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  کیدهچ
این مقاله به شناسایی بنیادهاي اساطیري و حماسی داستان دیـوان مازنـدران در              

. پـردازد مـی ... دي و   غپیشینۀ آنهـا در متـون اوسـتایی، پهلـوي، سـ            با توجه به     شاهنامه
هاي اساطیري و حماسی دیوان مازندران در متون اوسـتایی و پهلـوي   نخستین سرچشمه 

گونـه ظـاهر شـده و در       در این متون دیوان مازندران در دو ساختار مینوي و انسان          . است
ـ مـی  ها قرار برابر اهورامزدا، ایزدان و انسان     کتـاب نهـم     مـستقل در     یامـا داسـتان   . دگیرن

در ایـن   . است وجود آورده اسی داستان دیوان مازندران را ب     آمده که چارچوب حم   دینکرد  
گیرند و ایـن    می پیکرند که در برابر فریدون قرار      هایی غول داستان دیوان مازندران انسان   

 در گـزارش    پیکـر هـاي غـول   انـسان . شـود  منتقل می  نامهکوشروایت به گزارش نخست     
دیـوان   هـاي نریمـان و دیـوان مغـرب، سـام و نـره              با گذر از داستان    نامهکوش و   دینکرد

 داراي گوهر اهریمنی شده و به دیـوانی از تبـار اهـریمن بـا               نامۀ سغدي رستممازندران و   
در پایـان داسـتان دیـوان       . شـوند نیروهاي جادویی و کردارهاي فرابـشري دگرگـون مـی         

  .یابد انتقال مینامهکوشزدایی به گزارش دوم ورهمازندران پس از اسط

  ها کلیدواژه
دیـو سـپید،    شـاهنامه،   ، مازنـدران،    بنیادهاي اساطیري، حماسه، داسـتان دیـوان      

   .رستم، کاوس
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نی، مازنی، مازندر  (دیوان مازندران    زَ را در متون اوستایی و به پیرو آن در متون          1)م

  :گونه تقسیم کردوي و انسانتوان به دو دستۀ دیوان مینپهلوي می

  دیوان مینوي) 1
شـده کـه از   از دیوان مازندر همراه اهریمن و دیو خشم نام برده           ) 1. 27 (یسنادر  

او روز و شـب  . ترین دشمن دیوان مازندر است سروش بزرگ . خورنداهورامزدا شکست می  
؛ 32، 17. 57: سنایـ (نهنـد  کند و دیوان از ترس او به تـاریکی روي مـی        با آنها مبارزه می   

ها دیوان مازندر در کنار اهـریمن و دیـو خـشم جـاي              در این نمونه  ). 13 -12. 11: یشت
روند و سرنوشـتی هماننـد   شمار میبداتی مینوي و از یاوران اهریمن    آنها موجو . گیرندمی

  .او دارند
نهـا   براي مبارزه با دیوان مازندر که در کنار اهریمن، خشم و دروج از آ              وندیداددر  

پرنـدة  ). 16. 10؛  13. 9( شودمی هاي دینی استفاده   و نیایش  گاهانیاد شده، از خواندن     
شـده، دیـوان مازنـدر را از سـر راه     هاي چیدة نیـایش نیز با ناخن ) ašô-zušta(اشوزوشت  

  ).10 -9. 17( داردبرمی
  هــاي دیــوي  آشــکارا از دیــوان مازنــدر بــا عنــوان روان    ) 5.2( بندهــشندر 

)dēwīg waxš(شده که همسان با دیگر اهریمنان مینوي مانند دیوان، دروجـان   نام برده 
در آغاز آفرینش ایـن  . گیرندمی  قرار)yazadīg waxš(هاي ایزدي و جادوان در برابر روان

دیوان مینوي با غرش سهمگین خود اهریمن را در تاختن به گیتی و نبـرد بـا کیـومرث                    
زنـد تـا آنـان را از آسـیب          هرشب سه بار به مـردم سـرمی        سروش   ).4.32(کنند  یاري می 

خـوردن از سـروش بـه        این دیوان پـس از ناکـامی و شکـست         . دیوان مازندران نگاه دارد   
  ).26.52(گریزند تاریکی می

  گونهدیوان انسان) 2
در ایـن   . رسد ساختار دیوان از حالت مینو به گیتی می        هایشت به   یسنادر گذر از    

... به جاي قرارگرفتن در برابر ایزدان و ابزارهاي مینـوي هماننـد نیـایش و     ساختار، دیوان   
 مقدماتی فراهم سـاخته     هایشتساختار حماسی نبرد در     . گیرندمی ها قرار در برابر انسان  

هـاي  تا دیوان مازندر نیز از حالت مینو به گیتی برسند، هستی بیابند و به عنـوان انـسان                 
بـه عنـوان نمونـه    . شوند ها و به نام دیو شناخته     اوت از انسان  هایی متف پیکر با ویژگی  غول

خواهد که  هاي خود از سه ایزد آناهیتا، اندرواي و اَرت می         ها و پیشکش  هوشنگ با نیایش  
سوم دیوان مازندر یاري رسـانند و ایـن ایـزدان او را کامیـاب     او را در از میان برداشتن دو     
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سوم از دیـوان مازنـدر   هوشنگ به یاري فرّه، دو ). 25. 17؛  8. 15؛  22. 5: یشت(کنند  می

کشد و فروهر او به دلیل پایداري در برابر دیوان براي مزدیـسنان درخـور سـتایش                 را می 
  ).137. 13؛ 26. 19: یشت(گردد می

کنـد، در  گونه دگرگون مـی   این تفکر حماسی که دیوان مینوي را به دیوانی انسان         
 ایرانیـان فرزنـدان     بندهشنها در   در تبارشناسی انسان  . دیابمتون پهلوي نیز گسترش می    

ن فرزندان بـرادر دیگـر او، تـاز،         ها فـرزنـدان بـرادر هـوشنـگ و تازیا     هوشنگ، مازندرانی 
   ).Bundahišn: 14.34(روند شمار میب

 شـده وشنگ با دیـوان مازنـدر اشـاره    نیز به نبرد ه) 40، 20. 26 (مینوي خرددر  
 دینکـرد  کتاب نهمها در  مستقل دربارة نبرد فریدون با مازندرانییانهمچنین داست . است

 مـورد بررسـی     شـاهنامه آمده که به عنوان سرچشمۀ بنیادي داستان دیوان مازندران در           
  :2گیردمی قرار

 

 گزارش دینکرد

هایی به دیوان مازندران شده کـه ادامـۀ همـان تفکـرِ     در متون پهلوي اندك اشاره 
اوستایی است؛ یعنـی آنها موجوداتی مینوي هستند که سروش آنهـا را            موجود در متـون    

انـد کـه دوسـوم آنهـا توسـط پادشـاهانی       گونـه کند یا موجوداتی انسان زند و نابود می   می
  .روندمیمیان همچون هوشنگ، تهمورث و جمشید از 

؛ Madan, 1911: 812.19-815.2( و یکـم  ، بخـش بیـست  دینکـرد  کتاب نهـم در 
ــضلی،  ــور،  ؛87 -81: 1344تف ــتان3)645 -636: 1376مزداپ ــارة  ی، داس ــستقل درب  م
تـوان آن را بنیـاد حماسـی داسـتان دیـوان            ها و فریـدون وجـود دارد کـه مـی          مازندرانی

این داستان پس از آنکه فـریدون پادشـاهی ایـران          بنابر.  بشمار آورد  شاهنامهمازندران در   
ها از نبـود ضـحاك    درانیکشد، مازن  به بند می   ستاند و او را در دماوندکوه     را از ضحاك می   

آنهـا در خـونیرس اقامـت گزیـده و بـا            . تازنـد می) ایران(=  به کشور خونیرس  ،  بهره برده 
انگیز بـا  ها موجوداتی شگفت  مازندرانی. رانندهاي پیاپی فریدون را از آنجا بیرون می       حمله

هـا تـا    ف و در گودترین جـاي     پیکري بزرگ هستند که دریاي فراخکرت تا میان ران یا نا          
   ).Dēnkard: 9.21.18(رسد دهانشان می

هـایی هـستند کـه در    ها انسانگردد که مازندرانی  با توجه به این بخش آشکار می      
هـا   خوي تاختن به دیگـر سـرزمین     کنند و هاي همسایۀ ایران زندگی می    یکی از سرزمین  

پیداسـت،  4 متون پهلوي، فارسی و عربـی ،اوستاگونه که از گزارش آن. ویژه ایران را دارند ب
تازنـد، امـا   ها در زمان کیومرث، هوشنگ و تهمورث نیز بـه ایـن سـرزمین مـی             مازندرانی
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شوند تا اینکه جمـشید آنـان را بـه طـور            دوسوم آنها در مبارزه با این پادشاهان نابود می        

یابنـد  ت نمیگاه جرأ ها هیچ مازندرانی ،پس از آن در زمان ضحاك     . دهدکامل شکست می  
  . حمله کنند-  مرکز پادشاهی او- به ایران

نکتۀ مهم دیگر در آغـاز ایـن داسـتان، دگرگـونی ایـن مهاجمـان بـه موجـوداتی           
هـا  به هر روي مازنـدرانی . شودپیکر است که باعث تمایز پیکر آنها از پیکر انسانی می    غول

  .ندکنگونه هستند که به کشور ایران تجاوز میموجوداتی انسان
رسـند،  هنگامی که آنها بـه ایـران مـی     . ها هجومی وحشیانه است   هجوم مازندرانی 

گیرنــد و مـردم را بــسیار  ت مـی فریـدون را از ایـران بیــرون رانـده، پادشــاهی را در دسـ    
ضحاك را کـه پادشـاه خـوبی بـراي     : گویندمردم به فریدون شکایت برده و می  . آزارند می

بود و کشور را در برابر هجوم         او ترس را از ما دور کرده       .کشورداري بود، از میان برداشتی    
  .  بود خوبیروایضحاك در برابر آنها فرمان. پاییدمردم مازندران می

شوند نـه   ها انسان و مردم خطاب می     خوبی نمایان است که مازندرانی    در این بند ب   
کنـیم   و ما گمان می   خوانند  ا به نام می   دیو، حتی در شکایت مردم آمده که آنها یکدیگر ر         

 همچنین بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه      ).Dēnkard: 9.21.19-20( که آنها انسان هستند
 زیرا مردم در برابر آنها بـه پادشـاهی          ،ریزتر از ضحاك هستند    ها به مراتب خون   مازندرانی

هاسـت و    سرشـت مازنـدرانی    ،نکتـۀ دیگـر اینکه تهاجـم و تاختـن     . بد ضحاك خشنودند  
  .تر و بدتر از آنها باشدرواییِ پادشاهی است که اهریمنیبردن آنها فرمانمیان از تنها راه 

کردن خرد او، فـرّه ایـزدي از جمـشید    پس از چیرگی اهریمن بر جمشید و ناتوان  
شـود کـه   حال این پرسش مطرح می. شودگریزد و در پی آن ضحاك پادشاه ایران می  می

  ز در اثر گریختن فرّه از فریدون است؟ها بر ایران نیآیا چیرگی مازندرانی
در اندیشۀ ایرانی همواره یکی از دالیل اصلی چیرگی انیرانی بـر ایـران، گـریختن                

هـا نیـز نـشانی از گـریختن فـرّه           گمان تـسلط مازنـدرانی    فرّه از پادشاه است؛ بنابراین بی     
مینـوي  در .  اوستزمین نشان بازگشت فرّه به فریدونی دارد و پادشاهی دوبارة او بر ایران 

  شده مرگ آفریده س بی وجمشید و کاو  شده که فریدون،    به این نکته اشاره     ) 26. 7 (خرد
 یا اینکه آنان به دلیل نپـذیرفتن  ؛ آنان را دگرگون کرد    ،بودند، اما اهریمن با گریزاندن فرّه     

  ).  (Dēnkard: 9.36دین از اورمزد میرا شدند
: اسـت  فریدون بـدون ذکـر دلیـل بیـان شـده           تصویر گریختن فرّه از      شاهنامهدر  

زمینـۀ حـضور اهـریمن را فـراهم         ها میان فرزندانش    فریدون با تقسیم ناعادالنۀ سرزمین    
 فرّه ایزدي در پیکر نور از دیدگان        ،پس از مرگ ایرج   . شودباعث مرگ پسرانش می   ،  کرده

بنـدد و  د میه روي خواو درها را ب. گرددار میـره و تـهاي او تی  گریزد و چشم  فریدون می 
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اي بـه   این امـر در واقـع اشـاره       ). 564-560/ 124/ 1( پذیردنمی دیگر کسی را به حضور    

ـ  . تن قـدرت پادشـاهی اوسـت   جدایی فرّه ایزدي از فریـدون و نداشـ     دنیا آمـدن  پـس از ب
؛ )588 -1/126/587(د  گـرد مـی  منوچهر، فرّه دوباره در پیکر نور به چشمان فریدون باز         

شوند  ها بر ایران چیره می   ، مازندرانی رسد در پی گریختن فرّه از فریدون      نظر می ببنابراین  
 را بـراي    ها  مازندرانی،  دست آوردن دوبارة فرّه، بار دیگر پادشاه ایران شده        تا اینکه او با به      

  .راندهمیشه از ایران می
گریـزد، در دشـت پیـشانیکاس بـا مـردم          پس از آنکـه فریـدون از خـونیرس مـی          

دو . دشـو در این بخش، داستان وارد یک مرحلـۀ حماسـی مـی           . شودرو می  هندران روب ماز
مـن  : گویـد فریـدون مـی   . شمارندیکدیگر را کوچک می   ،  طرف شروع به رجزخوانی کرده    

اورمـزدِ  .  بزرگ بر دیوان و مردم بود، کشتم       یضحاك را که دلیرترین آفریدگان و پادشاه      
دادن دشمن خویش به     راي کشتن ضحاك و شکست    چیره از میان آفریدگانِ خوب، مرا ب      

  خواهید به کشور من آسیب برسانید؟ شما مردم مازندر می. نیکی آفرید
این چنین اسـت  : گویندکم گرفته و با ریشخند به او می       مازندرها فریدون را دست   

 در بـاالي رشـید را کـه    مانیم و تـو بلنـد  نشینیم و می گویی، اما ما در اینجا می   تو می  که
 دهیم نمی راه اینجا ان و نیروي مردانه هستی به     میان آفریدگان دیگر داراي چارپایان فراو     

)Dēnkard: 9.21.21-22.(  
 سنگی را که برادرانش براي کشتن او از کـوه           ،گـونه که با افسـون   فـریدون همان 

؛ 80 :دیباچـۀ شـاهنامۀ ابومنـصوري     (دارد  اندازند، با پاهـاي خـود نگـاه مـی         به پایین می  
، در برخورد با مردم مازندران نیز از نیـروي جـادویی خـود              )292-284/ 73/ 1 :شاهنامه
دادن با بیـرون  . ددهبیرون می نفسی   از بینی خود     ،او به باالترین نقطه تاخته    . بردبهره می 

ریـزد و از سـوراخ   مـی  دم از سوراخ راست بینی او تگرگ سرد زمستان، تیز و برنـده فـرو    
ها را بـه پـاي اسـبِ        آنگاه مازندرانی . هایی که به اندازة یک خانه است      نگچپ بینی او س   
سـپس آنـان را بـه پیکـر سـنگ      . رانـد بسته و به باال می ) برادر فریدون (=  گشن برمایون 

هـا را   وم مازندرانی ـفریدون پیـروزگر دوس  . زندشماري بر آنان می   هاي بی درآورده و ضربه  
شکـست  پس از این و مانندچاره بر جاي می    زده و بی   سیبسوم دیگر آ  یک. سازد نابود می 

 تا روزگار زردشت کـه دو       )Dēnkard:9.21.22-24( شوندنمی گاه به کشور ایران وارد     هیچ
آینـد  برادر مازندرانی براي آموختن دانش دینی به نزد فرشوشتر، پـدر زن زردشـت، مـی               

  ).Dēnkard: 9.21.25؛ 121. 19: یشت(
پیکـر و  هایی بـزرگ ها انسانروشنی نمایان است که مازندرانییز بدر این گزارش ن 

 بیـرون رانـده   ،  تازنـد و از فریـدون شکـست خـورده         مـی نیرومندند که به سرزمین ایران      
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گـزارش نبـرد فریـدون بـا        .  بنابراین سخنی از دیو بودن آنهـا در میـان نیـست            .شوند می 

ـ  راه مـی   نامهکوش به   دینکردها از   مازندرانی  بـه بررسـی آن پرداختـه      در ادامـه    د کـه    یاب
  .شود می

  نامهکوشهاي گزارش
  :  دو گزارش در دو برهۀ زمانی دربارة مازندران وجود داردنامهکوشدر 

 یپردازد کـه روایتـ    ها در زمان فریدون می     گزارش نخست به سرکشی مازندرانی     -
  . هاست دربارة نبرد فریدون با مازندرانیدینکرددیگر از گزارش 

گویـا ایـن    . پـردازد س مـی  وکـاو ها در زمان کی    گزارش دوم به هجوم مازندرانی     -
 و هماهنـگ بـا      شـاهنامه  است، اما بـا نگرشـی متفـاوت از           شاهنامهگزارش پیرو گزارش    

  .دینکرد
زمـانی بـسیار زیـاد وجـود دارد،          فاصـلۀ    نامـه کـوش گزارش نخـست و دوم      میان  

گـزارش  . اي بـراي آن پیـدا کـرد       ا نیز نتوان نمونه   هاي که شاید در دنیاي اسطوره      گونه به
پس از این ماجرا سـخنی از پادشـاهی منـوچهر،    . دهدنخست در روزگار فریدون روي می   

پهلـوانی  س، وکـاو قباد در میان نیست تا اینکه از پادشـاهی کـی  نوذر، زو، گرشاسپ و کی 
 و رسـتم دوبـاره   سوپس از داستان کوتـاه کـاو  . آیدمیان میرستم و گزارش دوم سخن ب   

اً دنبالۀ گـزارش نخـست اسـت، امـا     اگرچه گزارش دوم ظاهر  . یابدداستان کوش ادامه می   
 فردوسی به   شاهنامۀو گزارش   دینکرد  مانده از    گزارش باقی شده که   رسد تالش   نظر می ب

زدایـی اسـت، بـار      اسـطوره ) ایرانـشان (نگارنـدة آن    از آنجا که شـیوة      .  یابد یکدیگر پیوند 
 هـاي خردگـرا و انـسانی دگرگـون کـرده           را به روایت   شاهنامهي دیوان مازندران    ااسطوره
  .است

  : رو هستیم هبنابراین در متون ایرانی با دو گزارش بنیادي دربارة داستان مازندران روب
هـایی  ها انـسان   که در آن مازندرانی    نامهکوشو گزارش نخست    دینکرد  روایت  ) 1

  .ستبر و نیرومند هستند
 که  نامهکوشها دیو هستند و گزارش دوم        که در آن مازندرانی    شاهنامهایت  رو) 2

هاي دیوي   و شخصیت  زدایی و با گزارش نخست هماهنگ شده      توسط ایـرانشان اسطـوره  
اگرچـه روایـت   . انـد دگرگون شده... هاي دیو سپید، ارژنگ و   هاي واقعی با نام   آن به انسان  

هایی همچـون نبـرد نریمـان بـا دیـوان مغـرب در              سطهتواند با گذر از وا    فردوسی نیز می  
 و نبرد رستم و دیوان در متن سـغدي          شاهنامه، نبرد سام با دیوان مازندران در        نامهبهمن
  .5 باشددینکرد دیگر از گزارش یروایت
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هاي پیشین و پسین وجـود       رابطۀ منطقی میان گزارش دوم با بخش       نامهکوشدر  

شدن کوش بر دختر خود، کشتن او،        ، سخن دربارة عاشق    زیرا پیش از این گزارش     ،ندارد
پرسـتی و دوران پادشـاهی آرمـانی کـوش اسـت و پـس از ایـن                  فراخواندن مردم به بـت    

س وکاو آید؛ بنابراین با حذف داستان کی     گزارش، سخن از ادعاي خدایی کوش بمیان می       
ر دوران پادشـاهی    شود؛ یعنـی کـوش د     تر و استوارتر می   و مازندران روال داستان منطقی    

رانـد، بـه    آرمانی خود که از درد و بیماري و پیـري نشانی نیست بر همۀ گیتی فرمان می               
گردد شوند تا اینکه آز بر او چیره می       بردار او می  دستور و رایزن نیازي ندارد و همه فرمان       

  . کندو ادعاي خدایی می
  :گونه استین ترتیب داستان و ابیات انامهکوشبا برداشتن گزارش دوم 

  را درنــــــگ  او داد چنـــــــان  زمــــــــانه 
  زن و مــــــرد او فـــــــرمان بپــــــــذرفته

ــان کـــس  ــدر جهـ ــه انـ ــه نـ ــه او را کـ   زاد کـ
ــه روزي ــی نــ ــازخورد  تبــ ــنش بــ ــر تــ   بــ

  بـــود بـــاري ســـپید   ســـرش مـــوي نـــه
ــی روز ــت یکــ ــر تخــ ــست بــ ــاه بنشــ   شــ

ــه  ــواهم کـ ــرا  نخـ ــد مـ ــس  خوانـ ـــاه کـ   شـ
ــد  ــن آمـ ــان از مـ ــان جهـ ــدین سـ ــد بـ   پدیـ

ــود   ــا جهــــان بـ ــدايمنــــم، تـ   خواهـــد، خـ
ــردان  ــرخ گـ ــر چـ ــت  سـ ــن اسـ ــست مـ   نشـ

  

ـــاده  ـــگ نهـــ ـــر چنـــ ـــانی ورا زیـــ جهـــ  
ــه ـــزن   نــ ــه رایــ ــتور و نــ ــسـته دســ دانــ  

ـــژاد     ــت و نـ ــه دارد سرشـ ـــز کـ ــه آن کـ  نـ
ــدام  ــه انـــ ــک  او نـــ ــت یـــ درد روز یافـــ  

ـــرفته ـــد  گــــ ـــش آز و امیــــ گـریبـانــــ  
ســــروران ســــپاه کـــــاي گفــــت چنــــین  

ــس   ـــد و بـــ ـــریننده خواننـــ ـــرا آفـــ  مـــ
ارد کـــشیدســـر از چنبـــر مـــن کـــه یـــ      

درآرم جهـــان را بـــه پـــاي   چـــو خـــواهم   
اســـتمـــندســـت مـــرگ وروزي بـــه همـــه  

)9682-9678. 662 ؛9577 -9573. 655(   
روایی اهریمن بر او و     قطعه با الگوي داستانی پادشاهی آرمانی جمشید، فرمان       این  

  :ادعاي خدایی جمشید برابر است
ــی  ــشته او را رهــ ــسر گــ ــر بــ ــان ســ   جهــ

ــی ب  ــت مهــ ــه تخــ ـــایک بــ ـــریدیکــ   نگــ
  شنـــــاسز گیـــــتی ســــر شـــــاه یــــزدان

  گرانمــــــــایگان را ز لـــــــشکر بخوانـــــــد
  چنــــین گفــــت بــــا ســـــالخورده مهـــــان
ــد   ــد پدیــ ــن آمــ ــان از مــ ــر در جهــ   هنــ
ــتم    ــن آراســ ــوبی مــ ــه خــ ــان را بــ   جهــ

  ســــتخــــور وخــــواب و آرامتــــان از مــــن
ــت   ــاهی مراســ ـــیم و شــ ــی و دیهــ   بزرگــ

  

ــسـته  ـــدار نشـــ ــا جهــانـــ ـــرّهی بـــ   فـــ
  ندیــــد از خویــــشتن را بــــه گیتــــی جــــز

  ناســـــپاس شـــــد بپیــــــچید و یـــــزدان ز
ــخن  ــه سـ ــه مایـ ــیش چـ ــشان پـ ــد ایـ   برانـ

ـــان    ـــم جهـ ــشـتن را ندانـ ــز خویـ ــه جـ   کـ
  دیـــد چـــو مـــن نـــامور تخـــت شـــاهی کـــه

  خواستــــم  کجـــا  گیــــتی ســـت چنــــان
ــان   ــش و کامتـ ــان پوشـ ــن همـ ــتاز مـ   سـ

ــه ــدک ــت    گوی ــسی پادشاس ــن ک ــز م ــه ج   ک
 )68 -60/ 45 -44/ 1:شاهنامه(                        
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اي ناهماهنـگ بـر مـتن       افـزوده نامـه   کوشازندران در   بنابراین داستان کاوس و م    

شده یا آنچه را کـه در      این داستان یا توسط خود ایرانشان در متن منظوم گنجانده           . است
  . است منابع مورد استفادة او وجود داشته، به رسم امانت به شعر درآورده

  

  نامهکوشگزارش نخست 
کـشد، کـوش     دماوند به بنـد مـی       پس از آنکه فریدون ضحاك را در       نامهکوشدر  

. کندکاري نموده و ادعاي خدایی می     دندان، یکی از بازماندگان ضحاك، در چین ستم       پیل
پـس از روزهـا نبـرد، قـارن     . فرسـتد فریدون قارن را با سپاهی بزرگ به جنگ کوش مـی      

 پـذیرد و در ایـن نبـرد     کوش از سر ناچاري مـی     . خواندتن فرامی  به کوش را به جنگ تن    
. فرسـتد قارن دست و پاي او را بسته و نزد فریدون مـی   . شودشکست خورده و گرفتار می    

دهد که همانند ضـحاك بـا او        آورند، فریدون دستور می   هنگامی که کوش را به ایران می      
  : رفتار کنند

ــه ـــد یکــــی پایـــــش بــ ـــد بنــ   برساختنــ
  گـــــران بنـــــد بــــه آنجـــــا ببــــستنـدش

  

ــه  ــوي بـــ ـــاوند ســـ ـــد دمـــ پـرداختنـــ  
دیگــــــران آن و ضـــــحاك  آیـــــینبــــــر  

)533 .7295- 7296(  
  

پس از این ماجرا مردم نیرومند مازندران با پیکرهاي تنومند و خوي ویرانگري که           
کنند، به سرزمین   بردارند و در آفریقا و جنوب مصر زندگی می         به سیاهان بجه و نوبی نام     

  :آورندهجوم می) مغرب(باختر
ـــن ــا چنیــ ـــر تــ ـــد نفیــ ـــر از آمــ   باختــ

ـــان ــه سیـاهــ ـــاراج بــ ـــاك دادنــــد تــ   پــ
  

ســر کــه ویــران شــد آن بــوم و بــر ســربه        
ــرز    ــید از آن مـ ــه خورشـ ــد بـ ــاك برآمـ خـ  

)534 .7310- 7311(  
  

فریـدون سـپاهیانی را بـراي    . آینـد مردم مغرب براي دادخواهی نزد فریـدون مـی        
پـس از   . گـردد خورده بـازمی  کند، اما سپاه او شکست    مبارزه با سیاهان مازندران روانه می     

ــراي       ــارن ب ــپ و ق ــان، گرشاس ــدهی نریم ــه فرمان ـــاهیانی را ب ــا سپ ــدون باره آن فری
فرستد، اما پس از پیروزي ایرانیان و برقراري آرامشی         می شکستن سیاهان مازندران   درهم

  .کنندها به مغرب تاخته و ویرانگري میکوتاه دوباره مازندرانی
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سبت به از میان برداشـتن ضـحاك،      که با اعتراض مردم ن    دینکرد  برخالف گزارش   

 را برعهـده   کـوش کـارکرد فریـدون    ،نامـه کـوش شـود، در    خود فریدون وارد کـارزار مـی      
  :کنند که زیرا بزرگان به فریدون پیشنهاد می،گیرد می

ــاره  ــر چـ ــه  اگـ ــواهی کـ ــد خـ ــت آیـ   درسـ
ــه ـــر  زهـــرهبـ ــن  و دلیـ   زورمنــــد بـــه تـ

  پرخاشــــــخر مــــــرد سهمگــــــن یکـــــی
  

ـــکاره  ــرديستمــ ـــا  مــ ــست یدتببــ جــ  
بلنــــــد نـــــژادش و درســـــت نهــــــادش  

ـــره ــه چهــ ــر ز بــ ـــري هــ ـــر دیوچهــ بتــ  
)537 .7362- 7364(  

دندان را از بند رهانیده و بـا        فرستد تا کوش پیل   فریدون قارن را به دماوندکوه می     
فریـدون او را بـه جنـگ      . خواهدکـوش از گناهان گذشته پوزش می     . خود به دربار بیاورد   

  :گوید و در وصف آنان میفرستدها میمازندرانی
ــه مازنــــــدرانی همـــــه بدرگنــــــد      کـــ
ــري  ـــرد بنگـــــ ــو از راه داد و خـــــ   چـــــ

  

ــگ     ــوي سـ ــه خـ ـــر و بـ ــروي شیـ ــه نیـ ندبـ  
ـــده ــگی گـزنـــ ــه ز ســـ ـــدري بـــ مـازنـــ  

)543 .7488- 7489(  

او . خـورد  موبـدان سـوگند مـی      پس از سخنان فریـدون، کـوش در حـضور موبـد           
. بندد که همیشه در خدمت فریدون باشـد       یکند و پیمان م   اي را امضا و گواهی می      نوشته

ـ         سپاه کوش در   او آوارگـان مغــرب را بـه        . افتـد راه مـی   روز فـروردین از مـاه فـروردین ب
فرستد و اندلس و کـوه طـارق را کـه تـا آن زمـان کـسی                  می هاي خودشان باز  سرزمیـن
 آگـاهی از    اهان مازنـدران بـا    یهزاران هزار سپاهی از سـ     . آوردمی  در  بود، بتصرّف  نگشوده

 مـوج  ،جـا را ویـران کـرده   برند، همهآبادانی دوبارة مغرب پویان و تازان به آنجا هجوم می       
یادآور نبرد دیوان بـا رسـتم در مـتن    (آنها از شگردهاي ویژة جنگی      . اندازندراه می خون ب 
  :برندبهره می) سغدي
ــیه ــیش  سـ ــشیـدند پـ ــف کـ ـــرگان صـ   چهـ
  ســــاز نــــه و اســــب نــــه برهنــــه پیــــاده

ــه ــو فرســـب عمـــودي کـ ــوانی همـــی تـ    خـ
  

ــد   ــري نمودنــ ــویش  و دلیــ ــردي ز خــ مــ  
 بـــه دســـت انـــدرش شــــاخ چـــوبی دراز    

اســـب شـــد مـــرد واز زخـــم او پـــست کـــه   
)574 .8033- 8035(  

او بـراي ترسـاندن آنهـا بـه         . کـشد ها لشکر مـی   کوش از طارق به سوي مازندرانی     
کـشند،  هـا را مـی    یویی مازنـدران  اي رفتار کنند که گـ     دهد به گونه  سپاهیانش دستور می  

پـس از  . گریزند خورده و میر، شکست اهان مازندرانی با این تصو    یس. خورندپزند و می   می
سازد و بنا بر فرمان فریـدون       فرار آنها کوش شهري استوار با دري آهنین در طرابلس می          

  .تازنداهان مازندران به ایران نمییپس از آن دیگر س. نشینددشاهی میبه پا
میـان نیامـده، امـا در        همچـون کـوش سـخن ب       يکار از پادشاهی ستم   رددینکدر  
  :توان دیداي از پادشاهی کوش را میروایی اوالد بر مازندران نشانه در فرمانشاهنامه
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ـــواند  ـــران را بخــــ ـــازندران مهتــــ   ز مــــ
ــدوي    ــاهی بـ ــت شـ ــان تخـ ـــرد آن زمـ   سپـ

  

ــداوالد چنــــــدي سخــــــن از  ــا برانـــ هـــ  
ـــهاد رو   ـــارس بنــ ــوي پــ ـــا ســ يوزآنجــ  

)2 /62 /850- 851(  

پیکر، هایی غول ها انسان ، مازندرانی نامهکوشو گزارش نخست    دینکرد  در گزارش   
کنـد و در     فریدون با ابزار جادو با آنـان مبـارزه مـی           دینکرددر  . روي هستند سیاه و زشت  

هـاي  ویژگـی . دهـد دشـان شکـست مـی     وسـیلۀ فـردي از تبـار خو        آنهـا را بـه     نامهکوش
هاي مهـاجم سـبب شـده کـه آنهـا           زشتی چهره و سیاهی پوست این انسان      پیکري،   غول

ایـن  .  به دیوانی از تبار اهریمن دگرگـون شـوند         شاهنامهداراي گوهر اهریمنی شده و در       
هایی هایی حماسی به شخصیت   یافته و از شخصیت   تمایز   از انسان    ،شدهافراد دیو شناخته  

  .شونداي دگرگون میاسطوره
کاري کوش و فریـدون     ها و چگونگی انتقال خویش    ونیـرگـن دگ راي شناخت ای  ـب

 و نیز کردارشناسی دیوان مازندران، شناخت       شاهنامه به رستم در     دینکرد و   نامهکوشدر  
هـاي پیونـد بـه      این حلقـه  .  ضرورت دارد  شاهنامه با   نامهکوش و   دینکردهاي پیوند   حلقه

  :گیردمیترتیب زمانی حضور پهلوانان مورد بررسی قرار

  نامهبهمندر ) مازندران(نریمان و دیوان مغرب 
ایـن  .  اسـت  دینکردترین گزارش به     از نظر زمان و مکان نزدیک      نامهبهمنگزارش  

داسـتان در روزگـار     . اسـت شـده گاه دخمۀ او نوشته     گزارش از زبان نریمان بر روي تخت      
  در سـرزمین مغـرب     شدن ضحاك در کوه دماوند،    پادشاهی فریدون پس از به بند کشیده      

  . دهدروي می) باختر(
گـردد؛  در این گزارش محوریت نقش شاه به محوریت نقش پهلوان دگرگـون مـی             

 حتی به بند کشیدن ضحاك بـه   وکاري فریدوننریمان جایگـزین فریدون شده و خویش 
ـ   یابد، اما نریمان به جاي ابزارهاي جادویی با جنگ        نریمان انتقال می   ه ابـزاري گرزماننـد ب
 حضور فردي نیـز     ، گذشته از حضور گروهی    ، دیوان ،در این گـزارش  . رودجنگ دیوان می  

اگرچـه  . خـورد چشم مـی گیري شخصیت فردي دیوان در آن ب     لشک هایی از دارند و نشانه  
ها تفاوتی قایـل    توان میان آنان و انسان    هاي دیوپیکري آنها نشده و نمی     اي به نشانه  اشاره

  :شوندمین براي خود نامی دارند که با آن از یکدیگر بازشناخته شد، اما هریک از دیوا
ــدون ــرا فریــ ــت مــ ــشت داشــ ــاه پــ   و پنــ

  را ضحــــــــاك فـرومــــــــایه ببـــــــسـتم
ــرب  ــه مغـ ــا بـ ــو کجـ ــن  دیـ ــشت انجمـ   گـ
ــگ بـــرم چـــو آمـــد   دیـــوِ ســـوري بـــه جنـ

ــدان  ــا بــ ــسـتم تــ ـــتی ز بشــ ـــاه گیــ گنــ  
ــشـنده ـــان کــ ــرد چنــ ــی مــ ــاك بــ را بــ  

ــه ــا بــ ــر تنهــ ــشان بــ ــشتن زدم ایــ خویــ  
ــشته   ــن ک ــم م ــک زخ ــه ی ــی ب ــد ب ــگ  ش درن  
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ــوِ  ــر دیـ ـــی دگـ ـــگام  وشّـ ــه هنـ ـــن بـ   کیـ
ــم ـــتی آتـــــــــش او آوردهـــــ   انـداخـــــ

ــشتـمش ـــان کــ ـــاره زار و بــــی چنــ   وارچــ
  نـــــرّه دیــــو آن لــــشکـر هـــــزیمت شــــد

  

زمیـــــن بــــر آسمـــــان زدي بــــه نیـــــرو  
ســــاختی  خویــــشـتن  ايگونــــه  ز هــــر  
ــه ــد  کــ ـــرده شــ ـــش از مــ ـــارزار آتــ کــ  

یوخــــد گیهـــــان یـــــزدان بــــه فـــــرمان  
)427- 428 .7266- 7273(  

  شاهنامهدیوان مازندران در سام و نره
این گزارش کوتاه در روزگار منوچهر، فرزنـد فریـدون، رخ داده و سـام جـایگزین                 

در ایـن  . رسـد در واقع سنت داستانی از پـدران بـه فرزنـدان مـی         . شودپدرش نریمان می  
هماننـد شـیران جنگـی کـه ابـزار و           دیـوانی   دیوان است؛ نره  گزارش مازندران جایگاه نره   

  : تر از اسبان تازي هستندآنها بسیار شجاع و دالور و دونده. نیروي پرواز دارند
ـــتم   نــــر دیـــــوان شهـــــر بــــدان برفــ
  تگـاورتــــــرند از تــــــازي اسپــــــان کـــــه

  

ــه  ــوان، نـ ــه دیـ ــی  چـ ــیران جنگـ ــر شـ بپـ  
دالورتــــــــرند ایـــــــــران گـــــــــردان ز  

)1 /223 /881- 882(  

 گویـا از    اي  هتوانـد چکیـد   یوان مازندران در این دو بیت آمده، می       توصیفی که از د   
  . باشدسغدينامۀ رستمنبرد رستم با دیوان در 

  ديغنامۀ سرستم
 اسـتوار میـان داسـتان دیــوان مازنـدران در            يدر این متـن حضـور رستم پیوند     

 مازندران در   ، کوش و سیاهان   شاهنامهدیوان مازندران در    هاي سام و نره   ، داستان شاهنامه
 نامـۀ رسـتم در واقــع    . کنـد  برقرار مـی   دینکردها در    و فـریـدون و مـازنـدرانی    نامهکوش
خان رسـتم و نبـرد او بـا دیـوان           اي از ساختار داستانی هفت    نمونهتوانـد پیش  می سغدي

خـان رسـتم در      و هفـت   سـغدي نامـۀ   رسـتم در اینجا به بررسی تطبیقی      . مازندران باشد 
  :شودمی داخته پرشاهنامه
. خورنـد دهد و دیوان از رستم شکـست مـی  میان رستم و دیوان نبردي رخ می   ) 1

هزار تن از آنان نیز به داخل شـهر         . میرندمی،   آنها در هنـگام فرار پایمال شده      بسیاري از 
رود، میزاري نیکو   گردد، به سبزه  نامی بازمی رستم با نیک  . بندندها را می  گریخته و دروازه  

خــورد و پـس از       خوردنی می  .کنـدها رها می   او را در سبزه    ،ین از پشت اسب بـرداشته    ز
ایـن بخـش    ). 6 -1: سـغدي نامـۀ   رسـتم (رود  گستراند و به خواب می    سیـري بستري می  

رسـد، گـوري شـکار    ود بـه دشـتی مـی   رسـتم در راه خـ  : یادآور خان نخست رستم است    
زار رهـا  لگام از سر رخش برداشته و او را در سـبزه       خورد،   میکند، آن را بریان کرده و        می
  .رودکند و به خواب فرومیسپس بستري فراهم می. کند  می
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: گوینـد نشینند و به یکدیگر مـی دیوان انجمن بزرگی تشکیل داده، به شور می    ) 2

میـریم   یا همه می   ،جنگیمبا او می  . آور است گریختن از یک سوارِ تنها بسیار زشت و شرم        
این نکته  ). 9 -5: سغدينامۀ  رستم(ستانیم  شویم و یا کین خدایان خود را می       ابود می و ن 

رسـد  نظر مـی  ب.  است سغدينامۀ  رستمبیانگر تأثیر و نفوذ آیین زردشت در این بخش از           
و ) 2-1: 32: گاهـان (نشانی از مبارزة زردشت بـا خـدایان باسـتانیِ مردمـان دیوپرسـت               

نوشـتۀ دیـودان    کـردن آنهـا در سـنگ       هـا و ویـران     دیوکده همچنین هجوم خشایارشا به   
)4b.35-41(     خواهند کین خدایان خـود     گویا دیوان می  . 6است  در این بخش برجاي مانده

  .را از رستم که همانند زردشت و خشایارشا با آنها رفتار کرده، بستانند
 و جنـگ اند، بـا سـاز و بـرگ سـنگین     هدر بردبدیوانی که از دست رستم جان  ) 3

بـسیاري  . آورنـد گشـایند و به سـوي رستم هجـوم مـی     ها را می  ابزارهاي نیـرومند دروازه   
سوار، بسیاري سوار بر خوك، روباه، سگ، مار و سوسمار، بسیاري پیاده            کمانگیر و گردونه  

روند یا همانند کـرکس و خفاش در حال پرواز و یا واژگونه؛ سر به پایین و پاها به باال می                  
هـایی از شـگردهاي ویـژة جنگـی و          در ایـن بخـش نـشانه      ). 16 -12: نامۀ سغدي مرست(

  .خوردکاري دیوان بچشم میوارونه
انگیزنـد  غرند و زمـانی طـوالنی بـاران، بـرف، تگـرگ و تنـدر برمـی               دیوان می ) 4

این کردار دیوان بیـانگر پیونـد آنهـا بـا نیروهـاي جـادویی       ). 17 -16: نامۀ سغدي رستم(
از آن بـه عنـوان دام و دشـمنی          ،  آورده اي که طبیعت را در اختیار خود در       ونهگ است، به 

در آغاز آفـرینش نیـز اهـریمن پرمـرگ، مـار آبـی و          . برندکشنده در برابر انسان بهره می     
کردار ). 4 -3. 1: وندیداد(آفریند  ها، زمستان سرد را در سرزمین ایرانویچ می       بدترین آفت 

هاي ملی    از اهریمن به دیوان و در حماسه       نامۀ سغدي رستمر  اهریمنیِ آفریدن زمستان د   
این جادوگران بـا بـرف، بـاران، تگـرگ و سـرما بـه       . یابداز دیوان به جادوگران انتقال می   

ها جادوگري چینیان بر ضد گرشاسپ و سپاه او         یکی از این نمونه   . آیندجنگ ایرانیان می  
خورند، به  ه چینیان از ایرانیان شکست می     در این نبرد پس از آنک     .  است نامهگرشاسپدر  

  :دهدآورند و اسطورة نخستین هجوم مار و سرما دیگرباره روي میجادوگري روي می
ــگ    ــا روز جنـ ــاخت تـ ــادوان سـ ــان جـ   همـ

ـــرما ز ــو آواي و ســـــ ـــر و دیـــــ   هژبـــــ
  

ـــد  ــگ نمودنـــ ــه افـــــسون و رنـــ هرگونـــ  
ابـــــر و اژدهــــــاي در مــــــار بپــــــر  ز  

)418 .24-25(  

  :شاهنامهازور در همچنین جادوگري ب
  زمــــان در شــــد بــــر کــــوه بــــازور چــــو
ــه ـــزه دشــــت همــ ــزاراننیــــ ــار ز گــ   کــ

  

ـــد  ــی برآمــ ــرف یکــ ــاد و بــ ـــان بــ دمــ  
ـــاند ــرف از فرومـــــ ـــارزار از و بـــــ کـــــ  

)3 /127 /355-356(  
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جـوي رسـتم دالور    و  دیـوان از دهان خود آتش و دود رهـا ساخته و به جست           ) 5

کنـد و او آمـادة نبـرد بـا          ز خواب بیدار مـی    رخش تیزهوش رستم را ا    . شوندرهسپـار می 
  ).20 -18: نامۀ سغديرستم(شود کردار می دیوان اژدها

 این بخش با آمدن اژدها در خان سوم هماهنگ است، اما با یک تفـاوت بنیـادي؛         
 حضور مار و اژدها با سرما و زمستان همراه          نامهگرشاسپ و   نامۀ سغدي رستم،  وندیداددر  

ایـن تفـاوت نـشانی از تـأثیر مکـان بـر دگرگـونی               .  با گرما و بیابان    هنامهشااست، اما در    
رخش به بالین رسـتم     . آیدخان سـوم، اژدها سه بار به سراغ رستم می        در  . هاستاسطوره

پس از آن رستم بـا یـاري رخـش بـه نبـرد بـا اژدهـا        . کندرفته و او را از خواب بیدار می       
  .بردمیمیان پرداخته و او را از 

گریـزد تـا   بیند، همراه با رخـش مـی     هنگامی که رستم سپاه انبوه دیوان را می        )6
کـشند  دیوان با دیدن رستم، سرمست از پیروزي فریاد می  . آنها را به سوي جنگل بکشاند     

کـه هـست زنـده بگیریـد تـا او را تنبیـه         را نبلعید، بل چنان    وهرگز رهایش نکنید، ا   «که  
کننـد، امـا   زار دنبـال مـی  آنها رستم را تا بیشه    . »ماي سخت نشان دهی   دردناك و شکنجه  
  ).33 -22: نامۀ سغديرستم(برد گردد و به آنان حمله میرستم ناگهان بازمی

 بلعیدن انـسان   ، یعنی نکتۀ بنیادي در این بخش یکی از کردارهاي برجستۀ دیوان         
ن جمله که بیـانگر  ای. »او را نبلعید«: گوینددیوان در هجوم به رستم به یکدیگر می     . است

در اسـاطیر  . اسـت توانایی دیوان در بلعیدن انسان است از اهریمن بـه آنهـا انتقـال یافتـه       
 روایــات داراب؛ 33-7. 3: 29او. دســتنویس م(بلعــد  اهــریمن، تهمــورث را مــی،ایرانــی

دیوان به  در اساطیر مانوي نیز ).Peršian Rivāyats: 297-298؛ 315-311/ 1: هرمزدیار
، امـا   )223: ، مزامیر بمـا   زبور مانوي (قصد بلعیدن او را دارند      ،   روشنی هجوم برده   دوشیزة
  .شود بلعیدن انسان توسط اهریمن و دیوان به بلعیدن نور دگرگون می،خاندر هفت

  شاهنامهدیوان مازندران در 
 با الگوبرداري از آمدن دیو خـشـم از دوزخ    شاهنامـهداستـان دیوان مـازندران در     

 شـاهنامه  البته در ).Dēnkard: 9. 21.4(گردد کردن او آغاز می کاوس و گمراهد کیبه نز
  شـود  این کردار دیـو خـشم توسـط خـود اهـریمن و در پیکـر یـک رامـشگر انجـام مـی                

. 26: مینوي خرد (از آنجا که دیو خشم از دیوان مینوي است و هستی ندارد             ). 18/ 4/ 2(
ایـن  . کندپیکر واگذار می    خود را به اهریمن هستی     ، در دنیاي زمینی حماسه، کردار     )37

ــه     ــه ب ــاي حماس ــذر از دنی ــی در گ ــردار اهریمن ــوشک ــه ک ، )9634-9633. 659(نام
  .شود واگذار می)دندانکوش پیل(زدایی شده و به شخصیتی انسانی  اسطوره
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. گیرد به مازنـدران بتـازد     تصمیم می ،  وس با شنیدن سخنان اهریمن، فریب خورده      وکا

   ).50/ 6/ 2: شـاهنامه (دارنـد  مـی  و او را از ایـن کـار بـاز   کننـد   مـی مخالفت او مۀ بزرگان با    ه
گاه به مازندران یـورش نبـرده   کنند که جمشید و فریدون هیچ می آنان به این نکته اشاره    

ایـن شـیوه در     (انـد   ها از سـرزمین خـود پاسـبانی کـرده         و تنها در برابر هجوم مازندرانی     
عالوه بـر ایـن مازنـدران خانـۀ دیـوان و            ).  نیز به روشنی آشکار است     نامهشکو و   دینکرد

ابزارهاي پیشرفته هستند؛ بنابراین    جادوگران است و آنها داراي نیروهاي جادویی و جنگ        
هـا  اي به شیوة مبارزة فریدون و کوش با مازندرانی     شاید اشاره (با نیرنگ و نیروي شمشیر      

س که فرّه خود را برتر از فریـدون، جـم، منـوچهر و    واما کاوتوان آن را گشود،    نمی) باشد
در متـون ایرانـی ایـن نخـستین هجـوم           . تـازد داند به سرزمین مازندران مـی     قباد می کی

  .ایرانیان به سرزمین مازندران است
او در کنار کوه اسپروز، جایگاه دیـوان،       . افتدکاوس به سوي مازندران به راه می      کی

وز بعد فرماندهان و سپاهیان ایرانی به دسـتور او بـه مازنـدران یـورش                ر. زندسراپرده می 
هـایی را کـه در مـرز ایـران و           آنان در نخستیـن هجوم خـود بـسیاري از انـسان          . برندمی

 در این بخش از دیو بودن ساکنان مازندران سـخنی         . کشندکنند، می مازندران زندگی می  
س بـه شـاه   ووختن، خبـر هجـوم کـاو   پس از یک هفتـه کـشتن و سـ        . استنیامدهبمیان  

شاه مازندران انسانی است با نیروهاي جادویی که توانایی پیکرگردانـی           . رسدمازندران می 
  :است او به دلیل داشتن این نیروها دیوان را زیر فرمان خود درآورده. دارد

ـــر ـــد خبــ ــر شــ ـــاه بــ ـــدران شــ   مازنــــ
  ز دیـــوان بـــه پـــیش انـــدرون ســـنجه بـــود 

  

  و ســـر شـــد گـــراندلـــش گـــشت پـــر درد 
بــود  کــه جــان و تــنش زان ســخن رنجــه      

)2 /14 /186-187(  

 دیـو سـپید بـا پیغـام       . ند دیو و دیو سپید دو تن از کارگزاران شاه مازندران          سنجه
  :پردازدس و سپاه او میوشبانه به مبارزه با کاو، سنجه از حملۀ ایرانیان آگاه شده

  7سپــــاه بـــا سیــــه ابـــري چـــو برآمـــد
ــو ــاي چــ ــتقا دریــ ــی رســ ــان گفتــ   جهــ

  یکـــی خیمـــه زد بـــر ســـر از دود و قیـــر    
  

ســـیاه  روي زنگـــی جهـــان کـــرد چـــون     
ـــه ـــاییش همــ ــشتـه روشنــــ ــان گــ نهــ  

خیـــر خیـــر هـــا چـــشم ســـیه شـــد جهـــان  
)2 /15/196-198(  

در این بخش دیو سپید با سرشت اهریمنی و تـوان جـادویی خـود، جهـان را بـا                    
او هنگـام تـاختن     . گیـرد مـی  جا را فرا   هکند و تاریکی هم   نیروهاي تاریکی تیره و تار می     

بازتـاب کـردار دیـو سـپید،        . آوردوجود مـی  س و سپاهیانش ب   واي از دود بر سر کاو     خیمه
هـاي آنـان    س و ایرانیان اسـت کـه سـبب کـوري چـشم            وربودن و بلعیدن نور از تن کاو      

  : شود می
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  چـــو بگذشـــت شـــب روز نزدیـــک شـــد    

ــره لــــشکر ز ــره دو بهــ ــده تیــ ــشمشــ   چــ
  

شـــــد تاریـــــک چـــــشـم را جهـــــانجوي   
ــر ـــداران ســ ــده نامـــ ــر شــ ــشم ز پــ خــ  

)2 /15 /199-200(  

 در آغاز آفرینش ایرانـی، اهـریمن بـا        .این کردار دیو سپید کرداري اهریمنی است      
آید و تـاریکیی را کـه       او به آسمان می   . پردازدتمام نیروهاي دیوي به مقابله با روشنی می       

آمیـزد کـه    گونـه آسـمان را بـا تـاریکی مـی          آناو  . آوردبا خود دارد به درون آسمـان می      
پس از آن همانند ماري آسمان زیر زمین را سوراخ کرده، بـه             . گیردستارگان را نیز فرامی   

هاي وزیدگی ؛Bundahišn: 4.10(پردازد به نبرد می... آید و با آب و گیاه وروي زمین می
  ).32. 1: زادسپرم

رود و با نیروهـاي تـاریکی    کیومرث میاهریمن پس از تاختن بر آفرینش به سراغ   
شود، جهـان را چـون شـب     که کیومرث از خواب بیـدار می      هنگامی. کندبه او حمـله می   
 تـاریکی ). 11. 2: هـاي زادسـپرم  وزیـدگی  ؛Bundahišn: 4.22-23(بینـد  تیره و تـار مـی  

 ربودن نـور   و پیکر کیومرث در اثرDēnkard: 9.32.10(8(رد ـگیرامیـجا را فهمه) سایه(
   ).Bundahišn: 7.12(شود توسط اهریمن، سیاه می

در آغاز آفرینش مانوي نیز اهـریمن، شـاهزادة تـاریکی، بـا نیروهـاي تـاریکی بـه          
بلعد و بـا  کند، نور انسان نخستین را میجا را تیره و تار می    تازد، همه سرزمین روشنی می  

 بـه  شـاهنامه این کردار اهریمنی در  ). 223: مزامیر بما ،  زبور مانوي (برد  خود به دوزخ می   
 یکی دیگر از دیوانی است که توانـایی تیـره و            نامهبهمنرسد، دیوِ زوش در     دیو سپید می  

  :تارکردن چشم آدمیان را دارد
ــی ـــدمش یکــــ ــرد در برگراییـــــــ   نبــــ

  
 بـــه یـــک حملـــه دیـــدار مـــن تیـــره کـــرد  

)541 .9305(  

شـدن   یـاي اسـطوره و بـا فـراهم     دنایـن کردار اهریمنیِ دیو سپیــد در گــذر از      
 نامـه گرشاسپیکی از این دیومردمان در      . رسدزدایی به دیومردمان می   هاي اسطوره  زمینه

زنگـی یـک انـسان اسـت، امـا          . شـود رو می زنگی است که گرشاسپ در بیابان با آن روبه        
نـایی  او نیـز ایـن توا  . رنگ اسـت و پیکـري دیـوي دارد   همانند اهریمن و دیو سپید، سیاه 

بردن از نیروهاي تاریکی، خورشید را تیـره کـرده و روز را بـه     اهریمنی را دارد که با بهره     
  :شب دگرگون کند

  دمـــان زنگیـــی دیـــد چـــون کـــوه قـــار     
  فـــــروزگیـــــتی چهــــره از  کــــرديســــیه

  

 کـــــه ابلیــــــس ازو خواســـــتی زینهــــــار 
ــانِ  ــایه مهمــــ ــب آوردي از ســــ   روزشــــ

)233 .35-36(  
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 ماننـد  ،رسـد اهریمن، دیوان و دیومردمان بـه جـادوگران مـی   این کردار با گذر از      

  :جادوي افراسیاب در جنگ با قارن
  شــــدم انــــدر گونـــه  بــــران رویــــش بـــه 

   جنــگســاخت بــا مــن بــه    یکــی جــادوي 
  شـــب آمـــد جهـــان سربـــسر تیـــره گـــشت 

  

ــه  ـــا کــ ـــانش بــ ـــر دیدگــ ـــدم بـرابــ شــ  
رنـــگ و کـــه بـــا چـــشم روشـــن نمانـــد آب  

ــرا ــازو مــ ــوفتن از بــ ــره کــ ــشت خیــ گــ  
)220-218/ 299/ 1: شاهنامه(  

ــ  ــاریخی گردی ــزارش ت ــ(زي ـدر گ ــارنـزی ــ) 10-9: االخب ــتان م ازندران، ـاز داس
کننـد و بـا   وس و یارانش را گرفتـار کـرده، در چــاهی زنـدانی مـی      وکاا کی ـهازندرانیـم

هنگامی که سپاه رستم براي نجات آنـان بـه   . سازندس را تیره می   وجـادوگري چشـم کاو  
رسند، جادوگر قلعه با نیروي جادویی خـود ابـري بـه     روند و به پاي قلعه می     ن می مازندرا

شـود و   نمـی   کند، شب از روز بازشناخته    ار می جا را تیره و ت    کنند که همه  آسمان بلند می  
نمونۀ دیگر این کردار اهریمنـی توسـط جـادوگران          . شونددر اثر آن تمام اسیران کور می      

  :استشاهنامه م چوبین در شاه در جنگ با بهراساوه
  شـــاهســـپه ســـاوه چنـــین گفـــت پـــس بـــا

ــدان ـــا بـــ ــشم تـــ ـــان دل و چـــ   ایرانیــــ
ــه ــادوي ساختـــــــند   همــ   جــــادوان جــ
ـــد ـــاه   برآمــ ـــري سیــ ــاد و ابــ ــی بــ   یکــ

  

ــه  ــادوي از کـــ ـــد  جـــ ـــدر آریـــ راه انــــ  
زیـــــــان را شـــــما نیایــــــد بپیــــــــچد،  

 همـــــی در هـــــوا آتـــــش انداختـــــــــند
ـــر  ــی تیـــ ـــد همــ ــر ازو باریــ ـــاه بــ سپــ  

)8 /53 /836-839(  

 ، سـپاهی دوازده هـزار نفـري از نـره         دیو سپید پس از انجام کردار اهریمنی خـود        
سپارد تا نـزد    دیو می  سپس آنان را به ارزنگ    . سازدس و ایرانیان می   ودیوان را نگهبان کاو    

ي براي آزادي آنان پـا ، وس و ایرانیان آگاه شـده  ورستم از گرفتاري کا   . مازندران ببرد شاه  
  :گذاردخان میدر راه هفت

ــده  ــه زنـ ــس کـ ــر آنکـ ــان هـ ــت از ایرانیـ   سـ
ـــه ــگ نـ ــانم ارزنـ ـــید   مـ ــو سپــ ـــه دیـ   نـ

  

 بیـــــارم، ببـــــــــندم کمــــر بــــر میـــــان 
نـــه بیــــد والدِ غنـــدي،پـــنـــه ســـنجه، نـــه   

)2 /20 /264-265(  

او در  . گـذارد  خان یکم تا چهارم را بدون رویارویی با دیوان پشت سـر مـی              ،رستم
رسد کـه   گذرد و پس از آن به سرزمینی می       آفریده می  ست از تاریکیی دیو   خان پنجم نخ  

اوالد پهلوان، مرزبـان آن سـرزمین و گماشـتۀ شـاه مازنـدران              . ساکنانش آدمیان هستند  
 رسـتم، راهنمـایی او را برعهـده       است که با شنیدن وعـدة پادشـاهی مازنـدران از سـوي              

دیـو  ارزنگ. جنگددیو می رسد و با ارزنگ   در خان ششم رستم به کوه اسپروز می       . گیرد می
ایـن نبـرد بـه کوتـاهی        . شودگیرد و نابود می   می قرار گونه در برابر رستم   با هستی انسان  
  .است میان نیامدهدیو سخنی بپیکر یا کردار ارزنگبیان شده و از 
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شـود و سـپس     یرستم با کشتن شماري از دیوان مایۀ ترس و بیم سـایر آنـان مـ               

، س و ایرانیان را یافتـه و کاو،او به یاري شیهۀ رخش. افتدس به راه می   ودان کاو سوي زن  به
رستم باید دیو سپید را که نور را بلعیده و در جگر خود پنهان کرده، بیابد و                 . کندآزاد می 

س رسـتم را بـراي رسـیدن بـه     وکاو. س بریزدون در چشم کاو  اخون جگرش را براي درم    
  :کنددیو سپید راهنمایی می

ــرد ــذر کـ ــوه  گـ ــن هفـــت کـ ـــر ایـ ــد بـ   بایـ
ـــاك  یکــــی ــدت هولنـــ ــار پــــیش آیــ   غــ

ــدرون  ...  ــار انـ ــه غـ ــاه بـ ـــد  گـ ــو سپیـ   دیـ
  

ــروه      ــی گـ ــاي بینـ ـــر جـ ــه هـ ــوان بـ  ز دیـ
ــی  ــی بـ ـــدم تلـ ــون شنیـ ــان چـ ــاكچنـ مغـ  

ـــد   ــیم و امیـــ ــه بـ ــشکر بـ ــست لـ ــزو هـ  کـ
)2 /40 /535-536 ،538(  

این شـیوة   . کندمی دیو سپید درون غاري در کوه مازندران زندگی          ،بنابراین ابیات 
  گریختن آنها به زیـر زمـین و زنـدگی   زندگی دیو سپید یادآور شکست دیوان از زردشت،       

 ).Dēnkard: 5.2.6-7; 7.4.44؛ 80. 19: یشت؛ 15. 9: یسنا(ها و غارهاست کردن در کوه
ن اوالد رستم را به ای    . رسدرستم به همراه رخش و اوالد به راه افتاده و به نزدیکی غار می             

در این بخـش  . کند که دیوان در برابر نور خورشید تاب پایداري ندارند         نکته راهنمایی می  
رستم با  ). 14. 65: روایت پهلوي (است   اي از مبارزة خورشید با دیوان برجاي مانده       نشانه

  :شودکشد و وارد غار میرود، تعدادي از آنان را میبرآمدن خورشید به جنگ دیوان می
ــ ــردار دوه بــ ـــد  زخکــ ـــاه دیــ ــی چــ   یکــ

  
ناپـدیــــــد تـــــن دیـــــو از آن تیـــــــرگی   

)565/ 42/ 2: شاهنامه(  

مکـان  ). 18پ/2/41: همان(کند  دیو سپید در چاهی تاریک درون غار زندگی می        
اهریمن نیز در دوزخ تاریـک کـه هماننـد    . زندگی دیو سپید همانند جایگاه اهریمن است   
 ).3-2. 18: نامـه ارداویـراف (کنـد    زندگی مـی   چاهی تنگ و سهمگین در زیر زمین قرار دارد،        
  :بیندرستم در این تاریکیِ دوزخی دیو سپید را می

  تــــاریکی انـــــدر یکــــی کــــوه دیــــد بــــه
ــگ شـــبه روي، چـــون بـــرف مـــوي    بـــه رنـ

  

ـــد   ـــاه ازو ناپـدیـــ ــده چـــ ــر شـــ  سراســـ
او جهـــــان پـــــر ز پهنـــــــا و بـــــاالي     

)569-568/ 42/ 2: شاهنامه(  

. یو سپید چهرة سـیاه و مـوي چـون بـرف اوسـت     نکتۀ برجسته در پیکرشناسی د   
. ویژگیـی اهریمنـی اسـت     ) 581/ 43/ 2: همـان (ویژگی سیاهی چهره و پیکر دیو سپید        

گویا در اندیشۀ ایرانی ویژگی موي سپید براي اهریمن وجود ندارد، اما موجـودات پتیـاره       
خـان  هفـت زن جـادو در     : و اهریمنی دیگر وجود دارند که تن سیاه و موي سـپید دارنـد             

ــا در )224-222/ 238/ 5 :همــان(اســفندیار  ــوان و گــرگ گوی   فرامرزنامــه ، یکــی از دی
ایــن مــصراع در . داراي تنــی ســیاه و مــویی چــون بــرف هــستند) 8. 81؛ 12-13. 80(
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 ؛612/ 270/ 1: مـول ( »به رنگ شبه روي و چون شیر مـوي        « به شکل    شاهنامههاي دیگر    چاپ

البتـه در اینجـا بحـث دربـارة     (اسـت    آمده) 583/ 107/ 2( :مسکو ؛2/343/614:بروخیم
  ).شناسی و تصحیح بیت نیستنسخه

 بخوانیم، معناي سپیدي را بـه همـراه دارد،          šīrدر این مصراع اگر شیر را با یاي معلوم؛        
 بخوانیم، معناي سپیدي از بین رفته و موهاي دیـو سـپید هماننـد               šērاما اگر با یاي مجهول؛      

بـه رنـگ شـبه      « مـصراع    شـاهنامه هاي  در دو نمونه از نسخه    . شودصویر می موها و یال شیر ت    
آمده که دیو سپید را با مـوي سـیاه و سـرِ شـیر               ) 20-18پ/ 2/42( »موي و چون شیر روي    

. هـاي ایرانـی اسـت     این توصیف، تصویري گویا و روشن از اهریمن در اندیشه         . کندتوصیف می 
  :)Hinnells,1975: 78-79( استه سازي شدهاهریمن در آیین زروانی با سرِ شیر پیکر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

  
گردد و  توصیف می ) 510-509: الفهرست(با سرِ شیر    نیز اهریمن   در آیین مانوي    

سر      : مـصحف رش  (شـود   نمادپردازي مـی  )  خروس :kała-šēr( در آیین یزیدیه با مرغِ شیرْْ
گذارد  اي ناب را بنمایش می    طورهبنابراین دیو سپید با سرِ شیر تصویري دیرین و اس         ). 24

  .گذاري اوست بیشتر توجیهی براي یافتن دلیل نام،و تصویر دیو سپید با موي چون برف
. هاي ایرانـی اسـت    نکتۀ دیگر پیشینۀ نبرد با شیر به عنوان نماد اهریمن در نگاره           

، اهـورامزدا و داریـوش      .)م.پ486 -521( در یکی از مهرهاي داریـوش یکـم هخامنـشی         
شیر کوچک در زیـر دسـت و        . اندشده مراه با دو شیر بزرگ و کوچک به تصویر کشیده         ه

پاي اسب داریوش افتاده و شیر بزرگ همانند انسانی بر روي دو پا مورد حملـۀ داریـوش                  
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توانـد نمـاد اهـریمن و       با حضور اهورامزدا در این تصویر، شیر بزرگ می        . است قرار گرفته 

   .تاس شدهشد که توسط داریوش کشته شیر کوچک نماد پادشاهی با
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  
سـوار بـر اسـب نـشان داده         .) م379-309( اي دیگر، شاپور دوم ساسانی    در نگاره 
که شیري در زیر دست و پاي اسب او افتاده و شاپور نیـز سـوار بـر اسـب                    شده، در حالی  
  .است اي را با تیر و کمان مورد حمله قرار دادهشیر ایستاده

  

  
 
توانند نمـاد اهـریمن    این دو نگاره، پادشاه به یاري اسب خود دو شیر را که می   در

دهد؛  نیز روي می   شاهنامه در   این نوع شیرکشی  . است و پادشاه روزگار باشند، نابود کرده     
در خـان دوم رخـش      . دارند رستم و رخش دو شیر را از میان برمی         ،خاندر داستان هفت  

  :کشدخود میشیري را در زیر دست و پاي 
ــرش   ــر ســ ــدر آورد و زد بــ ــت انــ   دو دســ

ــی ــا   زدش همـ ــاك تـ ــر خـ ــرد  بـ ــاره کـ   پـ
  

ــدان   ــز دنـ ــان تیـ ــشت  همـ ــه پـ ــدرش بـ انـ  
ــدان ددي را ــاره بــ ــاره بــــی چــ ــرد چــ کــ  

)2 /22 /292-293(  

پیکر بـر روي    همچنین در خان هفتم، رستم با دیو سپید که همانند شیري بزرگ           
ـ  ها و کردار اهریمنی د    دو پا ایستاده و ویژگی     شـود؛ بنـابراین دیـو سـپید        رو مـی   هارد، روب
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) 417-411: 1381نولدکـه،  (هـا  تواند نماد گویایی از اهریمن و یا خداي بزرگ مازنـدرانی          می
 البته کشتن شیران توسـط داریـوش و شـاپور دوم همزمـان تـصویر شـده، امـا در                     .باشد

نظـر  ب. یگر اسـت  و در پیوند با یکـد       جدا از یکدیگر و در عین حال پشت سر هم          شاهنامه
اي از رسد ربودن تاج از میان دو شیر و کشتن آنها به دست بهـرام گـور نیـز بازمانـده              می

  ). 680-651/ 411-409/ 6(اي باشد این آموزة اسطوره
دیو سپید همانند کوهی سیاه     . رودرستم براي کارزار با دیو سپید به درون غار می         

  :ترسدرستم از او می اي کهگونه، بهآید سوي رستم میاز چاه بیرون آمده و به
ــتم  ــوي رسـ ــد سـ ــوهی  آمـ ــو کـ ــیاه چـ   سـ

  پـــــر نهیـــــب  پیلــــــــتن دل شـــــد  ازو
  

ــاعد، آهـــــنش از  ـــاله وزآهـــــن ســـ کــــ  
ـــد ــد بترسیـــ ــه کامــ ــی بــ ــشیب تنگــ نــ  

2 /42 /570-571( ) 

آمدن اهریمن از دوزخ در زیر زمین، تاختن او به آسـمان   این صحنه یادآور بیرون   
رسـتم  ). 2. 2: هـاي زادسـپرم  وزیـدگی ؛ Bundahišn: 4.10( اوست و ترسیدن آسمان از

پردازد و یک ران و یـک پـاي او را بـا شمـشیر               همانند پیل ژیان به نبرد با دیو سپید می        
هاي داریوش و شـاپور     شـده در نگاره   دیو سپید نیز همچـون شیرانِ تصویر     . کندقطع می 

  :پردازدبا دستان خود به نبرد با رستـم می
  بهـــــــم او بـــــا برآویخــــــــت یـــــــدهبر

ــت ــی پوسـ ــن همـ ــن ازآن، آن ازیـ ــد ایـ    کنـ
  

ــو  ــل چـــ ــرافراز پیـــ ـــر و ســـ دژم شیــــ  
ـــل شـــد از خـــون سراســـر زمـــین   همـــه گِ

)575-574/ 42/ 2: شاهنامه(  

زند، جگرگـاهش  در این کشاکش رستم بر دیو سپید پیروز شده، او را بر زمین می 
شـده را آزاد سـازد و بـه چـشمان       بلعیـده کشد تـا نـور    درد و جگرش را بیرون می     را می 
شـود، امـا    با مرگ دیو سـپید، گیتـی او نیـست و نـابود مـی       . س و ایرانیان بازگرداند   وکاو

رود، روان دیـو سـپید   مـی میـان  برخالف دیوان که با مرگ تن، روان و هستی آنها نیز از          
  :ی روان اوستماندن روان دیو سپید نشانی از ساختار اهریمن زنده. ماندمیزنده 

ــه...  ــشم    وگرنـ ــشکر کـ ــو لـ ــگ تـ ــه جنـ   بـ
ـــوِ روانِ بـدانـدیـــــــش ـــید دیــــ   سپــــــ

  

ـــا ز  ــه دریــ ـــا بــ ـــه دریــ ــشم سپــ بـرکــ  
 دهــــد کرگـــســان را بـــه مغـــزت نویـــد    

)2 /49 /671-672(  

خان، مرگ دیو   رسیدن هفت  پایانیري داستان دیوان مازندران با ب     بنیادهاي اساط 
از این  . رسدس و ایرانیان به اوج خود می      و چشمان کاو  سپید، آزادي نور و بازگشت آن به      

. هـاي دیـوي در آن اثـري نیـست         شود و از شخصیت   پس داستان وارد مرحلۀ انسانی می     
یابد و الگوي ساختاري داسـتان      کردارهاي اهریمنی و جادویی به شاه مازندران انتقال می        

  . شود تکرار مینامهکوش و گزارش نخست دینکردمازندرانِ 
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رهانـد و بـا     آید، او را از بنـد مـی       رستم پس از کشتن دیو سپید به سراغ اوالد می         

 این بخش یادآور رفـتن قـارن بـه دماونـد          . کندمیس روانه   وجگر دیو سپید به سوي کاو     
کردن کوش از بند و فرستادن او به دربار فریدون با وعـدة پادشـاهی مازنـدران                کوه، آزاد 

  . استنامهکوشدر گزارش نخست 
اي تهدیدآمیز به شـاه مازنـدران       س پس از بدست آوردن بینایی خود نامه       وکاوکی

س را وفرهاد نامـۀ کـاو   . خواهد تا تاج و تخت را رها کند و به دربار بیاید           نوشته و از او می    
بار دوم رسـتم    . شودرو می  هبرد و با پاسخ تند و گستاخانۀ او روب        به دربار شاه مازندران می    

شاه مازنـدران انـسانی اسـت کـه در دربـار او      . بردا به نزد شاه مازندران می س ر ونامۀ کاو 
رسـتم تعـدادي از دیـوان را از میـان           . ها و دیوان وجـود دارنـد       فراوان از انسان   یسپاهیان
سـپس بـه نـزد شـاه     . دهــد دارد و پهلوانی نیرومند به نام کالهـور را شکـست مـی           برمی

پــس از بازگـشت رسـتم، شـاه         . شـنود د از او نمـی    رود و پاسخـی جز نبــر     مازندران می 
این تازش یادآور تاخت و تاز     . تازدمازندران با سپاهـی انبوه و ویرانگـر به سـوي ایران می         

  : استنامهکوش و دینکردها در مازندرانی
  ناپدیــــد شــــد خورشیـــــد ســــپاهی کــــه

ــه ــه   نـ ـــد و نـ ــا پدیـ ــوه  دریـ ــامون و کـ   هـ
  دمـــــان بدانــــسان لــــشکر رانـــــدهمــــی

  

بردمیــــــد از میـــــان ســــیاه گــــرد چــــو   
ـــالن پــــاي از آمــــد زمــــین ــتوه پیـــ ســ  
ــچ نجــــست ـــگام ایــ ــان رفتـــــن هنــ زمــ  

)734-732/ 54/ 2:شاهنامه(  
رستم بـه   . شوندس پیروز می  وکاوهاي کی ایرانیان پس از یک هفته نبرد با نیایش       

  :تازدقلب سپاه و به سوي شاه مازندران می
ــی ـــزه یکـــ ــر زد نیـــ ـــد بـــ   اوي کمربنـــ

  پــــاره کـــوه از جـــادویی تنــــْش یـــکشـــد 
  

ــاي    ــدا کــــردش از جــ اوي پیــــــوند جــ  
ـــران از ـــر ایـــ ـــاره بـروبـــ ـــروه نظـــ گـــ  

)2 /59 /807-808(  

کنـد کـه یـادآور    شاه مازندران با نیروي جادویی، خود را به سـنگ دگرگـون مـی         
ه هـا را بــ    فریدون، مازنـدرانی  دینـکـرددر  .  است دینکردداستان فریدون و مـازندران در      

، اما این تـوانایی جــادویی از اهــوراییان   )Dēnkard: 9.21.22(کند سنـگ تبـدیـل می
ـورانی وجـود           نمونه. یابدبه دیوان و جادوگران انتقال می      اي از این دگرگونی در ادبیـات گُ

 خـود را بـه سـنگ    ،دارد که در آن دیوان و جـادوگران در برابـر یکـی از بزرگـان آیینـی      
دیو نیز در برابـر سـام خـود را بـه            ارقم). 607: ، زالل زالل  یوان گوره د(کنند  دگرگون می 

  ).6-4/ 193/ 2: نامهسام(کند سنگ تبدیل می
شـاه مازنـدران بـا تهدیـد        . بـرد رستم شاه مازندران را که سنگ شده به دربار می         

د و  بـر س می ورستم دست او را گرفته، به نزد کاو       . آیداي ابر بیرون می   رستم در پیکر پاره   
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پادشـاهی مازنـدران را بـه اوالد        . کنـد س تـن او را ریزریـز مـی        ودژخیم بـه دسـتور کـاو      

  .تازندها به ایران نمیگاه مازندرانیسپارند و پس از آن هیچ می

  نامهکوشگزارش دوم 
انـدام و    شاه مازندران کـه مـردي درشـت    ،س، سنجه وکاودر روزگار پادشاهی کی   

تازد و  هاي اطراف مازندران می   گیرد، به سرزمین  یش می دلیر است، راه سرکشی و ستم پ      
در این گزارش شخصیت انسانیِ سنجه کـامالً آشـکار و           . قصد تصرف دوبارة باختر را دارد     

. کنـد تنـی چنـد را سـاالر ایـن سـپاه مـی            ،   نیرومند فـراهم سـاخته     یاو سپاه . گویاست
اریدو مـشهور بـه دیـو سـپید     / وساالر شاه مازندران، پهلوانی به نام ارند  ترین سپه برجسته
  .است

اریـدو  / توان آن را ارندو    و می  شده بدون نقطه نوشته     نامهکوشنام این پهلوان در     
ها بـه   اري، در زبان مازندرانی   / بخش اول، ارن  : این کلمه از دو بخش تشکیل شده      . خواند

و  )dēw/ dēv(  تلفظ دیگـري از واژة دیـو  ،)dew/ dev( سپید معروف است و بخش دوم، دِ
  :است گذاري او نیز چنین آمدهدربارة دلیل نام. است
  ســپیدداشــت و چرمــی  چــون هیــون تنــی

ـــد   ـــان رانـدنــ ــوبی چنــ ـــار نــ ــه گفتــ   بــ
  بـــه نیــــروي او انــــدر آن مــــرز، مــــرد    
ــال اوي  ــی بــ ــان یکــ ــاخ درختــ ــو شــ   چــ

  

ـــد   ـــم و امیـــ ــوده بیـــ ـــروي او بـــ  ز نیـــ
  خواندنــــدکــــه دیــــو سپیـــــدش همــــی

ــ  ـــام ننـــ ـــدند هنگـــ ـــردندیـــ ـگ و نبـــ  
ــال اوي   ــردن و یــ ــان گــ ــل ژیــ ــو پیــ  چــ

)656 .9585- 9587(  

 مازنـدران کـه در آفریقـا زنـدگی          در این ابیات دیو سـپید بـرخالف سـایر مـردم           
 نامهکوشبه هر روي در     . کنند و به سیاهان نوبی مشهورند، داراي پوستی سپید است          می

 هماننـد دیـوِ سـپید و       ،رودر مـی  کایی که سردار سپاه مازندرانند، ب     هاواژة دیو براي انسان   
  ... دیوِ دستان و

  دگــــر دیــــوِ دستــــان و دیــــوِ سپیــــد    
ـــدار  ــه نامــــ ـــوان و همـــ ـــه پهلــــ   همـــ

  

ـــد    ــدي و بیــ ــگ و اوالد و غنــ ــو ارژنــ  چــ
ـــار  ـــدان روزگـــ ــوبی بـــ ـــفت نـــ  بـرآشـــ

)656 .9588- 9589(  

اي هـ توان واژة دیو را به قیاس دیو دستان و دیـو سـپید بـه نـام        گذشته از آن می   
در واقع دیو بـراي افـرادي کـه داراي منـصب            . ارژنگ، اوالد، غنـدي و بید نیز اضافه کرد       

  آراي عباسـی تـاریخ عـالم  گـذاري در    ایـن نـام   . اي عمـومی اسـت    ساالري بودند، واژه  سپه
سـاالران  در این کتاب نام دو تـن از سـپاه         . خوردچشم می هم ب ) 158،  138،  46-48/ 1(

  .وملو و تکلو استدوران صفوي، دیوسلطان ر
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ها کاربردي انسانی و مثبت دارد، اما        براي مازندرانی  نامهکوشبنابراین واژة دیو در     

شـدن آنهـا بـه موجـوداتی         ها سبب شده تا زمینۀ دگرگون     پیکري این انسان  ویژگی غول 
  :دیوي و از تبار اهریمن فراهم گردد

ــه ـــاال بــ ـــک بــ ـــت یکـایــ ـــد درخــ   بلنــ
  

ــه  ـــدار همـــ ــه و نامــــ ـــد همـــ زورمنــــ  
)657 .9592(  

است که آب دریا تا      ها اشاره شده و آمده     نیز به بلندي قامت مازندرانی     دینکرددر  
 سپاه سنجه همـراهِ  ).Dēnkard: 9.21.18(ها تا نافشان بود میان ران و در گودترین جاي

ف  و دیو سپید از مازندران حرکت کرده و سرتاسر کشور بـاختر را بـه تـصر        باربید، ارژنگ 
و براي مبارزه با سـیاهان بـه سـوي          شود    میکوش، پادشاه باختر، آگاه     . آورندمی خود در 

زنـد کـه یـادآور      او در نزدیکـی شـاه مازنـدران سـراپرده مـی           . کـشد مازندران لشکر مـی   
. زدن او در کوه اسپروز نزدیک مازندران اسـت         س به مازندران و سراپرده    ولشکرکشی کاو 

  :شوددران، آگاه میهنگامی که سنجه، شاه مازن
  شــد کــار خــام   چــو ســنجه چنـــان دیــد   

   راه بگیــــــرند بـدیـــــشـان تــــــا بــــــدان
  

ســــــام نزدیــــــک فرستــــــاد سپــــــاهی   
ــپاه   ــسـر ســ ــت یکــ ــت برداشــ  وز آن دشــ

)9606 -9605. 657: نامهکوش(  

رسـد کـه    نظـر مـی   ب. است  یاد شده  )سام(بار از این پهلوان      تنها یک  نامهکوشدر  
احتمـاالً  . اسـت   دستان باشد که به همراه دیگر سرداران از او یاد شـده سام نام اصلی دیوِ  

 و دیوِ دسـتان نـام مـشهور سـام اسـت،             کار رفته دستان به عنوان صفتی براي سام ب      واژة  
  . اریدو است/ گونه که دیو سپید، نام مشهور ارندوهمان

کوش وارد   بر سپاهیان     سنگین یسیاهان مازندران به فرماندهی دیو سپید شکست      
. رود شاه مـی   سو و از آنجا به دربار کاو      گریزدهنگام به سوي مصر می    کوش شب . کنندمی

 شـاهنامه شاه تا پایان ماجرا از داستان دیوان مازنـدران در  سواز آمدن کوش به دربار کاو     
 شـده، بـه دربـار       شـاهنامه در  ) دیـو (کوش که جایگزین اهـریمن      . است الگوبرداري شده 

  :گویدهاي آن سخن مید و پس از ستایش او از مازندران و زیباییآیس میوکاو
ــه ــنگ او همــ ــرد ســ ــاك و زمــ ــل پــ   لعــ

ــرد   ــرماش سـ ــه سـ ــرم و نـ ــاش گـ ــه گرمـ   نـ
  

ـــا   ـــاي گیـــ ـــد زر بجـــ ــاك ز برویـــ خـــ  
ایمـــــن ز درد مـــــردم هـــــوا زآن شـــــده  

)659 .9633- 9634(  

 .کـشد شـده و بـه سـوي مازنـدران لـشکر مـی          س چیره   وخواهی بر کاو  آز و فزون  
 آنها را از راهـی کـه در         ،رسند و کوش با فریب و افسون      س و سپاهیانش به مصر می     وکاو

کشتار و غارت مردم مازنـدران کـه   . بردمی) مازندران(=  میان کوه قرار دارد به سوي نوبه    
  .است  به کوش واگذار شدهنامهکوش در ،شودس انجام میو توسط کاوشاهنامهدر 
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 رفتـه میان واکنش و رفتار شاه مازندران در نسخه از      (پس از آگاهی شاه مازندران    

  :دهند بینایی خود را از دست می، ر شدهس و ایرانیان در میان دو کوه گرفتاو، کاو)است 
  هـــشـان چــــاره چـــون بـــی بمـاندنــــد بـــی

ـــاه   ـــاه و سپــ ــد شــ ــج دیدنــ ــان رنــ   چنــ
  بـــه ایــــران زمــــین انـــدر افتـــاد شــــور    

  

ــشـان    ــه سرکــ ــوه آن همــ ـــان دو کــ  میــ
ــه ما ـــدند راه کـــ ـــوران ندیـــ ـــد کـــ ننـــ  

ــور    ـــرد کـ ــپه کـ ـــد آن سـ ــو سپیـ ــه دیـ  کـ
)660 .9657- 9659(  

زدایـی اسـت، دلیـل کورشـدن         اسـطوره  نامـه کـوش از آنجا که شیوة ایرانشان در       
 از هجـوم دیـو     شـاهنامه داند و برخالف    ها می س و سپاهیانش را گرفتارشدن در کوه      وکاو

شدن نور توسط دیـو   و و نیز از کردار بلعیدهس و سپاه ا وسپید و نیروهاي تاریـکی به کاو     
کـردن آن   در واقع تالش او در توجیـه اسـطوره و منطقـی           . آوردمیان نمی سپید سخنی ب  

س و ماجراي او بـا دیـو سـپید          وبودن کورشدن کاو   گونه که همدانی بر دروغ    است، همان 
آفـرینش و  (سـی   نگارانی همچون مقد  در گزارش تاریخ  ). 510 :نامهعجایب(کند  تأکید می 

و ) 669. 2: االـصف روضـۀ تاریخ (، میرخواند )10-9 :االخبارزین(، گردیزي  )505. 1: تاریخ
و با یـاري     وسووسیلۀ کا  نیز که شاه مازندران به    ) 192. 1: السیرتاریخ حبیب ( خواندمیر

  .نیست  سخنی از دیوان در میان،خوردمی رستم شکست
 آمده، به شـیوة     شاهنامهس را که در     وکاوزد کی به ن ) دیو(ایرانشان آمدن اهریمن    

ایرانشان بـه  . به عقیدة او منظور از اهریمن و دیو همان کوش است. است خود تغییر داده  
 نیـست کـه      تـازه  اي  هس نکتـ  واین نکته توجه نداشته که آمدن اهریمن و دیو به نزد کاو           

اي دیرینـه دارد و در  ایـن امـر پیـشینه   . باشـد  توسط فردوسی یا فردي دیگر مطرح شده      
در دیـدگاه ایرانـشان چهـره و        . است  کامل دربارة آن آمده    ی گزارش )10-9.21.4( دینکرد

  :پندارندکوش باعث شده تا مردم او را دیو کردار زشت 
  بـــود هـــرآن کـــس کـــه او کـــوش را دیـــده

  شـــگفتکــان دیـــو بــود، ایــن   گفــت همــی 
  او بـــه مازنــــدران  کـــه لـــشکـر کـــشیـد  

  

بــــود بـــشـنیـده ـشزشـتیـــ نـــام وگـــر   
 کـــه کـــاووس کـــی را بـــر آن ره گرفـــت    
 کنــــون کــــور شـــد بـــا همــــه سرکـــشـان

)661 .9660- 9662(  

خان رستم و چگونگی ورود او به داستان بر زبـان           آنکه سخنی از هفت   ایرانشان بی 
خـان  گویا داسـتان هفـت    . کندس را بیان می   وآورد، در چند بیت نبرد رستم و رهایی کاو        

 از این رو در چند بیت به بیان رمزهاي فردوسی پرداختـه   است،او واقع نشده  مورد پسند   
  :پنداردکند که اگر خردمند در این رمزها اندیشه کند، آنها را سرسري میو تأکید می
  باستـــــان گوینـــــدة کــــه دان چنـــــان
ــین ــت چنـ ــز گفـ ــون کـ ــپید  خـ ــو سـ   دیـ

  ناهوشیــــار آن مــــرد چـــو کـــشته شـــد  

ــت    ــز گفـ ــسی رمـ ــدر بـ ــتان  انـ ــن داسـ ایـ  
ـــود ـــاه بـــ ـــایی شـــ ـــد را روشنـــ امیـــ  

ـــار  ــد شهـریــ ـــته شــ ـــرگی رســ  از آن تیــ
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ــرد ــون خــ ــه چــ ـــا بــ ـــ گفتـارهــ   ردبنگــ

  
ــورد   ــري برخــ ــشمـاردش، سرســ ــو بــ  چــ

)661 .9667- 9670(  

 روایتـی دیگـر از داسـتان دیـوان مازنـدران در             نامهکوشبه هر روي گزارش دوم      
  .است شدهنده گنجانامهکوشزدایی در  است که پس از اسطورهشاهنامه

  گیري نتیجه
شخصیت دیوان مازنـدران در متـون اوسـتایی شـکل گرفتـه و در متـون پهلـوي               

گونـه   در این متون دیوان مازندران در دو دستۀ دیوان مینوي و انـسان            . یابدگسترش می 
و  شـوند مـی  هاي اهریمنی شناخته  دستۀ نخست همراه با اهریمن و روان      . گیرندجاي می 

هـستند کـه در روي زمـین و در          هاي انسانی   پیکر با ویژگی   هستی وداتیدستۀ دوم موج  
 .گیرندمی قرار هاانسان برابر

 سرچـشمۀ بنیـادي   دینکـرد پیکـر در  داستان مستقل نبرد فریدون با مـردم غـول   
پیکـر را بـا نیروهـاي       فریدون این مردمان غول   .  است شاهنامهداستان دیوان مازندران در     

 این روایت با جایگزینی پهلوان به جاي شاه بـه گـزارش نخـست        . بردمیمیان  جادویی از   
. یابدمی روي ادامه پیکر و زشت  هاي انسانیِ تنومند، سیاه   رسد و با شخصیت    می نامهکوش

اي همانند نبرد نریمان و سام بـا        هاي اسطوره از سوي دیگر این داستان در گذر از واسطه        
نامـۀ  رسـتم  و همچنین نبرد رستم بـا دیـوان در           نامهشاه و   نامهبهمندیوان مازندران در    

  .یابد می راهشاهنامهاي به ـ اسطوره  در ساختاري حماسیسغدي
  با داشتن جـوهر اهریمنـی و اسـاطیري، مینـو و گیتـیِ              شاهنامهدیوان مازندران   

هـاي فـردي، شخـصیت      شده، نـام، شناسـه و ویژگـی        ثابت و پیکر شناخته    دیوي، هستیِ 
ها، الگوهاي کـرداري و  دیو سپید نمایندة برجستۀ این دیوان با ویژگی . یرندپذ مستقل می 

او دیـوي   . گـردد هـاي زردشـتی، زروانـی و مـانوي آشـکار مـی            پیکر اهریمنی در اندیشه   
رنگ با سرِ شیر است که کردارهاي اهـریمن یعنـی تـاختن بـا نیروهـاي تـاریکی و                     سیاه

شـود،  ر پایان گیتیِ او به دست رستم نابود می        دهد و د  دزدیدن و بلعیدن نور را انجام می      
  .مانداما روان او زنده می

 و گـزارش نخـست      دینکرد  به الگوي داستانی   شاهنامهبا مرگ دیو سپید، گزارش      
. پذیردگردد و با مرگ شاه مازندران و انتخاب جانشینی براي او پایان می             بازمی نامهکوش

زدایـی شـده و بـا        اسـطوره  نامـه کـوش ارش دوم    در گـز   شاهنامهداستان دیوان مازندران    
  .شودهاي انسانی گزارش میشخصیت
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 ها نوشت پی
). اصطالحی براي دیـوان  māzānaبرگرفته از   māzan(صفت؛ بزرگ   : -māzainya: اوستایی .1

ــتی  ــۀ زردشــ ــی میانــ ــزرگ،]'mazan-, māzan-]:mzn :فارســ    māzandar:؛ بــ
]m’z-, m’cndl[غــول)زرگدیــو بــ(مازنــدر / تــر؛ بــزرگ ،. māzanik Māzanig / : 
]m’znyk'[ صفت نسبی(مازنی ) دیو(؛ .(māzantom / mazantom فارسـی  . تـرین ؛ بـزرگ

 .دیـو، غـول، هیـوال   : آسا، اسمدیومانند، غول: ؛ صفت]mazan]mzn :): مانوي(میانۀ تورفانی 
mazandar]mzndr[  سـغدي . آسـاتر ؛ دیوماننـدتر، غـول :: mazēk]mz’yγk’[ ؛ بـزرگ. : 

mazēx, mazyātar]mzyx, mzy’tr[  رتـ ؛ بـزرگ، بـزرگ: mazanyān δēw]mzn’n 
δēw[ ن (دیــو ) نـام یـک  (؛ زَ ســکایی/ ختنـی ). مـ :maysirka- پازنـد . ؛ بـزرگ :mazûtar, 

mazûtumکردي .ترین تر، بزرگ ؛ بزرگ :mazin /māzin   بـزرگ، سـردار .māzān : ،بـزرگ 
māztir :تــرزرگـبــ .mazinī :مازنــدران، دیــوان مازنــدران : فارســی نــو. زرگی، ســرداريـبــ

  ).نامه کوش(، مازندري )شاهنامه(
-Bartholomae, 1961: 1169; Mackenzie, 1971: 55; Nyberg, 1964: II. 130; 

Bailey, 1979: 234;Boyce, 1977: 60; 277-8.   
 .790:1383 ؛ قریب ، 828:1385شرفکندي ،  -

  :ریخی مازندران، نکبراي آگاهی از جغرافیاي اساطیري و تا .2
بنیـاد  : ، تهـران  شناسـی شاهنامه،  »مازندران فردوسی کجاست؟  «: 1357پور، جلیل،    ضیاء -

  .366-356فردوسی، صص شاهنامۀ 
  .خانۀ تمدن بزرگچاپ: ، تهرانشاهنامه و مازندران: 1353 کیا، صادق، -
ایــران، ســازمان اســناد ملــی : ، تهــرانپژوهــشی در شــاهنامه: 1357 کریمــان، حــسین، -

  .پژوهشکدة اسناد
، نامـه ایـران ، »کاوس و رستم با دیـوان هاي کیمازندران در جنگ«: 1362 متینی، جالل،  -
 .638-611، صص4، ش2س
: 1344از شادروان استاد تفـضلی،  ) 21، بخش  9 دینکرد(ترجمۀ داستان فریدون و مازندران       .3

  ):چاپ نشده (87-81
 ضـحاك را  ،دادن فریـدون   یکدیگر پـس از شکـست     مردم مازندران با   ةو دربارة مشاور  ) 18

فریـدون از آنجـا و مانـدن در آنجـا بـا             ) دورکـردن (= کردن در خونیرس و سپوختن      براي اقامت 
اند که دریاي فراخکرت تا میـان رانـشان یـا           و دربارة بلندي ایشان بعضی گفته     . هاي بسیار حمله

  .ها تا دهانشان بودنافشان بود و در گودترین بخش
 و چون به این کشور آمدند مردم به علت زیان فراوان و آزاري که نسبت بـه درویـشان     ) 19
 خـوب بـراي     یتـو ضـحاك را کـه پادشـاه        : بودند به شکایت پیش فریدون آمدند و گفتند        کرده

  داشـــت مـــیاو کـــه تـــرس را از مـــا دور نگـــاه .  مغلـــوب کـــردي،کـــردن بـــود حکومـــت
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کـرد در برابـر مـردم        ایـن کـشور را حفـظ مـی         ،یاي مـا بـود    و او که جو   ) دادبه ما امنیت می   (= 

  .مازندران
و این مطلب را نیز دربارة بدي مازندران و خواري مردم در این کـشور در مـورد آنـان                    ) 20
یعنـی کـه سـوره    (مندانـد  سوره). دارند... یعنی که ... (که داستان اینان چگونه است چه      : گفتند
ــد ــد دمن خــوانش). دارن ــر مــرد مــی یعنــی کــه ی(ن ــا گمــان مــی). خواننــدکــدیگر وی ــیمم   کن

  .پنداریم ـ که آنان انسان هستندمی ـ
دربارة برخورد فریدون بـا مـردم مازنـدر در دشـت پیـشانیکاس و پیکـارکردن بـا آن                     ) 21
من کشتم ضحاك را کـه دلیرتـرین آفریـدگان          :) گفتکه به ایشان می    حالی در(مردم   مازندران

اورمزد غالب از میان آفریدگان خـوب مـرا         . بود هم بر دیوان و هم بر مردم       بود که پادشاه بزرگی     
خواهید پس شما مردم مازندر می    . تر آفرید براي کشتن او، براي مقهورکردن دشمن خویش        کنی

  که به این کشور من آسیب برسانید؟
ین چنـ  آمیز گفتنـد کـه ایـن      مازندران فریدون را به چیزي نگرفتند و به لحن مسخره         ) 22

است که تو مغلوب کردي ضحاك را که دلیرترین آفریدگار بود که هم بر دیوان و هـم بـر مـردم      
امـا مـا در     . تر آفرید براي کـشتن او     را نیک  پادشاه بود و اورمزد غالب از میان آفریدگان خوب تو         

نی و مردانه   مانیم و تو بلندباالي رشید را که داراي چارپایان فراوا         نشینیم و در اینجا می     اینجا می 
  .سختی در میان آفریدگان دیگر، در اینجا راه ندهیم

اش فرغی  این نیز که سپس فریدون بتاخت به باالترین بخش به پیش تاخت و از بینی              ) 23
برنده و تیز ... که در دم برآوردن از بینی راست او برف بسیار سرد زمستان   طوريبیرون جست به  

ریخـت کـه هریـک از آنهـا بـه           رد از بینی چپ او سنگ مـی       آوریخت و هنگامی که دم برمی     می
  .ببرد... برنده تیز ... اي بودند که آتش بزرگی خانه

فریدون ایشان را بست به گاو گشن برمایون و آن را به طرف باال دوانید و ایشان را بـه             ) 24
 10000 ضـربت بـا   1000 ضـربت بـا    100 ضربت بـا     50پیکر سنگ درآورد و مازندران را زد با         

سـوم   سـوم از مازنـدران را زد و یـک          و فریدون پیروزگر شجاع دو    . شمارهاي بی ضربت با ضربت  
  .زده برجاي ماندنددیگر بیچاره و آسیب

ــه کــشور خــونیرس نرفتنــد و   ) 25 ــدران ب اي زردشــت ســپیتمان پــس از آن دیگــر مازن
امـشان سـپیتیوش پـسر      بجـز از دو تـن کـه ن        ) که آنجـا برونـد    (نیاندیشیدند که در آنجا بمانند      

سپانستایوش و ارزراسپاه پسر سپانستاایوش بود که ایشان تاختند به آنجا به آرزوي خود و پیش              
  .فرشوشتر از خانوادة هوو رفتند

 .645 ـ 636: 1376مزداپور، :  همچنین نک-
، مجلـۀ مطالعـات     »اسطورة دیوهاي نخستین در شاهنامه    «: 1386اکبري مفاخر، آرش،    : نک .4

 .12 ش ایرانی،
بندي تفـاوت   جالل متینی نیز به دو روایت از داستان مازندران معتقد است که با این تقسیم               .5

هاي نخستین اسالمی به احتمال قوي دو روایـت مختلـف دربـارة سـاکنان               در قرن ... «: دارد
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در یکی از این دو روایت گروهی از آنان دیو به معنـی موجـودي               . استمازندران وجود داشته  

انـد  اند و در روایت دیگر ساکنان آن سرزمین آدمیانی نیرومند بـوده           اي بوده ا و افسانه  آس غول
اسـت و روایـت دوم بـه دسـت حکـیم             روایت نخستین به دست فردوسی افتاده     . پوستسیاه

  ).131: 1363متینی، ( »ایرانشاه
  Kent,1953:151; Abdi, 2006-7: 45-73؛ 310: 1382لوکوك،  . 6
شب آمد یکـی ابـر شـد بـا     : مصرع خالقی عبارت است از. نس برابر استمصرع با نسخه فلورا    .7

  .سپاه
به دلیل هماهنگی مصرع فلورانس با الگوي کرداري اهریمن و دیوان در متون دیگـر، از آن                 

  .استاستفاده شده
 ← تفــضلی-آموزگــار: ترجمــه. بــود همــه جـا را فراگرفتــه ) تــاریکی(= گونـه کــه ســایه  آن .8

  .»بودجا سایه بود؛ یعنی تاریکی داخل جهان شدههمه«: 18پ. 17: 1377سن،  کریستن
  .تاریکی، بسنجید با یادداشت پیشین= سایه .9
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  .نشرآگه، چاپ اول: ، تهران)پارة اول و دوم (ر ایرانپژوهشی در اساطی). 1375(بهار، مهرداد 

  .انتشارات اساطیر، چاپ اول: ، تهرانهاگات ).1378(پورداود، ابراهیم 
  .انتشارات اساطیر، چاپ اول: ، تهرانیسنا ).1380(پورداود، ابراهیم 
  .انتشارات اساطیر، چاپ اول: ، تهرانهایشت ).1377(پورداود، ابراهیم 

: ، بـه کوشـش ایـرج افـشار، تهـران     آراي عباسـی تاریخ عـالم  ).1334(کندربیک  ترکمان، اس 
  .امیرکبیر

 ،9 دینکـرد مانسرنـسک از    تصحیح و ترجمۀ سوتکرنسک و ورشت        ).1344(تفضلی، احمـد    
چـاپ  (دانشکدة ادبیـات    : هاي باستانی ایران، دانشگاه تهران    شناسی و زبان  نامۀ دکتري زبان  پایان
  ).نشده

انتـشارات تـوس، چـاپ      : ، به کوشش ژاله آموزگـار، تهـران       مینوي خرد ). 1380( تفضلی، احمد 
  .سوم

المکتبـۀ  : الیزیدیون، واقعهم، تـاریخهم، معتقـداتهم، بیـروت     ). 1999(محمد  . التونجی، د 
  ].کتاب جلوه و مصحف رشمتن کردي [+  االولی ، الطبعۀالثقافیۀ
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  .غ نی، چاپ اولبا: ، کرمانشاهدیوانَ گَوره ).1382(حسینی، محمد 

  .، اردشیر بنشاهی، بمبئینامهسام ).1319(خواجوي کرمانی 
، به کوشش محمد    السیرتاریخ حبیب  ).1362(الدین الحسینی   الدین بن همام  خواندمیر، غیاث 
  .فروشی خیام، چاپ سوم کتاب: دبیرسیاقی، تهران
دنیاي کتاب،  :  تهران ،مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا      ).1382( دارمستتر، جیمس 

  .چاپ اول
  . حیدرآباد:  دکن،)حصۀ سوم کتاب اوستا(وندیداد  ).1948(االسالم، محمدعلی حسنی داعی

پژوهـشگاه علـوم انـسانی و مطالعـات         : ، تهران یسنسروش ).1382(راشد محصل، محمد تقی     
  .فرهنگی، چاپ اول

پژوهـشگاه علـوم انـسانی و       : ن، تهرا هاي زادسپرم وزیدگی ).1385(راشد محصل، محمد تقی     
 .مطالعات فرهنگی، چاپ دوم

پژوهشگاه علـوم انـسانی و مطالعـات        : ، تهران دینکرد هفتم  ).1389( راشد محصل، محمد تقی   
  .فرهنگی

پژوهـشگاه علـوم انـسانی و       : ، تهـران  پیکرگردانی در اساطیر  ). 1383(رستگار فسایی، منصور    
  .مطالعات فرهنگی، چاپ اول

انتـشارت معـین،    : ژاله آموزگار، تهـران   : ، ترجمه و تحقیق   ارداویرافنامه ).1382(ژینیو، فیلیپ   
  .چاپ دوم

  . سروش، چاپ پنجم: ، تهران فارسی-فرهنگ کردي ).1385(، عبدالرحمن )هژار(شرفکندي 
  .به دستیاري سروش تفتی، بمبئی: 1324 فرامرزنامه

دفتـر  : ش سعید حمیـدیان، تهـران     ، چاپ مسکو، به کوش    شاهنامه ).1374(فردوسی، ابوالقاسم   
  .نشر داد، چاپ اول

، بــه کوشــش جــالل خــالقی مطلــق، )6-1ج (شــاهنامه ).1385-1366(فردوســی، ابوالقاســم 
  .کالیفورنیا و نیویورك
: الل خـالقی مطلـق، تهـران      ـش جـ  ـوشـ ـک، به )8-1ج( اهنامهـش ).1386(فردوسی، ابوالقاسم   

  .المعارف بزرگ اسالمیه دایر مرکز
  .هاي جیبیکتاب: ژول مول، تهران: ، تصحیحشاهنامه ).1376(، ابوالقاسم فردوسی

عباس اقبال آشتیانی، مجتبـی مینـوي، سـعید         : ، تصحیح شاهنامه ).1386(فردوسی، ابوالقاسم   
  .طالیه، چاپ اول: نفیسی، براساس چاپ بروخیم، به اهتمام بهمن خلیفه، تهران

مهـر و داد و     ،   روایت سغدي داسـتان رسـتم      پژوهشی پیرامون  ).1377(قریب، بدرالزمان   
انجمن آثار و مفـاخر     : ، به کوشش امیرکاوس باالزاده، تهران     )یادنامۀ استاد دکتر مهرداد بهار    (بهار

  .262-233فرهنگی، صص 
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  .فرهنگان: ، تهرانفرهنگ سغدي ).1383(قریب، بدرالزمان 

تـاریخ    شـهریار در هاي نخستین انسان و نخـستین نمونه). 1377(کریستن سن، آرتـور  
  .نشر چشمه، چاپ اول:  احمد تفضلی، تهران-ژاله آموزگار: ، ترجمهاي ایرانیانافسانه

  .عبدالحی حبیبی، تهران: ، تصحیحاالخبارزین ).1347(گردیزي 
نازیال خلخالی، زیر نظـر ژالـه آموزگـار،    : ، ترجمه هاي هخامنشی کتیبه ).1382(یر  لوکوك، پی 

  .اپ اولفرزان روز، چ: تهران
  .134-120، صص1، ش3، سنامهایران، روایتی دیگر از دیوان مازندران ).1363(متینی، جالل 

پژوهـشگاه علـوم انـسانی و مطالعـات         : ، تهـران  شایست ناشایـست   ).1369(مزداپور، کتایون   
  .فرهنگی، چاپ اول

 بـه   سخنواره، پنجاه و پنج گفتار پژوهـشی       ،ضحاك و فریدون  ). 1376(مزداپور، کتایون   
انتـشارات  : ، به کوشش ایرج افشار ـ هانس روبوت رویمـر، تهـران   یاد دکتر پرویز ناتل خانلري

  .توس، چاپ دوم
محمدرضـا شـفیعی کـدکنی،    : ، ترجمـه آفرینش و تاریخ ). 1376( المقدسی، مطهر بن طـاهر    

  .نشر آگاه: تهران
 االنبیـاء و  سـیرة  الصفا فـی روضـۀ تاریخ  ).1380(میرخواند، محمد بن خاوندشاه بن محمود       

  .اساطیر: فر، تهرانجمشید کیان: ، تصحیحالملوك و الخلفاء
مؤسـسۀ مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی،         : ، تهران روایت پهلوي  ).1376(میرفخرایی، مهشید   

  .چاپ اول
یوسـف علـی    : ، ضبطه شـرحه   الفهرست ).1996( یعقوب اسحاق الفرج محمد بن ابی   یالندیم، اب 

  . االولیالعلمیۀ، الطبعۀ، دارالکتب بیروت: طویل، لبنان
: ، جالل خـالقی مطلـق، تهـران     هاي دیرینه سخن،  دیو سپید مازندران   ).1381(نولدکه، تئودر   
  .417-411نشر افکار، صص

، ]عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات    [نامهعجایب ).1375( همدانی، محمد بن محمود   
 .نشر مرکز: ویرایش جعفر مدرس صادقی، تهران
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