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 ایران ، مشهد،گاه فردوسي مشهدری زبان و ادبيّات فارسي، گرایش ادبيّات حماسي، دانشآموختة دکتدانش

  24/11/1399تاریخ دریافت: 

 10/6/1401تاریخ پذیرش:  

 چکیده     

ردهای ایران و مازندران است. در شرح نب ،شاهنامة فردوسيهای فارسي پس از موضوع غالب حماسه     

کرده  ن توصيفورانياتیک استثناست که نبردهای عمدة ایرانيان را با  فردوسي شاهنامةاین ميان، ظاهراً 

مّا در اته شده، و توران است، سخناني گف بين ایران شاهنامة فردوسيکه چرا نبردِ اصلي است. دربارة این

سي، چند جغرافيای حمااست. هر شاهنامة فردوسيهای غير از این تحقيق، بحث اصلي بر سر حماسه

به  است که مبليکسالً متفاوت از جغرافيای واقعي است و جغرافيای داستاني، یک جغرافيای رواني/ کام

به این  ، ما راستانيجز در مورد اسامي، ربطي به جغرافيای واقعي ندارد، امّا بررسي همين جغرافيای دا

س ، بر اسامقالة حاضررب واقع شده باشد. ، باید در حدود مغشاهنامهرساند که مازندران در نتيجه مي

دهد که در عمدة متون حماسي فارسي، به جز آوری کرده، نشان ميشواهدی که از متون مختلف جمع

ای ندارند. قش عمدهيان ن، نبرد اصلي ایرانيان، با مازندرانيان است و در این ميان، تورانشاهنامة فردوسي

اسي بيّات حمب قرار دارد که در ادحدود مغر آید، مازندران دربر اساس شواهدی که از این متون برمي

تواند در سرزمين نمي گيرد و بنابراین، مازندرانایران، نماد تاریکي است که در برابر نور )ایران( قرار مي

 هند )شرق( قرار داشته باشد.

 ، ایران، مازندران، مغرب.شاهنامهحماسه،  واژگان کلیدی:      

 
  k.arzhangi@gmail.com 
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 مقّدمه

، نامهسام، امهبرزون، مانند شاهنامة فردوسيسي فارسي، پس از های حماتر منظومهبيش

( قبانامهزرّین) سدیشاهنامة ا، ُکک کوهزاد، منظومة نامهبانوگشسب، جهانگيرنامه، شهریارنامه

وایات برخي ر اند و در غالب این متون، و حتّاهو ... از سدة نهم هجری به بعد سروده شد

دبّيات حماسي [. در این بخش از ا1زندران در مغرب واقع است]عاميانه و مردمي، به وضوح، ما

[. 2]خيزندای است و دشمنان ایرانيان، همواره از مغرب برميفارسي، مغرب دارای نقش عمده

. بن عنق، ابرها و ..دندان، شدّاد، دیو سپيد، عوجگرگساران، بجه و نوبي، ضحّاک، کوش پيل

؛ 18: 1900؛ ثعالبي، 656: 1377الخير، بن ابي؛ ایرانشان234 /1 :1393)فردوسي، اند همه اهل مازندران

سفيدند و  ایرانيان(. 467: 1397 نامه،سام؛ 42 /2 :1393؛ فردوسي، 656؛ 1377الخير، بن ابيشانایران

 /2 :1393وسي، )فرددیو سفيد هم سياه است و تنها موی او سفيد است  مازندرانيان سياه. حّتا

 ينة ایندر زم نور و ظلمت، مشرق و مغرب، سفيد و سياه، روز و شب، و ... آشکارا. تقابل (42

توان گفت که نبرد ایران )مشرق( و مازندران )مغرب(، یا شود. بنابراین ميها دیده ميحماسه

 دوسيشاهنامة فرهای فارسي پس از به عبارتي دیگر، نبرد نور و ظلمت، زمينة اصلي حماسه

جدّدًا متوان گفت که پس از گذشت چندین سده، ها هرچند متأخّرند، امّا مياست. این حماسه

  رنگ واند و کامالًبه تأثير از اساطير کهن ایراني و منابع قدیم حماسي فارسي شکل گرفته

و  وستااشود، بعضاً با منابع کهني چون ها دیده ميبویي ایراني دارند. روایاتي که در این حماسه

که با روایات فردوسي مشابهت داشته باشند، با منابع کند و بيش از آنت ميمطابق بندهشن

ها و نامهای چون تواریخ طبری، مسعودی، مقدسي، ابن اثير و ... که متأثّر از خدایتاریخي

 اند، شباهت دارند. های پيش از فردوسي بودهشاهنامه

؛ 194 -193: 1389)قزویني، آمده  شاهنامة منثور ابومنصوریمازندران چنان که در مقدّمة 

شده و خودِ سرزمين شام دربرگيرندة ، به شام و یمن اطالق مي(49 ،46 /2 :1332همو، 

هایي از هایي است که امروزه کشورهای سوریه، اردن، لبنان، فلسطين، قبرس، بخشسرزمين

نيز جزو هایي از غرب عراق را جنوب ترکيه و شرق مصر در آن جای دارند و گاهي بخش

« بجه»الخير هم به نقل از مسعودی، سرزمين بن ابيآورند. ایرانشانشمار ميسرزمين شام به

. در آن دوران، این (535: 1377الخير، بن ابي)ایرانشانخواند در آفریقا و جنوب مصر را مازندران مي

منصب قاصي در این  اند و به گواهي منابع تاریخي،آمدهگویي به شمار ميها مهد قصّهسرزمين

گویي در مساجد در زمان خليفة دوم، قصّه کرده.ميها گاهي با منصب قاضي برابری سرزمين

 توراتها آورده و منابعشان های خود را که از این سرزمينگویان، قصّهکند و قصّهرواج پيدا مي

با گذشت زمان،  .(35 -49: 1378)جعفریان، خوانند است، در مساجد برای مردم ميتلمود و 
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شود تا جایي که برخي صحابة پيغمبر )ص( با آن به مخالفت تر ميگویي روز به روز بيشقصّه

های . مسلمانان با ورود به ایران، قصّه)همان(شمرند گویي را بدعت ميخيزند و قصّهبرمي

ميزش های نخست شاهد آآورند و در همان سدهاسرائيل را هم با خود به ارمغان ميبني

اسرائيل هستيم. البتّه بستر این آميزش باید های ایراني با قصص بنياساطير و داستان

ترها فراهم شده باشد؛ شاید از زمان کورش و در هنگام انتقال کليميانِ اسير در بابل، به پيش

شایش ها. پس از گبلخي و ... پر است از این آميزشاثير، ابنایران. تواریخ طبری، مسعودی، ابن

هایي متفاوت با های شام و مصر، آرام آرام با داستانایران بر روی قصص سرزمينهای دروازه

تر(، ابوطاهر طرسوسي، شویم. در حدود سدة ششم )شاید سپسرو ميهای ایران روبهداستان

شاه، قران هایي دربارة داراب، فيروزشاه، بهمنکه خود اهلِ طرسوسِ شام است، سلسله داستان

های کند که خود سرمنشأ بسياری از حماسهحبشي و ... به ادبيّات حماسي ایران اضافه مي

اند که بسياری از چنين از مراکز مهّم علمي آن دوره بودهشوند. شام و یمن همبعدی مي

اند. تقریبًا جا رفتهها به آنایرانيان برای کسب علم و یادگيری و به تبع فراگيری قصص آن

تر های منظوم و منثور، بيشگفت که از سدة نهم به بعد، نبردهای ایرانيان در حماسهتوان مي

بن عنق، فضل گرازدندان، شدّاد با پهلوانان، دیوان و خدایان مغربي و مازندراني از جمله عوج

)برای نمونه، گيرند های نمادیني چون قاف و فنا هم در مازندران قرار ميعاد و ... است و کوه

؛ زریری، 1127: 1393، قبانامهزرّین؛ 242و  46: 1397، نامهسام؛ 428 - 427: 1370الخير، بن ابيانشاهایر

، پهلوان داستان هم در مغرب جهانگيرنامهها، از جمله در برخي منظومه . حتّا(1186: 1396

 . (84: 1380)مادح، شود متولّد مي

ل دو مح مازندران در شاهنامه بر»که  تر، کریمان اشاره کرده استپيش: پیشینة تحقیق

 وهور ناظر است؛ یکي در مغرب در عربستان و حدود یمن و شام و دیگری در مشرق در ال

ه پيروی از ب. کزّازی هم (141: 1375)کریمان، « مولتان و کشمير و حدود بدخشان و فالت پامير

نيان، این سرزمين را با ایرا معتقد است که« گذارشت سواران نيزهد»سن، دربارة کریستن

ونين خاند، امّا این سرزمين، سرزميني نمادین، و یادآور نبردهای عربستان یکي پنداشته

وجود  ای این سرزمين را بهنژاد است و همين یادمان، جغرافيای افسانهایرانيان، با اقوام سامي

موقعيت جغرافيایي  . در مورد(26 - 25: 1370؛ کزّازی، 59: 1395سن، )کریستنآورده است 

: 1355)، ضياءپور (32-1: 1353)، کيا (141 - 140: 1383)مازندران و تفاوت آن با طبرستان، صفا 

اند. سيّدی نيز به بحث پرداخته (752، الف: 1390)یدنلو آو  (638 -611: 1363)، متيني (656-360

 [.3] ه استرکزی دانستهای آسيای مدشت نيز اخيراً، محلّ مازندران را( 557 -565: 1399)
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 بحث و بررسی

ت بوری( اس /bavriآید ضحّاک از قوم دیگری و از مملکت بابل )برمياوستا چنان که از 

جا را تازی نژاد از ساکنين آنیعني همان سرزميني که ایرانيان در قدیم یک طایفة عرب

 /1 :تا، بيهاتیش)ق کردند ناميدند و بعدها اسم این طایفة مخصوص را برای کلّيّة اعراب اطالمي

یران، ادانيم بابِل، شام، یمن و مصر همگي در همسایگي هم و در مجاورت . چنان که مي(189

شام و )اند. در طول تاریخ، ایرانيان با مردم مازندران ها نيز تحت سيطرة ایرانيان بودهو مدّت

های فارسي در حماسه دها را امروزها و آوريزهاند و شرح این ستیمن( و بابِل سر نزاع داشته

ن از ل زنگيان است و ایرانيا، ضّحاک باعث به وجودآمدنِ نسبندهشنبينيم. طبق روایت مي

: 1395دادگي، رنبغ)ف تاختند، درگير بودندزمان فریدون، با این اقوام، که هر ساله به ایرانشهر مي

به  زندراناز آن، همة غوالنِ ما پس». در متني مانوی که شروو نقل کرده، آمده است: (84

ها را شکست اقليم مرکزی( فرستاده شدند، اّما فریدون آن /Xwanirahسرزمين خونيروس )

دندان يلپکوشِ  دیو سپيد و دیوان مازندران و حّتا[. پس ضحّاک، 4] (91: 1397)شروو، « داد

ستند. طقة جغرافيایي هآید، همگي متعلّق به یک منمي هم که از نسل ضحّاک است و از مغرب

های منثور عصر توان مازندراني ناميد. در شاهنامهها را ميبا در نظر داشتن این نکته، همة آن

 اند و ازانيسلم و تور هم مازندر لي( و روایات شفاهي عاميانه، حتّاصفوی )طومارهای نقّا

؛ انجوی 248: 1396[، 5] ری؛ زری47: 1381، طومار شاهنامة فردوسي)اند دختران ضّحاک زاده شده

، حدّ مغرب تر نيز، در منابع قدیم و جدید، اشاره شده است که به. پيش(38 /3 :1363شيرازی، 

؛ 49و 46 /2 :1332 :همان ؛194 -193: 1389قزویني،  :)از جملهگویند بابِل، شام و یمن، مازندران مي

 [.6] (27: 1344؛ سيستاني، 56: 1389اسفندیار، ابن

ينِ باستاني بابل، با داشتنِ آب، خاک و هوای مناسب، توانست در برابر هجوم مداوم سرزم

. این تمدّنِ : نوزده(1386)کينگ، بيگانگان، مقاومت کند و تمدّن خود را بر فاتحان تحميل کند 

های های دوردست رسيد. نخستين ارمغاني که از بابل به سرزمينرفته به سرزمين دیرپا، رفته

از جمله مصر و ایران آمد، خط بود و یادگيری خطّ یک قوم، مستلزم فراگيری بخشي از اطراف 

. سرزمين ایران، در سومين هزارة (1)همان: ادبيّات، اساطير و عقاید دیني خاصّ آن قوم است 

نژاد برای تهيّة امتعة مورد نياز خود به پيش از ميالد اهمّيّت فراواني داشته و تاجران سامي

کردند. بر اساس سخناني که کينگ از گيرشمن نقل کرده است، کاسيان رفت و آمد ميایران 

کردند، با مصر در ارتباط بودند و در آن دوران های لرستان کنوني زندگي ميکه در کوهستان

بابِل تحت تصرّف کاسيان بوده است. در سدة هشتم پيش از ميالد نيز، یک دسته از 

چنين، د منتقل شدند و با اقوام ساکن در زاگرس آميختند. هماسرائيل به شهرهای مابني
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النهرین، سوریه، مصر، آسيای صغير، دانيم که کشور ایران در زمان هخامنشيان، شامل بينمي

ق.م. تصرّف کرد و  537شهرها و جزایر یوناني و قسمتي از هند بود. کوروش، بابِل را در سال 

لکات بابل بود، بدو تعلّق یافت. بابل در زمان داریوش نيز در در نتيجه، سوریه نيز، که از مستم

سال نایب سلطان در بابل بود.  12تصرّف ایران بود و خشایارشا پيش از رسيدن به سلطنت، 

کوروش در نخستين سال سلطنتش، دستور آزادی اسرای بابلي را صادر کرد و اجازه داد که 

ای بر التقاط گردند. شاید این مسأله، تأثير عمدهجمع کثيری از بابليان، به ارض موعود باز

اسرائيل در اسرائيل داشته است؛ از جمله ظهور داستان پيامبران بنيهای ایران و بنيداستان

 . نوزده( -141)همان: « المقدسبيت»ای چون چنين اسامي امکنهروایات حماسي ما و هم

 

 های ایرانتأثیر بابِل بر اساطیر و حماسه ترینهای زمانی، مهماعتقاد بابلی به چرخه -1

های بابلي مربوط به قرن پانزدهم در اساطير ایراني، زروان، خدای زمان است و در لوحه

. برخي معتقدند که (418: 1391)یاحقّي، سخن رفته است « زروان»ق.م. نيز از ایزدی به نام 

دادها با تعاليم زردشت دربارة زمان ر رویهای زماني و تکرااحتماالً تقابل اعتقاد بابلي به چرخه

؛ 516 /3 :1388؛ موالیي، 177 -234: 1384)زنر، اند های زرواني را به وجود آوردهمند، بدعتکرانه

چنين برخي معتقدند که اعتقاد به جبر و تقدیر هم، متأّثر [. هم7] (24: 1399، رستمي اردستاني

بوده است؛ « سال کبير کيهاني»ای و بازگشت دوری از معتقدات بابليان دربارة جبر ستاره

کردند انگاشتند که سرنوشت مردمان را تعيين ميکه بابليان، اجرام آسماني را ایزداني ميچنان

. این (518 /3: 1388؛ موالیي، 235 -262: 1384)زنر، ها بود و وقایع روی زمين نيز تحت ارادة آن

هر نيک و بدی که به مردمان و نيز به آفریدگان دیگر »ید: توان دمي مينوی خردتأثيرات را در 

رسد. و آن دوازده برج در دین رسد از هفتان )هفت سّياره( و دوازدهان )دوازده برج( ميمي

منزلة هفت سپاهبد از جانب منزلة دوازده سپاهبد از جانب اورمزد و آن هفت سيّاره بهبه

دهند و به )دست( ن را آن هفت سيّاره شکست مياند. و همة آفریدگااهریمن خوانده شده

کنندة سپارند. به طوری که آن دوازده برج و هفت سّياره تعيينمرگ و هرگونه آزار مي

شاهنامة برج را که در  12[. تأثير این 8] (23: 1354، مينوی خرد)« اندسرنوشت و مدبّر جهان
توان در روایاِت مربوط به [، مي9] (338 /7 :؛ همان6 /1 :1393)فردوسي، بينيم هم مي فردوسي

، نامهسام)هزار مرد جنگي دارد بن عنق دوازده، عوجنامهساممازندرانيان دید؛ برای نمونه، در 

. ریشة اهمّيّت (503)همان: راه دارد هزار جادوگر به همو مادر جادوگرش نيز دوازده (467: 1397

ي جست. در سورة مائده آمده است که نقيبان موسي این عدد را باید در منابع دیني و تاریخ

، ذیل داستان عوج، آمده است که موسي تفسير سورآبادیو در  (12)مائده/ دوازده نفر بودند 
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دوازده ارش بود و عصایش هم دوازده ارش و دوازده ارش هم بر آسمان بلند شد و عصا بر 

 .(150و 149: 1393تر: بشيری و محمّدی، ؛ برای اطاّلعات بيش89: 1365)سورآبادی،  کعب عوج زد

 

 اسرائیلهای بنیا داستانهای ایرانی بآمیزش داستان -2 

هب های ملّي با تکيه بر مذگران، تداوم هویّت ایراني را در اتّکاء به افسانهبرخي پژوهش

ائيل را اسرهای بنيهای ایراني با داستان، آميزش داستاندانند و معتقدند که این مسألهمي

رون ظاهرًا در ق .(24 -21: 1351روغي، ؛ ف146: 1396)اميدساالر، کند ها توجيه ميبرای بقاء آن

د اند که پيامبر خود زردشت را با ابراهيم تطبيق کننکوشيدهنخستين اسالمي، موبدان نيز مي

و  812: 1372هيار، )مابراهيم بنامند اگاهي به ناچار زردشت را  و حتّا( 115 -128 /1 :1388)معين، 

)مقدسي، اند دانستهآید که برخي فریدون را خودِ ابراهيم مي. از روایت مقدسي هم برمي(813

. اسرائيل استبران ایران و بنيو این نشانة آميزش گستردة پادشاهان و پيام( 124 /3 :1374

متون تاریخي و شدن سنن تاریخي قبل از اسالم در . البتّه، داخل(37: 1387سن، )کریستن

ت ن این اسآطور کلّي جوامع اسالمي، یک علّت مهم دارد و اعتقادات عوامانة نومسلمانان و به

ه یک شد ب اسالم بعد از فتوحات، از یک سيستم اداری و اعتقادی محلّي عربي، تبدیل»که: 

 کرم )ص(ول اامپراطوری و تمدّن بزرگ. بنابراین، تاریخ اسالم که منحصر به تاریخ حضرت رس

هاني های پيامبران مذکور در قرآن بود نيز به تدریج تبدیل شد به یک تاریخ جو داستان

(world historyدر فرایند این گذار از روایت تاریخي محدود به شبه .)تاریخي  جزیره، به روایت

د، نياز شيمامل شوسيعي که ایران و کلّ غرب آسيا و بعداً بخشي از اروپا و هند و چين را نيز 

ر اذهان ببخشيدن به روایت تاریخي اوّليّه هم محسوس بود و هم به صورت ناخودآگاه به وسعت

ط سنن ها و اختالمورّخين و ادبای دو سه قرن اوّل حاکم بود. به همين علّت تداخل شخصيّت

ره، غيومي و های دخيل، چه ایراني باشند و چه رداستاني و روایي ميان روایات قرآني و داستان

ظاهراً این  صورت گرفت. در سنن حماسي هم البتّه این تداخل مشهود است. امّا علّت اصليش،

اند مشروعيتي برای اشخاص داستاني خودشان کسب کنند، خواستهنيست که ایرانيان مي

وجود  ي بهکه سير طبيعي و تکاملي گفتمان تاریخي در اسالم این تداخل را خواهي نخواهبل

ریخي ن، اشخاِص تاجا که پادشاهان اساطيریِ ایراچنين، باید گفت: از آناست. همآورده مي

ریخ ني با تاکردنِ تواریخ قرآشدند، با آمدنِ اسالم و تالشي که مسلمين برای هماهنگتصوّر مي

يدساالر مود ام)نقل از مکتوب مح« عجم و روميان در پيش گرفتند، این تداخل و اختالط پيش آمد

 .نده(به نگار
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رس بوده است؛ وفور در دستهای سير و اخباِر اهل مغرب در آن زمان بهظاهراً کتاب

 از فریدون تا-کند که نام پادشاهان بابل و ایران تصریح ميآثارالباقّيه که ابوریحان در چنان

بيروني، )های سير و اخباری که از روی کتب اهل مغرب نقل شده، دیده است را در کتاب -دارا

از »گوید: که ميشود و آن این. نکتة مهّم دیگری هم در سخنان ابوریحان دیده مي(151: 1386

؛ همان() «است رانیپادشاه ا نیاند تا دارا که آخرنام دارد شروع کرده افولیکه نزد آنان  دونیفر

شدن شتهسرایي در ایران دارد که غالبًا پس از ماجرای کو این نشان از سنّت کهن شاهنامه

به  کنند و سپسبهمن به دست آذربرزین و اژدها، ذکر کوتاهي از پادشاهي هما و دارا مي

يدا های منثور )طومارهای نقّالي( تداوم پدهند و این سنّت، در شاهنامهداستان خود خاتمه مي

 کرده است. 

اند و کرده لکند، حدیثي است که از پيامبر نقنکتة مهّم دیگری که این تأثير را آشکارتر مي

ن است چنا و اندر جهان شگفتي فراوان»... هم موجود است: شاهنامة ابومنصوری در مقدّمة 

اسرائيل نيچه از بفت: هرگ«. حَدِثوا عَن بَني اِسرائيَل وَ لَا حََرجَ»چون پيغامبر ما )ص( فرمود: 

. شاید (38 /2 :1332؛ همو،  191: 1389)قزویني، « گویند همه بشنوید که بوده است و دروغ نيست

گویي در های نخستين پس از هجرت، کار قصّهتأثير همين سخن باعث شد که در دهه

زودی به جایي برسد که با منصب قضاوت برابری کند. در گيرد و بهجزیرة عربستان باال ميشبه

رار قهمين دوران است که برای نخستين بار، دو عنوان قاضي و قاصي در کنار یکدیگر 

شود و نکتة خواني تبدیل به جریاني فرهنگي مي. به زودی، قصّه(47: 1378)جعفریان، گيرند مي

اد استنتلمود و تورات های خود، به دو منبع مهّم خوانان در نقل قصّهجاست که قصّهمهم در آن

و این  (7: 1378)جعفریان، گرفتند ، از اخبار یهود بهره ميقرآندر تفسير آیات  کردند و حتّامي

 اسرائيل با متون دیني )تفاسير( شد و ایرانيان کههای بنيمسأله باعث آميزش عميق داستان

رز مها شدند، ظاهراً نتوانستند رسي پيدا کردند و مشغول مطالعة آنبه این منابع دست

ر اسرائيل و اخبار و روایات یهود قائل شوند و دهای بنيمشخصّي بين متون اسالمي و داستان

 وادشاهان پهای آغازین ورود اسالم به ایران، شروع به برابرسازی پادشاهان خود با همان سال

 اسرائيل کردند.بران بنيپيام

ی و ای بوده برگرفته از کار وّعاظ یهودخواني در آغاز دورة اسالمي، شيوهظاهراً کار قصّه

گویي شروع به قصّه مسيحي و از شواهد پيداست که نخستين کساني که در مساجد مکّه

اند و نضربن حارث نيز که در مکّه، داستان رستم و شده بودههای مسلمانکردند، نصراني

هایي از دهد که کتابکرده، با یهودیان در ارتباط بوده و شواهد نشان مياسفندیار را نقل مي

 .(24)همان:  کرده استحيره و شام انتساخ مي
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رس شعرا و طور گسترده در دستدند و بهان هم رواج پيدا کرزودی، منابع یهودی در ایربه

به  ،اسکندرنامهکه نظامي در سدة ششم هجری، برای تأليف نویسندگان قرار گرفتند، چنان

 . در مورد(69 :1378)نظامي، کند رسي پيدا ميراحتي به تمام منابع یهودی و نصراني دست

ها نه بدانفادة نظامي به چه زباني بودند و او چگوستاکه این منابع یهودی و مسيحي مورد این

لچين گو تازی  که احتمااًل آن اخبار پراکنده را از آثار مورّخان پارسيرسي داشته و یا ایندست

ر صورت اشارة نظامي به این هولي در  (296: 1393)سرکاراتي، توان رأی قطعي داد کرده، نمي

م دهد که در سدة ششقاني از دین مسيح، نشان ميچنين اطّالعات فراوان خامسأله و هم

 اند. رس بودههجری، منابع یهودی و مسيحي در دست

، به کند و در دورة قاجاریهخواني خصوصاً در اصفهان رواج پيدا ميدر دورة صفویّه، شاهنامه

خوان مخصوص خود را رسد، به نحوی که هر حاکم و فرمانداری، شاهنامهاوج رواج خود مي

؛ صفا، 128: 1378؛ جعفریان، 305: 1369معاني، ؛ گلچين307: 1317؛ نصرآبادی، 16: 1354)لسان، دارد 

گویي در دورة صفوی را باید در کنارِ تالشِ قصّه . تبِ(7: 1385 ؛ الهوری،1502 -1507: 1369

گویان، تالش دوست گذاشت و گفت که این قصّهگویان برای جلب توجّه شاهانِ ادبقصّه

اند تا اشتههای ایراني، سامي و هندی دزیادی برای به دست آوردن منابع و مآخذ قدیمِ داستان

های منثور ای نو فراهم آورند. به همين دليل است که در شاهنامهها، قصّهبا تلفيق آن

ات، های عمدة جنگ در این روایبسيار پررنگ است و صحنه« مغرب»)طومارهای نقّالي(، نقش 

 مغرب است. های نبرد ایرانيان و اهله ميدانمربوط ب

 

 آغاز نبرد ایران و مازندران -3

نزد  شدِن هابيل،طبق روایت طبری، سرآغاز و ساالر جبّاران ابليس بود که پس از کشته

سي بود کای ترغيب کرد و چنين شد که قابيل، نخستين قابيل آمد و او را بر ساختنِ آتشکده

 شاهنامة. در (133: 1342سراج، ؛ منهاج108و  50 /1 :1383)طبری، هاد که پرستِش آتش بنياد ن

روند، ا ميدني زریری، آمده است که، زماني که ساِم نوح و فرزندش آدم ثاني )پدر کيومرث( از

کند که به ایران حمله کنند و سرزمينش را زمين قوم قابيل را خبر ميشيطان در مغرب

ان نخستين . طبق این روایت، نبرد مازندران با ایران از زم(63: 1396)زریری، متصرّف شوند 

 . (64)همان: مازندران هستند  شود و دیوان، ساکنپادشاه ایران آغاز مي

جا با زني رود و در آنزمين ميطبق روایت اخير، روزی ضحّاک به عزم جهانگردی به مغرب

کند و اه کلّ سرزمين مغرب ميشود و او را پادشکند و از وی صاحب پسری ميازدواج مي
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کند المقدس را مقّر سلطنت خود ميدهد و وی، بيتپادشاهي حجاز را به پسر دیگر خود مي

 .(206)همان: نام دارد « گوش»و پسر او که پادشاه مغرب است،  (176)همان: 

ا زش بز آميابن اثير آمده است که خنوخ )نام فارسي ادریس( فرزندان خود را ا کاملِ در 

که ضّحاک از نژاد قابيل است و خنوخ فرزندان . این(65 /1 :1383اثير، )ابنکند قابيليان منع مي

ابل کدهد که منعِ آميزش ایرانيان با اهل کرده، نشان ميخود را از آميزش با قابيليان منع مي

های اسهای مازندران قرار دارند، در حمو یمن و هاماوران و ... که همگي در حوزة اسطوره

 نع وصلتمِ مایراني، برگرفته از همين روایات است. در روایت زریری، آمده است فریدون، حک

رده است کرسانند، صادر ایرانيان با تازیان که از طایفة ضحّاکيان هستند و نسب به عاد مي

 های پس از شاهنامة فردوسي، نبرد کيومرث )نخستين شهریارِ . در حماسه(495: 1396)زریری، 

دادیان برد پيشطور کلّي، نایران که در برابر امنيّت مردم کشور مسؤوليّت دارد( با دیوان یا به

توان ه ميک[. نبردی 10] توان دور نخست نبرد ایرانيان با مازندرانيان دانستبا دیوان را مي

 یاد کرد:« نبرد نور و ظلمت»دربارة آن از تعبيرِ 
 بهههه گيتهههي نبهههودش کسهههي دشهههمنا

 
 در نِهههههان ریمههههن آهرمنهههها مگههههر 

 (22 /1 :1393)فردوسي،                

س، اهرمن ابلي»سه واژة  ، غالباً شاهنامة فردوسيهای پس از باید توجّه داشت که در حماسه

شود. این روند و سردستة دیوان، ابليس یا اهرمن خوانده ميدر یک معنا به کار مي« و دیو

شود یده ميي دن گذاشت؛ چرا که در منابع قدیم هم این تلقّمسأله را هم نباید به پای نقّاال

همگاني برای آفریدگان و  ، دئو، نامياوستا . از جمله، در متن(244 -247 /1 :1388)معين، 

حان هم در . ابوری(988 /2 :1358)اوستا، آید یاران اهریمن به شمار ميکارگزاران و دست

رانيان در ای»گوید: برد و برای نمونه، ميبا یکدیگر به کار مي، این سه نام را مترادف آثارالباقيّه

 لم و دره عامبدأ جهان و توّلد اهرمن که ابليس باشد از اندیشه خداوند و اعجاب خداوند ب

: 1386)بيروني، « انگيز است...آور و حيرتاند که بسيار شگفتهایي گفتهحقيقت کيومرث سخن

140). 

 (، خالویدانند و نبيره )پسر ضّحاکتور خود را از نژاد ضّحاک ميدر روایت زریری، سلم و 

با منوچهر، ویسه  [. در همين روایت، در نبرد سلم و تور11] (326و 273: 1396)زریری، هاست آن

گوید که اگر بخواهد رود و دیو سفيد به او ميبرای درخواست کمک به نزد دیو سفيد مي

یشان ا، زیرا گيردهمورث بگيرد، باید از سلم و تور هم انتقام بتقاص خون پدرش را از اوالدان ط

مادری  گوید که سلم و تور از طرفهم از اوالدان طهمورث هستند و ویسه در پاسخ به او مي

 . (646)همان: اند رسانند چون نوادگان ضّحاکنسب به عاد مي
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 برد با دیوود؛ یک بار در نرکاوس دو بار به نبرد مازندرانيان مي، کيشاهنامة فردوسيدر 

م در هماوران تر گفتيم هاسپيد و پادشاه مازندران، و یک بار در نبرد با پادشاه هاماوران )پيش

مطلق گراني، از جمله نولدکه و خالقيتر، پژوهشمنطقة جغرافيایي مازندران است(. پيش

ر دکي از این دو نبرد راً یاند که ظاههم به این مسأله توجّه کرده (412: 1381مطلق، )خالقي

 کدام از این دوکردنِ تقدیم و تأخير هيچبه تقليد از دیگری است. نولدکه، مشخّص شاهنامه

تر باشد زند که روایت نبرد هاماوران قدیمداند ولي حدس ميروایت را به طور قطع ممکن نمي

ست انولدکه  مطلق، عکس نظرو نبرد مازندران را به تقليد از آن ساخته باشند؛ اّما نظر خالقي

 .(412 -416)همان: 

د و یي هستن، هر دو در یک منطقة جغرافيا«هاماوران»و « مازندران»باید توجّه داشت که 

موجود  که چرا دو روایت از این داستانجا حمله کرده است، اّما اینکاوس یک بار به آنکي

( 31: 1386)مطلق که خالقي. چنانگرددبرمي شاهنامة ابومنصوریاست، به نظر، به مآخذ 

؛ نامهخدای. 1در دست داشتند:  چهار مأخذ عمده شاهنامة ابومنصوریگوید، گردآورندگان مي

يفي متأخّر . تأل4. کتاب کاليستنس دروغين در شرح پادشاهي اسکندر؛ 3. تأليف آزادسرو؛ 2

ان، هاماور ان وایت نبرد ایردر شرح پادشاهي یزدگرد سوم. دور از ذهن نيست اگر بگویيم که رو

ها سرچشمه گرفته و نامهها در ادامه خواهد آمد، از خدایکه در تواریخ آمده و شرح آنچنان

 رو گرفتهشدن دیو سپيد به دست رستم، از تأليف آزادسروایت نبرد ایران و مازندران و کشته

 شده باشد. 

، بومنصوریگردآورندگان شاهنامة ا آیا آید و آن این است کهجا اشکالي پيش ميامّا در این

 اند که مازندران و هاماوران مربوط به یک منطقة جغرافيایي هستند؟ چنان که دردانستهنمي

 شاهنامة فردوسي آمده:

ـــاورانز کههههاوس در جنههههگ   هام

 نههه ارژنههگ مانههدم، نههه دیههو سههپيد
 

 مازنـــدرانبهه تنههها برفتهههم بهههه  

 بيهد هنه سنجه، نهه کهوالد غنهدی، نه

 (348 /5 :1393)فردوسي،              

 الکامل؛ (424: 2، ج1383) تاریخ طبریمله در جکاوس با اهل هاماوران، از به نبرد کي

؛ (42: 1385)بلخي ابن نامةفارس ؛(45 -44: 1363)گردیزی األخبار زین؛ (282 /1 :1383)اثير ابن

 اریختآفرینش و ؛ (143 -142، 1342)راج سمنهاج طبقات ناصری؛ (31: 1348) تاریخ بناکتي

اشاره شده است، امّا در ( 140: 1395دادگي، )فرنبغ بندهشن چنينو هم (127 /3 :1374)مقدسي 

 ران نيست. کاوس با اهل مازنداین منابع، سخني از نبرد کي

کاوس، طبق روایاتي از جمله روایت هاشمي و سعيدی، قباد و برادر کيآرش پسر کيکي

 آیدادشاه بربرستان )به قول هاشمي و سعيدی: ترکيه امروز( است و از مازندران به ایران ميپ
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ارش پسر کيسه از جمله کي»هم آمده:  تاریخ طبری. در (488: 1381، طومار شاهنامة فردوسي)

 .(432 /2 :1383)طبری، « شاه خوزستان و نواحي بابل مجاور آن...

م هراب ان هم در منطقة جغرافيایي مازندران است و سهتر گفتيم، هاماورچنان که پيش

 آید. در تاریخ طبرستان آمده است: شمار ميمازندراني به

اقبت پيمود، عو پسر او سرخاب به طلب او توران و ایران و هند و روم جهان مي»

که نآبه زمين رویان بليکش موضعي است، بهم افتادند و ميان ایشان به حکم 

 شناختند مصاف رفت، سرخاب ازو زخم یافت به پدر وعيد کردیکدیگر را ن

ابوتش تمکتوب است پدر را معلوم شد که پسر اوست  شاهنامهکه در چنان

د نها جا که قصر طوس بود فروبرگرفت که به زاول برد، چون به ساری رسيد آن

 گویند گور اوتر شود، برگيرد خود اتّفاق نيفتاد و ميتا که حرارت هوا کم

 .(82: 1389اسفندیار، )ابن« جاستآن

مکتوب  شاهنامهچنان که در »گوید که ميآید؛ یکي اینچند نکته از این روایت برمي

که در نيست؛ نکتة دوم این شاهنامة فردوسياسفندیار، دهد که مراد ابنو نشان مي« است

ضبط شده و ظنّ « بسرخا»کند، نام سهراب به صورت همين شاهنامه که وی به آن اشاره مي

کند چرا که وی تصریح ای غير از شاهنامة فردوسي افزون ميما را از استفادة او از شاهنامه

است « ساری»و « رویان»های [؛ و نکتة آخر، ذکر نام12] کند که در شاهنامه مکتوب استمي

ه امّا چون مؤلّف دهد بنا بر روایت ابن اسفندیار، این داستان در مازندران روی دادکه نشان مي

ال دانسته، گمان برده که مراد، شمو یا مأخذِ او، احتماالً این مسأله را نمي تاریخ طبرستان

را به داستان افزوده است. ظاهرًا « ساری»و « رویان»های ایران و ناحيّة طبرستان است و نام

ن نخستين هجری، های مّلي ایران، در قروتعداد زیادی از مورّخان و گردآورندگان داستان

شام است. این عدم آگاهي باعث شده است که اند که مراد از مازندران، سرزمين دانستهنمي

ای چون آمل، بابل، تميشه، رویان، طبرستان آید، با اساميهرجا سخن از مازندران به ميان مي

ه که محّل کرددهد راوی داستان، یا گویندة آن، تصوّر ميرو شویم که نشان ميو ... روبه

؛ 95: 1382؛ بنداری، 97 /2 :1393)برای نمونه: فردوسي، دادها، در شمال کشوِر ایران است روی

شود دیده مي اوستاای کهن دارد. در انگاری، ریشهسان. این هم(163: 1377الخير، بن ابيایرانشان

)از سخن رفته است  [ نيز13] «ورن»که غالبًا در کنار دیوان مازندری، از دیوان و بدکاران 

و  474، 451، 449، 385، 377، 376، 369، 347، 303، 301، 280، 276، 193 /1 :1385، اوستاجمله: 

را که زادگاه « ور»خصوص مغان مادی، کوشيدند که . ظاهراً، گروهي از ایرانيان، به(663

عني گيالن و فریدون بود و در مشرق قرار داشت، با مناطقي در سواحل جنوبي دریای خزر، ی
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ویژه تاریخ و سنّت زردشتي را نيز از مشرق ایران به ایاالت غربي به»دیلمان مطابقت دهند تا 

هم دیده  شاهنامه. این مطابقت، در متن (115: 1111)موالیي، « ماد و آذربایجان منتقل کنند

 گوید:جایي که ميشود؛ آنمي

 ز آمههل گههذر سههوی تمّيشههه کههرد

 

 بيشههه کههرد نشسههت انههدر آن نههامور 

 (92 / :1393)فردوسي،               

م ه« گيالن»و در همين داستان فریدون، به صورت غير مستقيم اشاره شده است که 

: 1393موالیي،  :تر. برای اطّالعات بيش155 - 154)همان: بخشي از حوزة فرمانروایي او بوده است 

118- 113). 

 

 پایان نبرد ایران و مازندران -4

ها از فریدون خوردن مازندراني، پس از نقل ماجرای شکستکرد نهمدینگرد بيستم در فر

ایران  ن که بهجا نکردند، مگر دوتکه دیگر مازندرانيان به ایران نرفتند و قصد آن آمده است

هزارة چهارم(، هزارة پایاني جهان )سه. طبق اساطير ایراني، در سه(113: 1397)تفضّلي،  تاختند

ین ایابد. بر اساس شوند و این نبرد برای هميشه پایان مين بر مازندرانيان پيروز ميایرانيا

ایم هزارة چهارم نشدههزارة سوم شکل گرفته و هنوز وارد سهاساطير، تمام این نبردها در سه

خست، نرسد که نبرد ایران و مازندران، در وهلة . بر این اساس، به نظر مي(147: 1380)شایگان، 

نين دهای خونبر گرفته از باور کهن ایرانيان به دو بُن خير و شرّ، و در وهلة دوم، یادمانبر

نبرد  ا ادامةرران ایرانيان با اقوام سامي است. بدین ترتيب، طبيعي است که نبرد ایران و مازند

ای نمونه، بر)است  شده بين نور و تاریکي و خير و شرّ بدانيم که بنياد اساطير ایراني، بر آن نهاده

مة شاهنا. اگرچه در (96: 1384؛ کزازی، 400: 1383؛ صفا، 23: 1368؛ هينلز، 397: 1389بهار، 
رح شهای پس از فردوسي، به ، نبرد اصلي ایرانيان با قوم تور است، امّا حماسهفردوسي

ي منتری در دوستي و دشاند که سابقة کهننبردهای ایرانيان با اهل مغرب و مازندران پرداخته

هراً ران، ظار ایبا یکدیگر دارند. این نکته نيز قابل توجّه است که نبرد خير و شرّ در اساطي

زن لرّ از غوالنهرین(، دربارة پدیدآمدن خدایان خير و شبرگرفته از اساطير تمدّن سومری )بين

صلي بابل ن ا. باید توجّه داشت که سومریان، از ساکنا(396: 1389)بهار، نخستين )تيامت( است 

های ماسهحجا، دوباره شاهد اثرگذاری اساطير بابل بر و در این (259: 1391)دورانت، بودند 

ه دهند کفارسي هستيم. روایات متعدّدی هم که از منابع مختلف نقل شد، همگي نشان مي

نان گاه دیوان سياه است که در قرون متمادی، دشمو سکونت« مغرب»، مکاني در «مازندران»

 رفتند.  ي ایرانيان به شمار مياصل
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 گیرینتیجه

، در ، بر شام و یمن اطالق شدهشاهنامة ابومنصوریمازندران، چنان که در مقدّمة 

شود امّا با صراحت هم همان نواحي را شامل مي شاهنامة فردوسيهای پس از حماسه

ت؛ ران نيسایران و تو های منثور )طومارهای نقّالي( دیگر نبرد اصلي بينتری. در شاهنامهبيش

شمار به زندرانيم ماسلم و تور ه زندرانيان است. در این متون، حتّاکه نبرد بين ایرانيان و مابل

المي گویِي اهل شام و یمن در دورة اسآیند. در این تحقيق، با توّجه به اسنادی که از قصّهمي

چنين ها )اسرائيليّات( و همنهای آبر قصّه تلمودو  توراتچنين تأثير در دست هست، و هم

یان از و یهود نيانتأثير فراوان یهودیان بر قلمرو اسالمي، این فرضيّه مطرح شد که ارتباط ایرا

. از ر بگيرندهای یگدیگر را بشنوند و از هم تأثيدورة هخامنشي، باعث شد که این دو قوم، قصّه

یران، االم به ود اسایران. ظاهراً پس از ورچنين ادامه داشت تا ورود عرب به تأثير و تأثّرات هم

ازی ویژه ادبّيات حماسي ما بتری را در عرصة ادبيّات داستاني ما، بهاسرائيليّات نقش پررنگ

...  سعودی ومسي، کردند. از نگاه ایرانيان، مازندرانيان دیو هستند و مورّخاني چون طبری، مقد

ابليس  اند، تفاوتي بين دیو، اهریمن ورداختههای حماسي ایراني پکه به نقل برخي داستان

شود که دئو هم دیده مياوستا اند. این تلّقي، در متن دانستهها را یکي ميقائل نشده و همة آن

برد نن نگاه، شمارد. با اییاران اهریمن ميرا، نامي همگاني برای آفریدگان و کارگزاران و دست

تر برویم، مي عقبگر کاه عبارتي، نبرد آدميان با اهریمنان، و اصلي، نبردِ ایرانيان با دیوان، و ب

کل شهای ایراني را نبرد بين خير و شر و روشني و تاریکي است که البتّه اساس اسطوره

های مّلي ایران، در قرون دهد. ظاهراً تعداد زیادی از مورّخان و گردآورندگان داستانمي

هي باعث دران، سرزمين شام است. این عدم آگااز مازن اند که مراددانستهنخستين هجری، نمي

 ای چون بابل، تميشه، رویان،آید، با اساميشده است که هرجا سخن از مازندران به ميان مي

کرده که دهد راوی داستان، یا گویندة آن، تصوّر ميرو شویم که نشان ميطبرستان و ... روبه

 ست.دادها، در شمال کشورِ ایران امحلّ روی
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 هانوشتپی

 «مازندران»ترین کتابي است که [ قدیمنامة عالیينزهتجا که من اطّالع دارم، ]تا آن»گوید: مينوی مي. 1

 ني که درازندرارا صریحاً همين مازندران ما یعني طبرستان قدما دانسته است. م شاهنامة فردوسيمذکور در 

 (.10: 1354دران( معلوم نيست به کجا مربوط است )مينوی، شعر منوچهری آمده )برآمد ز کوه ابر مازن

رق ي ساکن شم ایران، ظاهراً به تبع از متون اوستایي، که در نتيجة برخوردهای اقواشاهنامة فردوسي. در 2

گيرند ان را ميکنند، ترکان جای دشمنان بزرگ ایرکشور با تورانيان، این قوم را دشمن دین مزدیسنا معرّفي مي

سن، در ریستنکه به نظر ک )یشت پنجم(، اوستاهای دیگری از (. بدیهي است در بخش458: 1383اراتي، )سرک

اند، های قوم سامي که دشمن اصلي ایرانيان بودههای ایرانيان با دولتغرب ایران تأليف شده است، به جنگ

ني است روایات شرقي و غربي ایراای متشکّل از مجموعهشاهنامة فردوسي، توان گفت که اشاره شده است و مي

 که البتّه گرایش زیادی به روایات شرقي دارد.

خسرو در جام خود محل حبس بيژن را که در داستان بيژن و منيژه، کيگران به قياس این. برخي پژوهش3

ندران را دانيم، بيژن در توران حبس است، محلّ گرگساران و همسایة آن، مازکه ميبيند و چنانگرگساران مي

؛ دزفوليان و 365: 1355پور، شوند )ضياءکنند و بدین ترتيب قائل به دو مازندران ميدر شرق تعيين مي

استان ، از جمله دردوسيشاهنامة فها در (. باید به این نکته توجّه داشت که برخي داستان98: 1394دیگران، 

 (. 26 -31: 1386مطلق، ها ندارند )خالقيداستان دیگر پيوست هستند و ارتباط منطقي بابيژن و منيژه، ميان

 (.  76: 1397)شروو،  کتاب مقدّس. دربارة اثرپذیری ماني از روایات 4

های نر داستابررسي برخي منابع مکتوب روایات زریری د»تر در دو مقاله با عناوین: . نگارنده، پيش5

رده مه بهره بشرواني در شعر خود از کدام شاهناخاقاني »و « شاهنامة فردوسيمشترک شاهنامة نقّاالن با 

 اخير که له روایتقدیم است. از جم« مکتوبِ »نشان داده است که عمدة روایات زریری، مستند به منابعِ « است؟

ریِ خود ای مادضحّاک را ني ، سلم و تور،نامهکوشهم ذکر شده است. در منظومة  التّواریخمجملو  نامهکوشدر 

 والقصصالتّواریخمجمل(. در 643: 1377الخير، بن ابيشانشمارند )ایراندان را خال خود ميدنو کوش پيل

تر ها، وی دخ( هم دربارة مادر سلم و تور دو روایت نقل شده است که بر اساس یکي از روایت27: 1318)

: 1396ری قنواتي، ؛ جعف59 -54: 1399؛ ارژنگي و یاحقّي، 37 -73: 1398ضحّاک است )ارژنگي و یاحقّي، 

39 .) 

محتاج  رفتن کاوس به مازندران و گرفتارشدن... مشهورتر است که»گوید: مياحياءالملوک . سيستاني در 6

ایست در بالد يهکه مازندران ناحبه بيان باشد. و به اعتقاد بنده، این مازندران که مشهور شده، نه اینست، بل

(. 27: 1344ني، )سيستا« تان واقعست مکان فریدون و منوچهر است...شام، زیرا که این مازندران که در طبرس

که مازندران به حدّ و مازندران )در جنوب بحر خزر( محدث است، به حکم آن»گوید: مي تاریخ طبرستانصاحب 

 (.56 /1 :تااسفندیار، بي)ابن« جا شد او را بکشتمغرب است، و به مازندران پادشاهي بود، چون رستم زال آن

، صص 1399، انزُروان در حماسة ملّي ایرتر در این موضوع، رجوع کنيد به کتاب . برای اطّالعات بيش7

 «.زروانيّه»، ذیل بحث 21 -24

 (.101: 1338زاده، شماری ایراني از مصر اتّخاذ شده است )تقيزاده هم معتقد است که گاه. تقي8

، صص 1399، انکتاب زُروان در حماسة ملّي ایرکنيد به  تر در این موضوع، رجوع. برای اطّالعات بيش9

 «.کدخدایيِ هفت اباختر بر دوازده اختر»، ذیل بحث 139و  138
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: اند؛ برای نمونهها تاختهانها بداند که آریایي. برخي پژوهندگان، دیوان را بوميان ایران دانسته10

 (.280: 1378حددوست، ؛ وا600 -610و  23: 1383؛ صفا، 175: 1396سن، )کریستن

نویس لندن کرده، بر اساس بيتي از داستان فریدون که مطابق با دست رستمي اشارهکه اردستاني. چنان11

 :1398رستمي،  اند )اردستانيکند که بر دوش جهان رُستهتشبيه مي« ماراني»است، فریدون، سلم و تور را به 

 (:10و  9

 دو فرزنهههد مهههن کهههز دو دوش جههههان

 

 ینسههههان گشههههادند بههههر مههههن نهههههانبد 

 (4پانوشت  /115 /1 :1393)فردوسي،  

ای در ویژه انتقال محلّ وقوع نبرد رستم و سهراب به ناحيهها بهبه استناد این تفاوت». آیدنلو نوشته: 12

م ردر ميان مامه دشمال ایران، به احتمال بسيار گزارش ابن اسفندیار بر پایة روایتي شفاهي از داستان شاهن

توان به سادگي مورّخي را که رسد و نمي(. این مسأله بعيد به نظر مي76: 1387)آیدنلو، « طبرستان بوده است

رستم و  قوع نبردکه محلّ ومنابع پيشين را در دست داشته به استفاده از روایات شفاهي متّهم کرد و اتّفاقا این

راني ه باز هم نبرد بين یک ایراني و یک مازنددهد کای در شمال ایران است، نشان ميسهراب در ناحيه

ندران، ز ماز)مازندارن مصر( است و این روایتي کهن است و ممکن است راوی تصوّر کرده باشد که منظور ا

 همان طبرستان است.

سن و هرتسفلد بر اساس ، آندرئاس، کریستن(Haug)گران، از جمله هوگ . بسياری از پژوهش13

گ، صحّت (، امّا هنين113: 1393اند )موالیي، دانسته« گيالن»ا با قيد احتمال، همان شواهدی، این مکان ر

« گيالن»همان « ورن»که شمارد و امروز نظر او مبني بر ایناشتقاق هوگ، آندرئاس و دیگران را مردود مي

 (.114نيست، پذیرفته شده است )همان: 
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 منابعفهرست 

 ، چاپ اوّل، تهران: سخن.فتر خسرواند(. 1390آیدنلو، سجّاد ) -

های چاپ وبرخي روایات نقّالي و شفاهي در ملحقات نسخ »(، الف، 1394آیدنلو، سجّاد ) -

 .100 -51، ص 5، شماره 3، سال نامة فرهنگ و ادبیات عامیانهدوفصل، «شاهنامه

اهي شف -پيشينه مکتوب و چند صد ساله برخي روایات مردمي»(، 1387آیدنلو، سجّاد ) -

 . 74 -83، ص 24 -25، سال هفتم، شمارة فرهنگ مردم، «شاهنامه

، ترجمة سيّد محمّدحسين روحاني، التّاریخالکّامل فی (،1383بن محّمد. )ابن اثير، علي -

 چاپ سوم، تهران: اساطير.

لد، ج 2قبال، ا، تصحيح عبّاس تاریخ طبرستان(، تاابن اسفندیار، بهاءالدین محمّد. )بي -

 اللة خاور.تهران: ک

قبال ، به کوشش عبّاس اتاریخ طبرستان(، 1389ابن اسفندیار، بهاءالدین محّمد. ) -

 آشتياني، چاپ اوّل، تهران: اساطير.

سون، چاپ دوم، ، تصحيح ليسترانچ گای و رینولد الن نيکلنامهفارس(، 1363ابن بلخي. ) -

 تهران: دنيای کتاب.

های همانند در داستان ضّحاک شاهنامه و نمضمو»(، 1398رستمي، حميدرضا. ) اردستاني -

های نامة فرهنگ و زباننامة تخصّصی پژوهشدوفصل، «های مانویاسطوره
 .1 -26، سال دوم، شمارة اوّل، پایيز و زمستان، صص باستانی

هران: ، تدوم، چاپ زروان در حماسة مّلی ایران(، 1399رستمي، حميدرضا. ) اردستاني -

 نگاه معاصر.

ز روایت اخاقاني شرواني در شعر خود »(، 1398کامران و محمّدجعفر یاحّقي. ) ارژنگي، -

ل، ة اوّ، سال پانزدهم، شمارنامه ادب حماسیپژوهش، «کدام شاهنامه بهره برده است؟

 .37 -73، صص 27پياپي 

ایات زریری بررسي برخي منابع مکتوب رو»(، 1399ارژنگي، کامران و محمّدجعفر یاحقّي. ) -

 زبان و ادب فارسی، «هنامة نّقاالن با شاهنامة فردوسيهای مشترک شااندر داست
 .59 -84، صص 242، شمارة 73، سال (گاه تبریزکده ادبيّات دانش)نشریة سابق دانش
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ني و ، ترجمة فرهاد اصالبوطیقا و سیاست در شاهنامه(، 1396اميدساالر، محمود. ) -

 قوفات محمود افشار.معصومه پورتقي، چاپ نخست، تهران: بنياد مو

ادیو تلویزیون ر، چاپ سوم، تهران: نامهفردوسی( 1369انجوی شيرازی، سيد ابوالقاسم. ) -

 ملي ایران.

 (، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، چاپ دهم، تهران: مروارید.1385) .اوستا -

، تصحيح جالل متيني، چاپ نخست، تهران: نامهشکو(، 1377الخير. )بن ابيایرانشان -

 لمي.ع

 و، تصحيح رحيم عفيفي، چاپ اول، تهران: علمي نامهمنبه(، 1370الخير. )بن ابيایرانشاه -

 فرهنگي.

بن عنق در یابي نبرد سام با عوجهریش»(، 1393اصغر و علي محمّدی. )بشيری، علي -

هم، ، سال دنامة ادب حماسی، پژوهش«هادر حماسه نامه بر اساس دیدگاه انطباقسام

 .135 -154هم، ص شمارة هفد

ران: ، تصحيح محمّد روشن، چاپ پنجم، تهنامة طبریتاریخ(، 1392بلعمي، ابوعلي. ) -

 سروش.

(، 1348ود. )الدّین ابوالفضل محّمدبن محمّدبن دابناکتي، فخرالدّین ابوسليمان داودبن تاج -

ر ثامن آ، به کوشش جعفر شعار، چاپ نخست، تهران: سلسلة انتشارات انجتاریخ بناکتی

 ملّي.

 ، چاپ هشتم، تهران: آگه.پژوهشی در اساطیر ایران(، 1389بهار، مهرداد. ) -

، تهران: ، ترجمه اکبر داناسرشت، چاپ پنجمآثارالباقیّه(، 1386بيروني، ابوریحان. ) -

 اميرکبير.

 کردنیسوتکر و ورشت مانسرنسک از د ةو ترجم حیتصح(، 1397تفضّلي، احمد. ) -

 .يبزرگ اسالم المعارفرهیار، چاپ نخست، تهران: دا، به کوشش ژاله آموزگنهم

، 131ازدهم، شمارة سوم، شمارة ، سال دویغما ،«صابئين»(، 1338زاده، سيّدحسن. )تقي -

 . 97 -105ص 

و  غرر اخبار ملوک الفرس(، 1900ل. )بن محمدبن اسماعيثعالبي، ابومنصور عبدالملک -

 برگ، پاریس: مطبعه ملي.، تصحيح و ترجمة )به فرانسه( هرمان زتنسیرهم
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های پهلواني ایرانيان در شاهنامة نقّاالن: داستان»(، 1396جعفری قنواتي، محّمد. ) -

، 12، شمارة قد کتاب ادبیّات و هنرن، «سينه و سّنتيبههای سينهای از روایتزنجيره

 .27 -50صص 

خست، تهران: ، چاپ نریخ اسالم و ایرانخوانان در تاقّصه(، 1378جعفریان، رسول. ) -

 دليل. 

هم، ، چاپ نالدّین سجّادیاء، تصحیح ضیدیوان(، 1388الدّین بدیل. )خاقاني، افضل -

 تهران: زوّار.

، به کوشش علي دهباشي، چاپ اوّل، های دیرینهسخن(، 1381مطلق، جالل. )خالقي -

 تهران: نشر افکار.

هفتم،  ، سالایران باستان نامة، «نامهاز شاهنامه تا خدای»(، 1386مطلق، جالل. )خالقي -

 .3 -119، ص 2و  1شمارة 

ها پوشانيبررسي برخي هم»(، 1394دماوندی. ) دزفوليان، کاظم و عبّاس شنکائي و مجتبا -

نامه در مورد جمشيد، فریدون، مازندران نامه و کوشو اختالفات بين شاهنامه، گرشاسب

 .89 -106، صص 77، شمارة تاریخ ادبیّات، «و...

پور، ، ترجمة اميرحسين آریاننزمین گاهوارۀ تمدّمشرق(، 1391ت، ویليام جميز. )دوران -

 احمد آرام و عسکری پاشایي، چاپ چهاردهم، تهران: علمي و فرهنگي.

نخست،  ، ویرایش جليل دوستخواه، چاپشاهنامة نقّاالن(، 1396زریری، مرشد عبّاس. ) -

 تهران: ققنوس.

چاپ اّول،  ، ترجمة تيمور قادری،گریعمّای زرتشتیزروان و م(، 1384زنر، آر. سي. ) -

 تهران: اميرکبير.

 (، تصحيح وحيد رویاني، چاپ دوم، تهران: ميراث مکتوب.1397. )نامهسام -

 -458، صص 8، شمارة دانشنامة جهان اسالم، «توران»(، 1383سرکاراتي، بهمن. ) -

456. 

 هوری. تهران: ط ، چاپ سوم،های شکارشدهسایه(، 1393سرکاراتي، بهمن. ) -

ير )برگرفته از تفس قصص قرآن مجید(، 1365سورآبادی، ابوبکر عتيق نيشابوری. ) -
 مهدوی، چاپ دوم، تهران: خوارزمي. (، به اهتمام یحياسورآبادی
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اهتمام منوچهر ستوده، تهران: بنگاه ، بهاحیاءالملوک (،1344شاه حسين. )سيستاني، ملک -

 ترجمة و نشر کتاب.

، چاپ نخست، فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه(، 1399مهدی. ) سيّدی فرخد، -

 تهران: ني.

 ، تهران: اميرکبير.های ذهنی و خاطرۀ ازلیبت(، 1380شایگان، داریوش. ) -

حميدرضا  ، ترجمة«حماسة ایراني و کتاب غوالنِ مانوی»(، 1397شروو، پرادز اُکتور. ) -

، 25اردهم، شمارة اوّل، پياپي ، سال چهنامة ادب حماسیپژوهشاردستاني رستمي، 

 .73 -108صص 

  ، چاپ دهم، تهران: فردوس.تاریخ ادبیّات در ایران (،1369اهلل. )صفا، ذبيح -

 هران: فردوس.، چاپ سوم، تسرایی در ایرانحماسه (،1383اهلل. )صفا، ذبيح -

اد ، تهران: بنيشناسيشاهنامه، «مازندران فردوسی کجاست؟»(، 1355ضياءپور، جليل. ) -

 شاهنامة فردوسي.

نجم، ، ترجمة ابوالقاسم پاینده، چاپ پتاریخ طبری(، 1375طبری، محّمدبن جریر. ) -

 تهران: اساطير.

(، به کوشش مصطفي سعيدی و احمد هاشمي، چاپ 1381). طومار شاهنامة فردوسی -

 نگار.نخست، تهران: خوش

ل، د، چاپ اوّنژا(، به کوشش جمشيد صداقت1374. )طومار کهن شاهنامة فردوسی -

 تهران: دنيای کتاب.

 نگار.ه(، به کوشش سجّاد آیدنلو، چاپ نخست، تهران: ب1391) طومار نقّالی شاهنامه -

هران: ت، تصحيح جالل خالقي مطلق، چاپ پنجم، شاهنامه(، 1393فردوسي، ابوالقاسم. ) -

 المعارف بزرگ اسالمي.دایره

 : توس.بهار، تهران، به کوشش مهرداد بندهشن(، 1395دادگي. )فرنبغ -

ام ، به اهتممقاالت فروغی دربارۀ شاهنامه و فردوسی(، 1351فروغي، محّمدعلي. ) -

 حبيب یغمایي، تهران: انجمن آثار مّلي.

 سينا و کتابفروشي ادب.، تهران: کتابفروشي ابنمقالهبیست (،1332قزویني، محّمد. ) -
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زارۀ ه مجموعه مقاالتج در ، مندر«مقدّمة قدیم شاهنامه»(، 1389قزویني، محمّد. ) -

 گيل.گاه مکگاه تهران و دانش، به کوشش محمّدامين ریاحي، تهران: دانشفردوسی

، ترجمة منيژه احدزادگان یکاوۀ آهنگر و درفش کاویان(، 1387سن، آرتور. )کریستن -

 آهني، چاپ دوم، تهران: طهوری.

ارۀ حظاتی دربمال مزداپرستی در ایران قدیم:(، 1395سن، آرتور. )کریستن -

اهلل ، ترجمة ذبيحزرتشتی و تحقیقات در باب کیش زرتشتی ترین عهود آیینقدیم

 صفا، چاپ هفتم، تهران: هيرمند.

های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ نمونه(، 1396سن، آرتور. )کریستن -

 چشمه. هران:ت، ترجمة احمد تفضّلي و ژاله آموزگار، چاپ ششم، ای ایرانافسانه

 ین.، تبریز: آیدآب و آیینه(، 1384الدّین. )کزّازی، ميرجالل -

 .1، تهران: اندیشه نيک، شماره شاهنامه و مازندران(، 1353کيا، صادق. ) -

، ترجمة یانتاریخ بابل از تأسیس سلطنت تا غلبة ایران(، 1386کينگ، لئونارد ویليام. ) -

 رقيه بهزادی، چاپ دوم، تهران: علمي و فرهنگي. 

 ، تهران: کتابخانة سنائي.های فارسیتاریخ تذکره(، 1369معاني، احمد. )گلچين -

 هم، تهران:، ترجمة محمّد معين، چاپ نایران از آغاز تا اسالم(، 1372گيرشمن، رومن. ) -

 علمي و فرهنگي.

 و، تصحيح عارف نوشاهي مجالس جهانگیری(، 1385الهوری، عبدالستّاربن قاسم. ) -

 نخست، تهران: ميراث مکتوب.معين نظامي، چاپ 

 .1-16، ص 159 -160، شمارة هنر و مردم، «خوانيشاهنامه»(، 1354لسان، حسين. ) -

ت، ، تصحيح سيّدضياءالدّین سجّادی، چاپ نخسجهانگیرنامه(، 1380مادح، قاسم. ) -

 گيل.گاه تهران و دانشگاه مکتهران: دانش

یادنامة ) نیکدۀ ادبیّات و علوم انساشمجلّة دان، «راز پنهان»(، 1372ماهيار، عبّاس. ) -
، 102 -103(، شمارة سوم و چهارم، سال بيست وششم، پياپي احمدعلي رجائي بخارایي

 .809 -822ص 

الشعرای بهار، چاپ اوّل، تهران: (، به کوشش ملک1318. )التّواریخ والقصصمجمل -

 اساطير.
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، نامهانایر، «وانیرستم با د کاووس ويک یهامازندران در جنگ»(، 1363متيني، جالل ) -

 .611 -638سال دوم، ص 

لقاسم پاینده، چاپ نخست، ، ترجمه ابوامروج الذّهب(، 1390بن حسين. )مسعودی، علي -

 تهران: علمي و فرهنگي.

 گاه تهران.، چاپ پنجم، تهران: دانشمزدیسنا در ادب فارسی(، 1388معين، محمّد. ) -

کدکني، ، ترجمة محمدرضا شفيعيفرینش و تاریخآ(، 1374مَقدَسي، مطهّربن طاهر. ) -

 تهران: آگه.

صحيح کرجهان گوش یا گر چهار گوش؟ )پيشنهادی دربارة ت»(، 1383موالیي، چنگيز. ) -

 .108 -119، صص 54شمارة ، نامة فرهنگستان ،«شاهنامة فردوسي(جای در یک نام

هران: ، چاپ سوم، تیدانشنامة زبان و ادب فارس، «زُروان»(، 1388موالیي، چنگيز. ) -

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

 ران. (، ترجمة احمد تفضّلي، چاپ نخست، تهران: بنياد فرهنگ ای1354. )مینوی خرد -

، «های حماسي ایران در مآخذی غير از شاهنامهداستان»(، 1354. )امينوی، مجتب -

 .9 -25، ص 2، شمارة سیمرغ

 غان.، تهران: چاپخانة ارمکرۀ نصرآبادیتذ(. 1317نصرآبادی، ميرزا محّمدطاهر. ) -

وحيد دستگردی، به کوشش  ، تصحيح حسننامهشرف(، 1378بن یوسف. )نظامي، الياس -

 سعيد حميدیان، چاپ سوم، تهران: قطره.

، تهران: های اساطیری در شاهنامة فردوسینهادینه(، 1378واحددوست، مهوش. ) -

 سروش.

: لي، تهران، ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضّرانشناخت اساطیر ای(، 1368هينلز، جان. ) -

 چشمه.

، ها در ادبیّات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(، 1391یاحّقي، محمّدجعفر. ) -

 چاپ چهارم، تهران: فرهنگ معاصر. 

ان ن زردشتيتا(، تفسير و تأليف ابراهيم پورداود، تهران: سلسله انتشارات انجم. )بيهایشت -

 و ایران ليگ. ایراني بمبئي
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