسنگهاي گران  چو كاووس كي شد به مازندران 

5/1482/2886 

 : در داستان رستم با خاقان چين    

 شب تيره و گرزهاي گران  رسيدم به ديوان مازندران 

4/1006/771 

 شب تيره بستد به گرز گران است اين كه مازندرانهمان رستم  

4/1038/1342 

 . در داستان سهراب:30

 گهي جنگ با شاه هاماوران  ديوان مازندران مگهي رز 

2/470/593 

 در داستان رستم با خاقان چين:     

 شب تيره و گرزهاي گران  مازندران نرسيدم به ديوا 

4/1006/771 

 .1332، تهران 49-2/50، چاپ دوم، ج «لهبيست ماا». محمد قزويني، 31
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ان تهر 10، 9، تصحيح عبدالحي حبيبي، ص «ااخبارزين». ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك گرديزي، 32

1347. 

 .1318، تهران 41-42الشعراي بهار، ص ، تصحيح ملك«التواريخ والاصصمجمل» .33

 .187. ايضاً، ص 34

 .45-46. ايضاً، ص 35

ال از . )به ن1344، تهران 27، تصحيح منوچهر ستوده، ص «الملوكاحيا »سيستاني، . ملكشاه حسين 37
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