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وجه تسمیه-١
شهر مازندران در روزگار باستان بـا نامهـاي         

ــتان« ــتان، ، تپرس ــرويتپورس ــت و تپ ، دارالربك
,mazandaran«معروف بـود و در لـوي  ١»طربستان mazan,

tapristan«نیـز  رویانمازندران را  .شدخوانده مي ٢
ه خنـستني بـار در شـاهنامه        ایـن واژ  . نامیدندمي

چنني از آن    یاقوت محوي ی،فردوسدیده شد و پس از    
م ذكرهـا   دطربستان و قد تق    لوالیهاسم  «: نام برد 

اره ملًا هلافــانيثاال امســًا حمــداظــن هــذاو مــا
قـان ایـن    بعـضي از حمقّ    .٣»كتب االوائل  يفمذكورا  

تــاپورگــاه مردمــي بــه نــام ناحیــه را ســكونت
در آن سـكونت     آریاییـان كه قبـل از   اند  دانسته
و ) هـا نيپكاسـ (هـا   تپورها مانند كاسي  «. داشتند

اي) آماردها(ماردها  
اقـوام   ةاند كه به وسـیل    ها بوده یش از آریایي  پ

مهاجر ایراني به نواحي كوهـستاني عقـب رانـده          
ریج متدن وفرهنگ آریـایي و سـپس        دو به ت   ٤»شدند

، نــام دارمــسترت«. را پذیرفتنــدمزدیــسنییــن د
مشتق  ،٥مازندران را دال بر تفصیل جهيت و مكاني       

-مازنـه   داند كه تركیـب پنـداري       مي ٦مازنهاز

علريضا چکنگی، فرهنگنامه تطبیقـي نامهـاي قـدمي و جدیـد            . ١
مكااي جغرافیایي ایران و نواحي جماور، چـاپ اول، انتـشارات           

.٥٢-١٠٦، صص ١٣٧٨مشهد، هاي اسالمي،بنیاد پژوهش
وشی، فرهنگ فارسی به لوی، چاپ سوم، انتشارات        هبرام فره . ٢

.٤٥٠، ص ١٣٨١دانشگاه هتران، هتران، 
صادق کیا، شـاهنامه و مازنـدران، چـاپ اول، انتـشارات            . ٣

یاقوت محوی، معجم   : ، به نقل از   ٣٠، ص   ١٣٥٣اندیشه نیک، هتران،    
.٨٧، ص ٣البلدان، جلد 

ف مارکوارت، ایرانشهر بـر مبنـاي جغرافیـایي موسـي           یوز. ٤
خورني، ترمجه مرمي مري امحدي، چاپ اول، انتشارات اطالعات، هتران،          

.٢٤٥، ص ١٣٧٢
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ةبـه گمـان او واژ     . از آن پدید آمده است     ١تره
بـا دو نـام     از حیث ساختمان  ) ردمازن(= مازنرت  

دانـشمند  . جغرافیایي شوش و شوشـرت یكـسان اسـت        
را به معين در و دروازه       »در«-نولدکه-ملاني  آ

بـدین سـان واژه مازنـدر بـه معـين           ،گرفته است 
مازن شده كـه بـه گمـان او نـام            ةدریا، درواز 
اي بــــــوده كــــــه ازویــــــژهةناحیــــــ

جنوب دریاي خزر كـه طربسـتان       ة  هاي منطق دیگر خبش 
٢.»مشخص و ممتاز بوده است،نام داشته

بـه معنـاي    » ماز«از   گروهي این نام را مشتق    
ددانند كه به فرمان اسپهب    دربندها و درهایي مي   

مازیار پسرقارن در گذرگاهها ومناطق سوق اجلیشي       
كوهستان مازندران ساخته شد و از ایـن رو ایـن           

.انـد ترمجه كرده مازها ةدرون رشت  ةلفظ را منطق  
ــده ــز آن ع ــه از واژرااي نی ــارد«ةبرگرفت » م

از اقوام نامـدار پـیش از       كه نام یكي     اننددمی
: معتقدنـد ؛ اما خمالفان این نظریـه     آریاها است 

زیرا خنست این كـه      ،، نادرست و نارواست   این رأي 
به هنجار زبان فارسـي      مارد اندران واژه موهوم   

نـزد   دكـه قـوم مـارد یـا آمـار         دوم این  ،نیست
كه ) و شاید پیش از اسالم    (اسالمي   ةایرانیان دور 

،هاي روزگار ایشان است   از پدیده مازندران   ةواژ
گروهـي مازنـدران را      ٣.»اخته نبـوده اسـت    ــشن

نام یكي  (٥، ایندره )بزرگ(٤از سه جزء مز    لمتشك
از پروردگاران آریاییان كه دردیـن مزدیـسين از         

، در ٦بـزرگ اینـدرة   و  ... دیوها مشرده شده اسـت    

Mazana-tara.1
امسعیل مهجوری، تـاریخ مازنـدران، چـاپ اول، انتـشارات           . ١

.٢٧-٢٨، صص ١٣٨١توس، هتران، 
.٢٧مهان، ص . ٢
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اي نام رشته كـوه یـا رودخانـه        سنسكریتات  
.دانندمي) ان(پسوند و) است

ابزار (این واژه رابرساخته از ترب       داءفابوال
. دانـسته اسـت   ) ستان(پیوند مكان   ) + شكسنت چوب 

طربسـتان   ةسمیتوجه  «براین اساس بعضي ازمورخان     
انـد كـه مـردم آن سـرزمني بـه           را از آن دانسته   

هاي انبوه و استفاده از ترب، غالباً      مناسبت جنگل 
انـد و بنـابر اسـتفاده از        داشته شكينهیزم ةپیش

١.»اند، این سرزمني را طربستان نامیده     این اسلحه 
ترمجـه كـرده و     » كـوه «طرب را به   ةنیز كلم  لسرتنج

.اي كوهستاني خوانده استطربستان را ناحیه
-تان یا تو   -سي   -په   -ها این نام را ثو    چیين
اصل آن   ن اسفندیار با. خوانندتان مي  -سه   -په  

خوانده و معتقـد اسـت كـه        »موزاندرون«واژه را   
اي از كوههاي مازندران بوده اسـت       موز نام رشته  

٢.»نامیدندرا مازندران  طربستان]نیز[عجمان  «و  
دیـده   داریـوش  هـای کتیبهترین  این لفظ در قدميي   

شود و پـیش از آن نیـز در اعـالم جغرافیـایي             مني
كانیانشا در دوره . نیامده است ، نام آن  ندیدادو

.هم نامي از مازندران در میان نیست

وسعتو حدود -٢
ــ  ــدوده منطق ــصوص حم ــات ةدر خ ــدران نظری مازن

،گروهي از پژوهـشگران    .متفاوتي ابراز شده است   
را مطابق مازندران فعلي    ) طربستان(مازندران كهن 

جنوبي دریاي   ةو مكان آن را در مشال كشور و حوز        
كوههـاي مرتفـع كـه      ة  قـ منط«كنند،  تعیني مي  خزر

واقـع در    الـربز آن از سلـسله جبـال      ةقسمت عمد 
شـود،  ساحل جنوبي دریاي خزر تـشكیل مـي        دامتدا

نویسان قدمي عـرب    جغرافینزدقومسدرخاور و مشال    

ای از طربستان کهـن، چـاپ اول،        زاده امحدی، خالصه  موسی حسن . ٦
.١٣، ص ١٣٨٤انتشارات شلفین، ساری، 

.١٦مهان، ص . ١
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، بـسیاري اوقـات   ... به نام طربستان معروف بـود     
پیـدا كـرده بـر ایالـت         تیاسم مازندران 

در ... اطـالق شـده اسـت      نیـز  گرگـان یعين   ،جماور
حقیقت این دو اسم یعين طربسـتان ومازنـدران بـر          

ید رود فساستاي  راراضي پست ساحلي كه از       ةمنطق
امتـداد دارد، اطـالق     رخـز تا جنوب خـاوري حبـر     

، برمتـام   گردید سپس این كلمه یعـين مازنـدران       مي
ردیـد و امـروز     گنواحي كوهستاني و ساحلي اطالق      

جغرايف  ةعمد ١.»شودمال مني عاستدیگر اسم طربستان  

و  يراند ایـن سـرزمني را در منطقـه میـان          كرده
انـد گروهـي نیـز      در نظر گرفتـه    خزررحبو   قومس

سرزمني بني دو والیت گـیالن      ) را(ویان  رطربستان و   «
.انددانسته٢»دریاي خزرو گرگان در كنار

و  پـارت بـني    ةمازندران را منطق   حد،  بطلمیوس
برخي دیگر ایـن سـرزمني      . داندمي) دروهری(آریا
رشوادگر و مشتمل بر شـهرهاي      فاز ایالت  خبشیرا  

، دي،  دیلـم ،  گـیالن ،  طربسـتان ،  ارهـ آ،  آذرباجيان
ایـن  . آورنـد به حساب مي   گرگانو   دامغان،  سمقو

گروه حدود مازندران را ایـن گونـه بـه تـصویر            
از مغرب دهكـده     ،جاري دینارمشرق  از  «: ندشكمي

از جنوب پیش آمـدگي       ،است وسمهكه در جنوب   مالط
كه ) خزر(سكونبآجبايل كه آهباي آا وارد دریاي       

، پـس طربسـتان     ...اسـت این ایالـت   خود،  
رسـتمدار و   مازندرانآباداسرت،  گرگانمشتمل بر 

خرقانو فريوزكوه،  دامغان،بسطامشده كه گاه    مي

هاي خالفت شرقي، ترمجه حممود     لسرتنج، جغرافیاي تارخيي سرزمني   . ٢
، ١٣٦٤گي، هتران،   عرفان، چاپ دوم، انتشارات شركت علمي و فرهن       

.٣٩٣ص 
هاي عبدالرفیع حقیقت، فرهنگ تارخيي و جغرافیایي شهرستان      . ٣

.٥٤٠، ص ١٣٧٦ایران، چاپ اول، نشر كومش، هتران، 
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كـوه  گروهـي    ١.»گردیده اسـت  نیز به آن ملحق مي    
جـاجرم و   الر قـصران  تا گیالنرا در امتداد     وزم

ــي  ــسرتده م ــدران   گ ــه مازن ــد ك ــد ومعتقدن دانن
. در درون این كوه واقع شـده اسـت        ) موزاندرون(

نیز مازندران كهن را مازندران     وداوپورداستاد
دلیل كه سرزمیين به     به این . استدانسته  امروزي  

مطابق نظـر   . دیگر وجود ندارد   ةاین نام در نقط   
قریه مالط گیالن است وراي     غربي طربستان  حد«دیگر  

اشتهار یافته و سامان     رودسرهوسم كه اكنون به     
دو شرقي دینار چار مازندران كه اهايل آن دیـار        

واقـع   سـارویه خوانند، قریب بـه شـهر       ناچاه مي 
را ) تپورسـتان (نیز طربستان    مستويف محداهللا٢.»است

دماونـد و   فريوزكوه،  دامغان،  مسنانشامل شهرهاي 
، اسـرتآباد اي و دشت مانند     دانسته و مناطق جلگه   

مازنـدران ثبـت    خبـشهاي  ةو غريه را در زمـر      آمل
) طربسـتان (بـراین اسـاس مازنـدران        .كرده اسـت  

نـاحیتی  طربسـتان   «: اي وسیع تصور شده است    منطقه
متیـشه است تـا حـد     چالوسو حدش از    .. بزرگ است

٣.»...و

اما گروهي این منطقه را جداي از كشور ایران         
و «انـد   متـصور شـده    مصرو در غرب جهان و دیار       

مازنـدران بـه    مازندران حمدث است به حكم آن كه      
ت و به مازندران پادشـاهي بـوده چـون          سمغرب حد

وحیــد . رابینــو، مازنــدران و اســرتآباد، ترمجــة غ. ل.ه. ١
، ١٣٣٦مازندرانی، انتشارات بنگاه ترمجه و نشر کتـاب، هتـران،           

.١٧-١٨صص 
علی گیالنـی، تـاریخ مازنـدران، تـصحیح منـوچهر            مال شیخ . ٢

، ١٣٥٢ستوده، چاپ اول، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، هتـران،          
.٢٩ص 

نوبسندة ناشناس، حدود العامل من املشرق الی املغـرب، بـه           . ٣
، ص  ١٣٦٢اهتمام منوچهر ستوده، چاپ اول، نشر طهـوري، هتـران،           

٤٠.
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این نظریـه    ١»...تشاو را بك  . رستم زال آجنا شد   
:ني شرح داده شده استناستوار چا دالیل متقن وب

ــر... «-١ ــشور    حش ــي ك ــاره فراخ ــه درب ي ك
مازندران و راهها و گذرگاههاي آن آمده است كه         

امروزي تفاوت  با درازا و ناي مازندران حقیقي     
اي راهـي   زادر،  اوالد توضیح این كه  . بسیار دارد 

و  كاووسن به جاي    باید براي رسید  مي رستمرا كه   
از این   :كند، چنني وصف مي   بپیماید دیو سپید خان  

، از زندان   فرسنگصد  = کاووسدشت تا جایگاه كي     
و  دفرسنگ راه ب  صد  = ید  پسدیوخانكاووس تا كي

ةیـاد بیـاورمي كـه درازي بیـش         هاگر بـ   .دشوار
هـشتاد  یا   پنجاه و سه  مازندران حقیقي در حدود     

یـا   شـانزده آن در حـدود      ةناي بیشین فرسنگ و 
شـود كـه    ، این نتیجه گرفته مـي     فرسنگ است هفده  

هرگز به  راه ةمازندران فاصل  ةمیان هیچ دو نقط   
رسد مگر این كه گفته شود عـددها و         صد فرسنگ مني  

شـاعرانه و بـراي      ة، مهه مبالغـ   هاي شاهنامه وصف
فردوسـي از روایت   . كردن موضوع داستان است   بزرگ

آید كه كشور مازندران خبـشي از       رميدر شاهنامه ب  
٢.»و ازخود شاهي داشته استنبودهایران زمني 

در مازنـدران    منوچهر، آجنا كه    شاهنامه رد -٢
آگاه  رودابهو   زالاز کار   ) ساري و آمل  (كنوني  

زال  پـدر  سامنزد  را  -نوذر-شود و پسر خود     مي
فرستد و او را به     مي مازندرانو   رگسارانگبه   -
خواند، آشكار است كـه آن مازنـدران       د خود مي  نز

.سرزمیين است دور از آمل و ساري
س و  و، مازندراني كه سام و كاو     در شاهنامه  -٣

اند سرزمیين است جدا از ایـران       رستم به آن رفته   
...یرانيابا مردمان نا

ار کاتب، تاریخ طربستان،    هباءالدین حممد بن حسن بن اسفندی     . ٤
، ص  ١٣٢٠تصحیح عباس اقبال، چاپ اول، انتشارات خاور، هتـران،          

٥٦.
.٢٤امسعیل مهجوری، مهان کتاب، ص . ١
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فصل
ــاهنامه-٤ ــدران  در ش ــا مازن ــتان ی ، از طربس

ي دين از بـ   كنوني هیچگاه به بدي یاد نشده و سـخ        
در آن و جــادوانمردمــان آن و زیــسنت دیــوان و

ستم بـه آن نرفتـه      و ر وس  ور كشیدن سام و كا    کلش
، این سرزمني نـه تنـها از آن ایـران اسـت           . است

دو شـهریار    -منـوچهر و   فریدوننشستنگاه  بلكه
در  ١.»نامور و بزرگ و دادگـر ایـن كـشور اسـت           

: اسـت آمـده    مـوطن فریـدون   خصوص حمل جغرافیایي    
كـه   الرجانـست تـر طـريف از اطـراف طربسـتان          قدمي«
، در آن ناحیه است   قصبةكه   ركوةفریدون به دی  آ

، مجشید را   حاك تازي ضوجود آمد و سبب آن كه چون        
تا در   ازو نفرت کردند  مجشید   لپاره پاره كرد، آ   

.ذكر ایشان فتـوري پدیـد آمـد       عاملیان در  میان
ه پایـان كـوه     فریدون با متعلقان خود بـ     آمادر  

یهي كه مذكور شـد، پنـاه گرفـت و          دبه   دنیابند
فریدون از مشیمه كن فیكون بريون آمد، بـه         آچون

حاري غـري ذي زرع     صـ جهت آن كـه جبـال ذي زرع و          
نقل كردند   البشقریه  به سواد كوه بود، به حدود    
باشـد و مقیمـان آن      ، چرا خوب مي   كه در آن موضع   

ــر  ــاج و خ ــافع ب ــیش از من ــا را تع ــاج ج اوان گ
كه چون فریدون را شوكيت پدید       غرض،...شدميحاصل

كـه اكنـون بـه كثـرت         امیدواره كوه آمد، مردم   
قارنخوانند و مردم كوه     ميامیاره كوه استعمال  

بـه صـورت     گـرزی نیز بدو پیوسـتند و بـراي او         
مردم ،سرگاو ساختند و از جهات و اقطار طربستان       

. شـد او زیاده مي  ت  دآمدند تا عده و ع    نزد او مي  
آهنگـر  ةاصفهان كـاو  كرد و در     عراقه آهنگ   گآن
بود، او نیـز بـدو پیوسـت و بـه           یز خروج كرده  ن

كه اكنون   بابلحاك كردند و به شهر      ضاتفاق قصد   
و به كوه   ید ساختند قحاك را م  ضخوانند،  مي كوفه

او  الراسمسقطكه   دیه ورك دنیابند آوردند و به     

.١-١٤صادق کیا، مهان کتاب، صص . ٢
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مقـام   ،فریدون پري شـد   چون   .بوده در بند كردند   
١.»ساختمتیشه خود در 

، آجنـا كـه سـخن از مازنـدران          در شاهنامه  -٥
، ، گرگان ، دریاي گیالن  مردم گیل، هیچگاه از    است

، ساري وكوس مهچون مردم و شـهرهاي آن         ، آمل متیشه
ا مهسایه آن یاد نشده و مهچنني در سخن از          یسرزمني  

ين وابـسته نیامـده     سرزمیآا نام مازندران مهچون   
.است
آمـل و   (، طربسـتان    با آن كـه در شـاهنامه       -٦

هرگز  ،فریدون مشرده شده   نشستنگاه) یشهساري و مت  
در (سـخن نرفتـه اسـت       از زیسنت او در مازنـدران     

یادشاهنامه از مازندران كنوني به نام طربستان        
متقـارب   حبـر ؛ زیرا كه این نام را در        نشده است 

٢»)تـوان آورد  ، منـي  اهنامه اسـت  وزن شهرهاي ش  كه
بـاره  از متون كهن نیز در این      بعضیچنان كه در    

وپس به گرگان ببـود اول بـه        ...«چنني آمده است    
یـشه سـاخت و     زمني بابل نشست پس دارامللـك بـه مت        

٣.»طربستان
س بود  وكاومازندراني كه حمل زنداني شدن كي      -٧

و رســتم بــراي جنــات وي بــه آجنــا لــشكر كــشید، 
عا در منابع  قـدمي      داین م .ازندران كنوني نیست  م

ب حرمازندران رفت و    با زمني   و  «،تأیید شده است  
ردندمبسوكاو، بیشرت از سپاه كي    کفرتمسربن  كرد با   

ر دو بر وي جادو كردند و او را بگرفتنـد و انـ            
بیـژن و   گیور و   وبن ت  طوسچاهي باز داشتند با     

س وكـاو م كـي  مهـه حـش   و گاندكشوا زگودرو   فرزند
، پس خـرب ایـشان بـه رسـتم بـن            ...نابینا شدند 

سید ظهريالدین بن سید نصريالدین مرعشی، تاریخ طربسـتان و          . ١
اپخانـة  رویان و مازندران، تصحیح عبـاس شـایان، چـاپ اول، چ           

.٧-٨، صص ١٣٣٣فردوسی، هتران، 
.١٩صادق کیا، مهان کتاب، ص . ٢
ناشناس، جممل التواریخ و القـصص، تـصحیح ملـک الـشعرای            . ٣

هبار، به کوشش حممد رمضانی، چاپ اول، نشر کاللة خـاور، هتـران،             
.٤٢، ص ١٣١٨
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دستان رسید و رستم با دوازده هزار مـرد مـسلح           
،براشرتان جنیب نشستند و از سیستان برفتند و        متام

بیابان بگذاشتند و از راه دریا بـه مازنـدران          
.١»گویندمينآمدند كه او را 

س بـه   ورفـنت كـاو   «: در جاي دیگـر آمـده اسـت       
س و لوانان ایران    ون و گرفتار شدن كاو    مازندرا
جانب مازندران ایران   ه رستم از سیستان به    و توج 

از آن مـشهورتر    ... هاي هفت خـوان   و گشودن عقده  
است كه حمتاج بیـان باشـد و بـه اعتقـاد بنـده              

مازندران كه مشهور شد، نه ایـن اسـت بلكـه           این
زیـرا كـه     ،اي است در بالد شـام     مازندران ناحیه 

، مكـان   واقـع اسـت   مازندران كه در طربسـتان     این
فریدون و منوچهر است و این مازندران را مـوزه          

گویند زیرا كه كوهي كه ایـن بـالد را          اندرون مي 
گوینـد، از كثـرت     مـي  موزه كـوه  ،  گرفتهدر میان 
چنانچـه فردوسـي    . گوینـد ، مازندران مي  استعمال

شام مازندران  تو: اشاره بدین معين منوده و گفته     
، نـام اوالد و     چون به حسب اتفـاق    . ان و بس  درا  

اند و  ، مردم به غلط افتاده    دیوان موافق آن شده   
اند و دلیل دیگـر     ،این مكان را دانسته   مازندران

، حـاكم   به این معين آن كه بعد از قصه مازندران        
س غلبه كرده باردیگر بـا      وهاماوران نیز بر كاو   

یـد و هامـاوران در      مجع لوانان ایران حمبوس گرد    
نیـز در    بیان االدیان نویسنده   ٢.»نواحي مين است  

: یـة االثين عـشر   میهاالما«:كندریح مي صتاثر خود 
اند و از شیعه هیچ گروه پـیش از         ایشان یك فرقه  

مازندران سخت بسیارند  ایشان نیست و به عراق و     

ابوسعید عبداحلی بن ضحاک بن حممود گردیزی، زین االخبـار،          . ١
یم رضازاده ملک، چاپ اول، انتشارات آثـار و مفـاخر           تصحیح رح 

.٧٣-٧٤، صص ١٣٨٤فرهنگی، هتران، 
الـدین حممـد بـن شـاه حممـود          ملک شاه حسني بن ملـک غیـاث       . ٢

سیستانی، احیاءامللوک، به اهتمام منـوچهر سـتوده، چـاپ اول،           
.٢٧، ص ١٣٤٤انتشارات بنگاه ترمجه و نشر کتاب، هتران، 



مازندران در شاهنامه                                            
٩١

حـسن االسـفندیار   بـن حممـد ١.»نیـز خراسـان به و
خـــود، مازنـــدران را در در تـــاریخالرجـــاني

.مغرب دانسته استحوايل
بسیاري از مورخـان قـدمي والیـت مازنـدران را           

انــد، ستهنــس و طربســتان دامجــداي از دیــار قــو
، دوبـاب   هـت القلـوب   زندر ستويفمـ محداهللا  چنانكه  

جداگانه به بررسي هر یك از مناطق فوق اختـصاص          
صل ف«عنوان  نیز ذیل  تاریخ بیهق مؤلف. داده است 

هـاي مـورد نظـر خـود را         سرزمني» يف ذكر الوالیات  
-جیالنوالیت  : بیست و یكم  «: كندگونه یاد مي  این

والیـت  : بیست و سوم   -دیلمانوالیت  : بیست و دوم  
بیـست و    -والیت طربستان   : بیست و چهارم   -شروان
والیـت  : بیـست و شـشم     -والیـت مازنـدران     :پنجم

مازنـدر و   «یـد گفـت     براین اسـاس با    ٢»...سمقو
مغرب زمني و بـسیار     مازندران بر سرزمني در حدود    

ــران ا ــدور از ای ــيت ــاي الق م ــت و دیوه ــده اس ش
انـد،  اد نام برده شده   د مازندران كه در وي دیو    

شـام اند بلكه در    ساكنني طربستان نداشته  ربطي به 
٣.»اندر شدهتصوآفریقاو مصرو 

قـه را در    نظـران ایـن منط    اي از صاحب  اما عده 
چنـان كـه    . اندر شده متصو هندوستانشرق جهان و    

در  روزپكـوه اسـ   اسـت   از ابیات شاهنامه پیـدا    
ل مازندران و دروازه اصلي ایـن شـهر قـرار           مدخ

كـوه  مكان جغرافیایي  ،شهبندداشته است و برطبق     
ــ ــاالي پاس ــروز، ب ــتنستاچین ــوده اس ــرق ب ،و ش

زمني چني  توان مازندران را در مشال سر     بنابراین مي 
.متصور شد

بن احلسني العلوی، تصحیح هاشم رضـی، چـاپ         ابواملعالی حممد   . ٣
.٤٠، ص ١٣٤٢اول، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی فراهانی، هتران، 

، تـاریخ بیهـق،     )ابن فنـدق  (ابواحلسن علی بن زید بیهقی      . ١
تصحیح امحد هبمنیـار، چـاپ دوم، انتـشارات چاپخانـة اسـالمیه،             

.١٨، ص ١٣٤٨هتران، 
هنگ شاهنامه، چاپ اول،    ، فر )بیژن(حسني شهیدی مازندرانی    . ٢

.٦٥٧، ص ١٣٧٧، هتران، )وابسته به بنیاد نیشابور(نشر بلخ 
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:اي به مطلعنیز در قصیدهمسعود سعد سلمان
ــب و  « ــان غی آن ترمج

مناینـــــده هنـــــر
آن كزگمان خلـق مـر     

١»خـــربدبـــوراوا
سـروده   ابوالفرج نصربن رستم  كه در مدح عمید     

یوسـپید را سـرزمني هنـد       د، حمل نربد رستم با      است
.تعیني كرده است

بـوالفرج رسـید     زك«
ــان ر ــا زجه ــدیره ب

يدبــــــــــــــــ

و فرح و    فراغتفتح و   
ــصرت و  ــرنـــ ظفـــ ــار زار  ــه ك ــتم ب رس

ه گـشت  خـري یكي دیـو  
گــــــــــــــــشت

این اند سال كرد بـه      
ــذر  ــدران گــ مازنــ پیكار نصر رستم بـا     

ــو  ــزار دیـ ــد هـ صـ
هر روز تا شب است وز      

سحرهر شام تا  سـپید و   بـد   آن دیو   
ســیاهند ایــن مهــه  

هست این زمـني هنـد ز       
ــدران  ــمازنــ ٢»رتبــ

شاعر دراین قصیده بـه سـهو داسـتان رسـتم و            
یوسپید را به مازندران هنـد مربـوط سـاخته و           د

اي برقرار  رستم مقایسه میان رستم دستان و نصربن    
كرده و نتیجه گرفته است كـه ایـن رسـتم از آن             

یا مازندران فعلي    دتر و این زمني هن    رستم لوان 
در دمـسعود سـع   . ازمازندران آن عهد بدتر اسـت     

، سـروده اسـت    حممد خـاص  ح  ددیگري كه در م    ةقصید
:كندوصف ميگونهمازندران را این

چــون زحــضرت بــسوي «
هندوســـــــــــتان

زد بــه فرمــان شــاه 
لــــــــــــشكرگاه چشم گیيت به تیغ كرد     

ســـــــــــــــپید
روي گردون بـه گـرد      
كــــــرد ســــــیاه ها زسهمش  در مهه بیشه  

رفــــــــــــــــت
ةزه بـه سـای    رشري شـ  

روبــــــــــــــاه ــ  ــدان ش ــه ز دآب مه
ــگ  ــاران ریـــ بـــ

د مهــه بــه شــبــارور 
ــاه  ــه گیـــ دانـــ كشت پیدا نبود و هر     

منـــــــــــــــزل
بود انبارهاي كوفته   

اهکــــــــــــــــ دشــت مازنــدران كــه 
ســــــپیدیــــــود

ــان   ــیم ج دروي از ب
ــاه  ــرد نگـــ نكـــ ي او نـربده بـوي      مگر

نـــــــــــــــسیم
خشكي او ندیـده روي     
ســـــــــــــــیاه روزي بودي كه صـدتن     

كـــــــــــــــاري
اندر و گشيت از مسـوم      
تبـــــــــــــــاه

مسعود سعد سـلمان، دیـوان اشـعار، بـه اهتمـام پرویـز              . ٣
.١٤٣، ص ١٣٧٤بابائی، چاپ اول، انتشارات نگاه، هتران، 

.١٤٤مهان، ص . ٤



مازندران در شاهنامه                                            
٩٣

هبــشت بــرین بــه دشــ
دولــــــــــــت او

انـدرو   دكوثر ش  حوض
هـــــــر چـــــــاه ــ  ــان ش ز آب دره چن

ويردكانـــــــــــ
حاجت آمـد سـپاه را      

ــ  ــه شـــ ١»اهنبـــ
كـه   سگـسار نیـز    جممل التـواریخ و القـصص     در  

بـه ایـن دلیـل كـه در         (احتماال مازندران اسـت     
نـام اغلـب دركنـار یكـدیگر         و، ایـن د   شاهنامه

، پـس از هنـدوان    «: اسـت هنـد نزدیـك   ) اندآمده
پادشـاه   ،فریاد خواست از دسـت سگـساران       مهراج

سام رابفرستاد و كار مهـراج متـام كـرد و بـاز             
٢.»گردید به مراد

،جدیدي كه در این باب ارائه شده اسـت         ةنظری
جنـوبي جهـان     ةمازندران را در آفریقـا و حـوز       

س به آجنا لـشكر     وكاوكيو مازندراني كه  " داند  مي
كرد و به اسارت دیوان مازندران در آمـد و           كشي

سپس رستم براي جنات وي و سپاهیان ایران باگذشنت         
از هفت خان بـه آجنـا رسـید، نـه قابـل تطبیـق               
ــسميت از   ــر ق ــه ب ــت و ن ــران اس ــدران ای برمازن

در جنوب دریاي خـزر     زیرا سرزمني واقع   ،هندوستان
شـده و بـه     ، طربستان خوانده مـي    در زمان فردوسي  

پنجم ، از قرن  بودن مازندران به جاي طربستان    كار  
از طرف دیگـر بـه ایـن        . هجري آغاز گردیده است   

ه كرد كه در شاهنامه در دو       
یكـي   ،مازندران به میان آمده اسـت     داستان نام 

كه سام به فرمـان وي      (پادشاهي منوچهر    ةدر دور 
ةدیگـري در دور   و) كـشي كـرد   كرشبه مازندران ل  

اسـاس  به نظر درست اسـت بـر      . سوكاوپادشاهي كي 
ت جغرافیـایي  آنچه در شاهنامه آمده است    

جز در نام و وجود دیوان با یكدیگر وجه اشرتاكي          
لشكركشي سام به مازنـدران از      د؛ زیرا در  نندار

هـاي  رزمنيگرگساران و سگسار نیـز بـه عنـوان سـ          
نـره  مهسایه مازندران یاد شـده اسـت و نیـز از          

.٣٩١-٣٩٢مهان، صص . ١
.٤٢، صنویسنده ناشناس، جممل التواریخ و القصص. ٢
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دیوان مازنـدران و از آنچـه در داسـتان آمـده            
شــود كــه ایــن مازنــدران از ، معلــوم مــياســت

فاصله زیادي نداشته والبتـه سـرزمیين       زابلستان
و شاید  ) مازندران امروزي ایران  (به جز طربستان    

ر حـايل   ، د ستان بوده اسـت   ومنطبق بر خبشي از هند    
ت جغرافیـایي مازنـدران در لشكركـشي        كه
، ...كي

مازندران بسیار طوالني توصـیف     فاصله بني زابل و   
، در این داستان از گرگـساران و        ...گردیده است 

مـن   ةعقیـد بـه . سگسار هم نامي برده نشده است     
ران و بسیار دور    این مازندران سرزمني جدا از ای     
، از سـوي دیگـر      ر شده بـوده اسـت     

حـيت  (هاي معترب فارسـي     دانیم كه دربرخي از منت    مي
از قرن چهارم هجري به بعد نیز       ) كتب جغرافیایي 

خوانده شده است كه آن     اي به نام مازندران   منطقه
در . انـد كردهرا بر شام یا مين یا مصر منطبق مي        

،ي بـه جـاي مازنـدران      ون حّتـ  بعضي از ایـن متـ     
انـد  مغرب ذكر شده اسـت و یـا نوشـته          مازندران

دانـیم مغـرب در     مغرب است و مي    مازندران در حد  
دانان اسالمي به خبشي از مشال آفریقا       اصطالح جغرايف 

به جز این كتاهبا در مـورد       . گردیده است اطالق مي 
ه اطالعات جالـب توجـ    ،  مازندران واقع در آفریقا   

ي نیز در دو تن آمده است كه تاكنون مـورد           دیگر
كـوش نامـه   در   ،گرفتـه اسـت   نقان قرار   ه حمقّ توج
،ق به رشته نظم كشیده شـده اسـت         ٥٠١در سال   كه

در  نوبيو   جبههاي  و سرزمني  خصبه طور ا   هجبسرزمني  
، مازندران و سیاهان ساكن     مصر به طور اعم   جنوب

ده خوانــمانــدرانيو مازنــدريایــن دو منطقــه 
در داسـتان   مـه   به عـالوه در ایـن منظو      . اندشده

ریح گردیـده   صس به مازنـدران تـ     وكاوكشي كي لشكر
است كه آنان از ایران به مصر رفتند و از آجنـا            

در  اسـكندر در داسـتان    . گردیدندعازم مازندران 
شاهنامه فردوسي نیز به دو موضـوع مهـم اشـاره           

هاي فرسـ خنست آن كه اسكندر درضـمن       : گردیده است 
گذرد و در شاهنامه حمـلّ     خود از سرزمني تاریكي مي    
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،اسـت این سرزمني در مغرب آفریقا نشان داده شده       
، با  حبشیاندیگر آن كه اسكندر پس از پريوزي بر       

،دهـد جنگد و آنان را نیز شكست مي      نرم پایان مي  
، رسـتم نیـز در خـان        اشاره كـردمي  چنان كه قبال  

و نیز چنان   . كندر مي پنجم از سرزمني تاریكي عبو    
وس بـه   وكـا كـي ، در داستان لـشكر كـشي      كه دیدمي 

، نرم پـاي    مازندران اسم شهر مّقر شاه مازندران     
ــسانه    ــودات اف ــه موج ــود ك ــان  ب ــرم پای اي ن

ن یقـرا  ١.»كردنـد زنـدگي مـي   در آن ) ایانپالود(
اكي از ایـن اسـت كـه حـد شـرقي ایـن              حـ موجود  

. استفراترودو اسپروزپس از كوه ،مازندران
هاي ایرانیان با   جنگ«ذیل عنوان    وش نامه كدر  

چـنني آمـده    » سپاهان جبه و نوبي در كـشور بـاخرت        
.است

چنني تا نفري آمد از     «
بـــــــــــــــاخرت

كه ویران شد آن بوم     
و برســـــر بـــــسر ســیاهان بــه تــاراج 

پــــاك) نــــد(داد 
ه خورشید از   ب برآمد

آن مـــــرز خـــــاك ــغ    ــاو ز تی ــسي ك ك
تســـــیاهان جبـــــس

ــم   ــد، وز هـ برفتنـ
بدادنـــــد دســـــت سیاهان كه از جبـه و      

نوبــــــه بــــــود
بــرآورد از آن مــرز 
دیكبـــــــــاره دو یكایك بنزدیـك مـصر     

آمدنــــــــــــــد
رشهرها را هبم بـ     مهه

زدنـــــــــــــــد سپاهي فرستاد و باز    
آمدنــــــــــــــد

بــه تــن خــسته و دل 
گـــــراز آمدنـــــد ــسرو   ــر خ ــپاهي دگ س

دادگــــــــــــــر
فرستاد و رجنش نیامد    
ــر  ــه بـــــ بـــــ اهان مهـه   ییغ سـ  به ت 

ــد  ــشته شــــ كــــ
دل خـــــسته از رزم 
ــد  ــشته شـــ برگـــ ــشكر    ــرد ل ــزون ك ف

ــ ــاهاردجهانــ شــ
ودند بـا او    درنگي من 

ســـــــــــــــپاه ــاره   ــر ب ــسته دگ شك
ــاز  ــشتند بـــ گـــ

ش و فــــه درددریــــ
ــاز  ــده ســ پراكنــ از آن كــار درمانــد 

پــــــريوز شــــــاه
ــود   ــو بفرم ــر س ز ه
ــپاه  ــدن ســ خوانــ ، ، وز روماز ایــران

ــني ز و ــرك و چــ تــ
سپاهي گزین كرد شاه    
زمــــــــــــــــني نرميـــان گرشاســـب و 

ــم  ــارن هبــــ قــــ
سپه بركشیدند هنگام   

من

حسني کرميان، پژوهـشی در شـاهنامه، چـاپ اول، انتـشارات            . ١
.٣٤٤-٣٤٧، صص ١٣٧٥سازمان اسناد ملی ایران، هتران، 
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ــپ   ــیش س ــو پ هان اچ
ــف  ــشیدند صـــ كـــ

بـه لبـها     نیالپـ چو  
ده كـــــفربـــــرآو مهي كشته آمـد ز هـر       

دو گــــــــــــروه
، هـامون و    شده دشـت  

هـــامون چـــو كـــوه چـــو پیوســـته شـــد 
ــاه  ــار م ــشان چ جنگ

آمــد از گــرز هســتو
اهایـــــشان ســـــی ــه    ــه و نوب ــوي جب س

ــاز  ــشتند بـــ گـــ
دل از داغ دو لوان     

ازددر گــــــــــــ رميان و قـارن    نسپاه  
هبـــــــــــــــــم

اهان یكشیده ز رنج س   
ســــــــــــــــتم به درگاه از آن پـس      

رســـــیدند بـــــاز
ــسرو  فنگ ــا خ ــد ب تن

ســـــــــــــرفراز ز رجني كـز آن لـشكر       
زشــــــــــــت روي

گــــردان دكــــشیدن
ويجپرخاشـــــــــــ شان روز  مدلريي و آرا  

جنــــــــــــــــگ
زخم مششري كـردن    بدان  

درنـــــــــــــــگ ه مایه به تن رنـج      چ
برداشـــــــــــتیم

کــز آن مرزشــان روی 
برگاشـــــــــــتیم فریـــدون برایـــشان 

ــرین  ــد آفــ خبوانــ
وز آن شــادمان گــشت 
روي زمــــــــــــني جبـه هـر كـه او        زمني

دانــــــــــــــدش
جهاندیده مازنـدران   
خوانـــــــــــــدش چــو خــواهي كــه رزم 

اهان متـــــامیســـــ
براني تو را ره منامي     
بـــــــه نـــــــام ز مــــسعودي ایــــن 

ــوي  ــاز ج ــتان ب داس
كه او رنج دیده است    
از ایــن گفــت وگــوي بــدان هــر كــه ایــن 

ــاد  ــه ــ كارنامــ
ز شاهان ایران سـخن     
ــاد  ــرد یــــ كــــ فریــدون فرســتاد از 

ــري  ــس ســـ آن پـــ
بـــــــــدو داد از 
ایرانیـــان لـــشكري بران تا نگهدارد آن    

ــوم  ــرز و بـــ مـــ
ــغ   ــداد و تیـ ز بیـ

اهان شـــــومیســـــ شور آباد از   ك دچو ش 
آن نیكــــــــــراي

مهه مردم رفتـه آمـد      
بـــــــه جـــــــاي چـو   نـوبی دگر باره   

ــور ــخومـــ ملـــ
بیامد گرفـت آن مهـه      
كــــــوه و شــــــخ سپاه فریـدون از آن     

ســــــان گرخيــــــت
كــه از بــیم در راه 
ــت  ــركش برخيـــ تـــ اهان بــه تــاراج یســ

ــت  ــد دســـ بردنـــ
ــاره    ــرز یكب ــه م مه
ــست  ــد پـــ كردنـــ كـشور   دشـ  هرادگر ب 

بـــــــــــــــاخرت
ان سان كه نه باغ     دب

ــر   ــه ب ــدش ن ١»مان
عـالوه بـر مازنـدران هنـد و          ،ایـن اسـاس   بر

ي را نیـز بـراي      مسو ةتوان نقط مي ،مينمازندران  
،مازندران جنوب مصر   این كشور در نظر گرفت و آن      

حکیم ایرانشان بن ابی اخلري، تصحیح جالل متیين، چـاپ اول،           . ١
، صـــــــص١٣٧٧انتـــــــشارات علمـــــــي، هتـــــــران،   

٥٣٤-٥٣٦.
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هاي جبه و نـوبي     و ایاالت  بربر، در حمدوده سرزمني      
.است

، انجنگ هامـاور   جدید دیگر، حملّ   ةبراساس نظری 
ةاعي كننـد  ددر حدود شام و مصر و مين و بربر، ت         

س در مازنـدران اسـت و ایـن در          وكـاو كيجنگ حمّل
صورتي است كه وجود مازندران در غـرب جهـان را           

ها یك  ، هردوي این جنگ   پس با این قرینه   . پذیرميب
، جنگ واحد بوده و لشكركشي به سرزمني هامـاوران        

بنـابراین  .تتكرار لشكركشي بـه مازنـدران اسـ       
، مهان مازندران   توان نتیجه گرفت كه هاماوران    مي

.بوده و در مغرب قرار داشته است
ف ، مؤّلـ  زین االخبار گردیـزي   چنان كه در كتاب     

، مهان جنگ ميـن     ریح كرده است كه جنگ مازندران     صت
مطابق با نام پادشـاه     ) مسر(مازندران  و نام شاه  
ــت ــن اس ــل  . مي ــر نق ــارخيي دیگ ــند ت ــيس ــدم : كن

به مازندران رفت و گرفتارشـد آجنـا        ) کاووسکی(«
، تا رستم برفـت تنـها، بعـد از          با بزرگان عجم  

دیو و شاه مازنـدران     سپید  هاي بسیار و كشنت     حال
، ایران زمني را    را و او را باز آورد وافراسیاب      

بعضي گویند باز گشت و دیگر روایـت        . گرفته بود 
كـرد  م با وي حرب   ، رست بغدادآن است كه به سواد      

١.»...تاختشتركستانو سوي 
دكرت كرميان در كتاب خود دالیـل دیگـري بـراین           

در شاهنامه مذكور است كه     " : اندذكر كرده  مدعا
مدد رسـتم از گرفتـاري      س پس از آن كه به     وكاوكي

مازندران رهایي یافت و شاهي مازنـدران را بـه          
ا اوالد داد و خود به ایران بـاز آمـد، رسـتم ر            

و پادشــاهي زابلــستان را بــه نــام او بنواخــت
ــید  ــخت بكوش ــزاز وي س ــت و در اع ــن ... بنوش ای

، در  سوكـاو كـي اشت براي رستم بـه وسـیله      دبزرگ
٢.»، پس از جنگ مين ذكر گردیده است       ميعتاریخ بل 

، بـا   ه كـرده  

.٤٥-٤٦نویسندة ناشناس، جممل التواریخ و القصص، صص . ١
.٢٠٩-٢١٠مهان کتاب، صص . ٢



٩٨
فصل

ز كه او نربد هامـاوران را برسـاخته ا        این تفاوت 
زیـرا بـه نظـر وي        ،نربد مازندران دانسته اسـت    

مازنـدران  ، طربستان است نـه    منظور از مازندران  
س بـه   ولشكركشي كـاو  عقیده دارد كه    ماسه  . مغرب

، تكرار لشكركشي بـه مازنـدران       سرزمني هاماوران 
س وكاومتون زردشيت نیز مكان زنداني شدن كي      .است

سـتا بایـد    در ایـن را   . اندرا حدود مين پنداشته   
بـه  نظـر «: پـذیرفت ود را وعقیده استاد پـوردا   

تعریفي كه از هاماوران یا مهاوران و ممالك متحد        
س در  ود كـاو  ضـ در جنـگ بـر      -مصر و بربر    -وي  

شـومي كـه هامـاوران      شد، قهرًا منتقل مي   شاهنامه
در . و ميـن حالیـه باشـد       محريباید مملكت قوم قدمي     

ميـن را    ،اهنامهدر ش نیز مسطور است   الصفا ةضرو
منـدرجات بنـدهش    . به هاماوران تعبريكـرده اسـت     

:نویـسد در جایي كه مي   . بر این است   ممدبزرگ هم   
كـشته   ١رنُاشس دیوها قوي شدند و      وكاودر عهد كي  

س را بـر آن داشـتند كـه بـه           وكاودیوها كي . شد
سرافكنده به زمـني افتـاد و       آمسان صعود كند اما   

مشربانپس از آن در خاك      . شاهي از او جدا گشت    فر
دیـوي بـود    .با بزرگان و سران به زجنري بسته شـد        

كه زهـر در چـشم داشـت و از           ٢زنگیابموسوم به   
ها آمده بود و در ایران پادشاهي یافت        مملكت عرب 
. كـشت كـرد، مـي   مي بد نگاه با دیدگان   به هر كه  
. افراسیاب را به كشور خود خواندنـد       ،ایرانیان

در ایـران   زنگیاب را كشت و خـود      افراسیاب این 
به بسیاري از ایرانیان را گرفته      . پادشاهي منود 

ایران را ویران كرد تا اینكه      . تركستان فرستاد 
،جامـه رزم پوشـیده     ،برخاسـته رستم از سیستان  

س را از   وكـاو پادشاه مشربان را دستگري كـرد و كـي        
شـتافت  آنگاه به جنگ افراسیاب   . اسارت برهانید 

شـكي  . ا شكست داد و بـه تركـستان رانـد         و او ر  

ُاشنر، وزیر کاووس بود که به فریـب اهـرمين، بـه فرمـان              . ٣
.کاووس کشته شد
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، نیست كه هاماوران شاهنامه و مشربان بندهش بزرگ       
١.»مملكت استهر دو یك

ميـن بـود     ريهشسعدالعـ كه وابسته به     ابونواس«
وي  ٢.»بالـد س در مين مـي    وكاونیز از گرفتاري كي   

:كندميخویش بیاندةدر قصی
»

ِســــــــــــــِلنا
ا حـ عِسنني

ــبِها ٣»ِســـــــــــ
دقیـق در    ة، طبق حماسـب   س هفت سال  وكاوكي: معين

.بردسره زجنري ما ب
، بـه   ، ضمن انطباق هاماوران بـر ميـن       این بیت 

.كندس بر مين اشاره منيوكاوتكرار لشكركشي كي
امروزه سرزمني مازندران بني ساحل جنوبي دریاي       

و ٣٥جغرافیایي عرض در خزر و سلسله جبال الربز   
جغرافیایي  و طول مشالی   ٤٥و  ٥٠شرقی واقع  ٤٠

از  -، دریاي خـزر     حدود این منطقه از مشال    . است
اراضـي  ،  از جنـوب   -، اراضي شهرستان گرگان     شرق

اراضـي   ،هـاي هتـران و مسنـان و از غـرب          شهرستان
مـساحيت بـالغ     ،این منطقه . سر و الهیجان است   رود
مربـع  شش هزار و چهارصد و شصت کیلومرت      چهل و   بر  

ترین قسمت آن از شرق بـه       گريد و طویل  را در برمي  
میل است كه بـا      دویست و نود و دو    غرب در حدود    

.شودتر ميگسرتده،هاي سواحلاحتساب پیچ وخم
انـد،  هاي قدميي از این سرزمني یاد نكـرده       نقشه
اي در مشـال    ، طربسـتان را منطقـه     قـل ون ح بتنها ا 

؛ لـیكن   دریاي خزر دانسته است   ة  جهان و در حاشی   
هاي ریاضـي بـرروي ایـن       بنديم تقسیم عدبه دلیل   

ها، ترمجه ابراهیم پورداوود، به كوشش هبرام فره وشي،         یشت. ٢
، جلـد   ٢٥٣٦جلد، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه هتران، هتـران،          ٣
.٢٢٨-٢٢٩، صص ٢

.٢١٣مهان کتاب، ص حسني کرميان، . ٣
حممد بن جریر طربی، تاریخ طربی، ترمجة حممد بن حممد بلعمـی،            . ٤
، ١٣٤٤جلد، چاپ اول، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، هتران،          ١٣

.٦٠٤، ص ٢جلد 



١٠٠
فصل

ةناحیــطــول و عــرض جغرافیــایية، ارایــنقــشه
. مازندران كهن میسر نیست

، تصحیح جالل متیين،    كوش نامه ،ابي اخلري، حكیم ایرانشان    .١
.١٣٧٧چاپ اول، انتشارات علمي، هتران، 

، تاریخ بیهق : )ابن فندق (بیهقي، ابواحلسن علي بن زید       .٢
تصحیح امحد هبمنیـار، چـاپ دوم، انتـشارات چاپخانـه اسـالمیه،             

.١٣۴٨هتران، 
، چـاپ   اي از طربسـتان كهـن     خالصـه ،حسن زاده امحدي، موسي    .٣

.١٣٨۴اول، انتشارات شلفني، ساري، 
جغرافیـــایي فرهنـــگ تـــارخيي و : حقیقــت، عبـــدالرفیع .۴

.١٣٧۶، چاپ اول، نشر كومش، هتران، هاي ایرانشهرستان
فرهنگنامه تطبیقي نامهـاي قـدمي و جدیـد         ،چكنگي، علريضا  .۵

، چـاپ اول، انتـشارات      مكااي جغرافیایي ایران و نـواحي جمـاور       
.١٣٧٨بنیاد پژوهشهاي اسالمي، مشهد، 

وحیــد .، ترمجــه غمازنــدران و اســرتآباد،ل.رابینــو، ه.۶
.١٣٣۶مازندراني، انتشارات بنگاه ترمجه و نشر كتاب، هتران، 

، بـه اهتمـام پرویـز    دیوان اشـعار ،سعد سلمان، مسعود   .٧
.١٣٧۴بابائي، چاپ اول، انتشارات نگاه، هتران، 

سیستاني، ملك شاه حسني بن ملك غیاث الدین حممد بن شاه            .٨
وده، چــاپ اول، ، بــه اهتمــام منــوچهر ســتاحیــاءامللوك،حممــود

.١٣۴۴انتشارات بنگاه ترمجه و نشر كتاب، هتران، 
، چـاپ   فرهنـگ شـاهنامه    ،، حسني )بیژن(شهیدي مازندراني   .٩

.١٣٧٧، هتران، )وابسته به بنیاد نیشابور(اول، نشر بلخ 
، ترمجـه حممـد بـن حممـد         تاریخ طربي ،طربي، حممد بن جریر    .١٠

ارات بنیـاد فرهنـگ ایـران،       جلد، چـاپ اول، انتـش      ١٣بلعمي،  
.١٣۴۴هتران، 
، تـصحیح  بیـان االدیـان   ،علوي، ابواملعايل حممد بن حـسني      .١١

هاشم رضي، چـاپ اول، انتـشارات موسـسه مطبوعـاتي فراهـاني،             
.١٣۴٢هتران، 
، چـاپ سـوم،     فرهنگ فارسـي بـه لـوي      ،فره وشي، هبرام  .١٢

.١٣٨١انتشارات دانشگاه هتران، هتران، 
تــاریخ ، اتــب، هباءالــدین حممــد بــن حــسن اســفندیارك.١٣

، تصحیح عباس اقبال، چاپ اول، انتشارات خـاور، هتـران،      طربستان
١٣٢٠.
، چاپ اول، انتـشارات     پژوهشي در شاهنامه  ،كرميان، حسني  .١۴

.١٣٧۵سازمان اسناد ملي ایران، هتران، 
، چاپ اول، انتـشارات     شاهنامه و مازندران  ،كیا، صادق  .١۵

.١٣۵۵اندیشه نیك، هتران، 

مـنـابـع و  
مـآخـذ
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زیـن  ،گردیزي، ابوسعید عبداحلي بـن ضـحاك بـن حممـود           .١۶
، تصحیح رحیم رضازاده ملك، چاپ اول، انتشارات آثـار و     االخبار

.١٣٨۴مفاخر فرهنگي، هتران، 
، تـصحیح   تـاریخ مازنـدران   ،گیالني، مال شیخ علي گیالني     .١٧

فرهنگ ایران، هتران،   منوچهر ستوده، چاپ اول، انتشارات بنیاد       
١٣۵٢.
، ترمجـه   هـاي خالفـت شـرقي     جغرافیاي تارخيي سرزمني  ،لسرتنج.١٨

حممود عرفان، چاپ دوم، انتشارات شركت علمي و فرهنگي، هتـران،           
١٣۶۴.
ایرانشهر بر مبناي جغرافیاي موسـي      : ماركوارت، یوزف .١٩

، هتـران،   خورني، ترمجه مرمي مريامحدي، چاپ اول، انتشارات اطالعات       
١٣٧٢.
تـاریخ  ،مرعشي، سـید ظهريالـدین بـن سـید نـصريالدین           .٢٠

، تـصحیح عبـاس شـایان، چـاپ اول،          طربستان و رویان و مازنـدران     
.١٣٣٣چاپخانه فردوسي، هتران، 

، چاپ اول، انتـشارات     تاریخ مازندران ،مهجوري، امسعیل .٢١
.١٣٨١توس، هتران، 

، بـه  من املـشرق ايل املغـرب     حدودالعامل،نویسنده ناشناس .٢٢
.١٣۶٢اهتمام منوچهر ستوده، چاپ اول، نشر طهوري، هتران، 

، تـصحیح ملـك     جممل التواریخ و القصص   ،نویسنده ناشناس .٢٣
الشعراي هبار، به كوشش حممد رمضاني، چاپ اول، نشر كالله خاور،           

.١٣١٨هتران، 
ام فـره   یشتها، ترمجه ابراهیم پورداوود، به كوشش هبـر        .٢۴
.٢۵٣۶جلد، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه هتران، ٣وشي، 


