
  

 

  دیرینگی مازندران و فرهنگ مازندرانی

  2غزنويطیبه ، 1علی اکبر باقري خلیلی

  �/�/: تاریخ پذیرش  �//�: یافتتاریخ در

  

  چکیده

پیش از ورود آریاها به فالت ایران، طوایفی مانند عیالمیان، تپوران، کادوسیان و آماردان در نواحی 

هاي سخت و خونین آریاها براي تصرف سرزمین بومیان، وارد جنگ. مختلف آن سکونت داشتند

ها را و ارضی و دینی با اقوام بومی، آنان را دیو، و مازنی با آنان شدند و به سبب اختالفات نژادي

اگرچه در متون اساطیري و حماسی دو یا سه سرزمین را مازندران . دیوان مازندران نامیدند

ها بوده که در شاهنامه از آن به خواندند؛ اما بدون تردید تبرستان یا مازندران فعلی یکی از آن می

ترین سبب نامگذاري اقوام بومی مازندران به عمده. ن نام برده شده استدفعات با عنوان بیشۀ نارو

دلیلِ دیگر اطالق . نامیدنددین میدیوان، تعصبات دینی زرتشتیان بوده که هر دگرکیشی را دیو و بی

پرستی و کوشیدند تا با انتساب آنان به دیودیوان بر مردم مازندران این بوده که زرتشتیان می

شان را از بین برده و نابود کردن یا برده نمودن شان را دوگري، هویت فرهنگیساحري و جا

تنها در پسندیده و پذیرفته جلوه دهند، در حالی که به استناد همان متون اساطیري و حماسی نه

گونه تردیدي نیست، بلکه از لحاظ فرهنگ و تمدن از آریاهاي آدمی بودن دیوان مازندران هیچ

اند و آریاها بسیاري از عناصر و مظاهر فرهنگ را از دیوان تر بودهتر و متمدنفرهنگمهاجم بسی با

  .شودها محسوب میترین آنمازندران آموختند که زبان، خط، خواندن و نوشتن از مهم

  مازندران، دیوان، فرهنگ و تمدن، آریاها :واژگان کلیدي

  مقدمه

طوره و تاریخ، پیش از ورود آریاها به فالت ایران، اس ۀهاي اکثر پژوهشگران حوزاساس یافتهبر

نژاد هند و ایرانی در حدود . کردندیقین اقوام متعدد بومی در نقاط مختلف آن زندگی میبه

» اَري « این دو دسته خود را . سال قبل از میالد، از اقوام هند و اروپایی جدا شدند 3000

دیگر جدا و یکدریا، از دریا و آمویهاطقی بین سیرنامیدند و پس از همزیستی طوالنی در من می

: پهلوي(= » ائیرین وئجه«ترین سکونتگاه ایرانیان، سرزمین قدیمی. در ایران و هند ساکن شدند

، در نواحی خوارزم قدیم بوده و آن را مقدس »سرزمین اصلی آریا«، به معنی )ایران ویچ
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  .اندشمرده می

ویچ مهاجرت سال پیش از میالد به بعد، از ایران 1400حدود براساس اوستا، ایرانیان از 

-هده و بکرجنوب خراسان سکونت  سپسکرده و در سغد، مرو، بلخ، هرات، کابل، هلمند و 

تدریج به سایر نواحی روی آوردند؛ و در همین ایام در نواحی مختلف نجد ایران، طوایفی 

این طوایف غالباً مردمانی . ماردان ساکن بودند مانند عیالمیان، تپوران، کادوسیان، آماردان یا

وحشی و متدین به دینی غیر از دین آریایی قامت، قوی و نیرومند، متمدن یا نیمهجنگجو، بلند

  ).351: 1375کریمان،/ 109- 108: 1381کزازی،/ 24-22: 1369صفا، ( بودند

های سخت و خونین با آنان بنابراین، آریاها برای تصرّف سرزمین بومیان ایران وارد جنگ

جنگیدند، موفق شدند که آنان را به شدند و چون آریاها از قبل اسب را رام کرده و سواره می

افتاد، ها که در داخل نجد ایران اتفاق میاین جنگ. شان را تصاحب کنندسرزمین عقب برانند و

ایستادگی و مقاومت . دآمبه شمار میهایی برای تثبیت سرزمین جدید در متون حماسی جنگ

بسیاری از  ۀهای مهاجر در اذهان باقی ماند و درونمایاقوام بومی در مقابل آریایی ۀسرسختان

شود می یادهای ایرانیان با دیوان ها با عنوان جنگهایی که از آنداستان. شدهای ایرانی داستان

  . ها هستندآن از جملۀو دیوان مازندران 

جنگیدند، ابتدا به سبب خواندند و با آنان میاقوام بومی را دیو می که آریاهادلیل این

و امروزه تردیدی نیست که  به سبب مسائل اعتقادی بودل نژادی و ارضی بود، ولی بعدها ئمسا

های ایرانی، آدمیانی صبور و جنگجو، اما معتقد به آیین ها و حماسهدیوانِ مذکور در اسطوره

رو، بررسی دیرینگی این  از ). 351: 1375کریمان،/  27: 1385ناه لموکی،پیزدان(  دیگری بودند

، در مقایسه با آریاهای مهاجم قابل بررسی است و این )دیوان(مازندران و فرهنگ مازندرانی

  .و در تبیین آن کوشیده است کردهمقاله موضوع مذکور را بررسی 

 مازندران

  :عرضه شده  های مختلفی به قرار زیریهرآن نظ ۀمازندران و وجه تسمی ۀواژ ۀدربار

، »موز«: بوده، مرکّب از» موز اندرون«اسفندیار معتقد است که این واژه در اصل ابن )الف

 .، و مجموعاً یعنی این والیت درون کوه موز واقع شده است»اندرون«) + نام کوهی(
ذکر » مازنه«را مشتق از » مازن تره«ۀ و واژ» مازنه«دارمستتر مازندران را مشتق از ) ب

، به صورت شوشتر درآمده، این کلمه نیز به »تر«با نشان تفضیلی » شوش«کند که مانند  می

 ).22-21: 1382اسماعیل پور، (  است تغییر یافتهو سپس به مازندران » ترمازن«شکل 



  

  

  

  

  ، سال اول، شمارۀ اول فرهنگی -اجتماعی ۀمطالعات توسع ۀفصلنام  58

سخن کرّات از دیوان مازندران ای دیگر با استناد به متون زرتشتی که درآن بهعده) ج

که برابر » ورِن«و » ورِنه«مثل  _که برابر با مازندران است » مازن«و » مزِنه«رفته، آن را برآمده از 

) + ی مازنجزئی از کلمه(  »ماز«اند مازندران مرکب است از دانسته وگفته _با گیالن است 

دشتی  ۀناحیو درمجموع به معنی ) پسوند نسبت مکانی(» ان«) + به معنی دشت یا درگاه(» در«

رسد نام آن دسته از به نظر می). 105: 1381کزازی،/  22: 1381سورتیجی،( دیوان مازن

اند، به دیدگاه ) مازن، مزنه و مزن  ۀتحول یافت( » مرزن« ها و روستاهایی که مرکب از  آبادی

، )چالوس در(آباد و مرزن) در آمل(گو ، مرزن)در گرگان(کالته مرزن: مذکور نزدیکترند؛ مانند

 نمایندخزر نیز داللت می/ جنوبی دریای مازندران  ۀکه بر اسکان و گستردگی این قوم در حاشی

 ).52: 1385 پناه لموکی، یزدان(
: شود مازندران از سه جزء ساخته شده باشدگمان می«: نویسدباره میکیا در این) د

دین وردگاران آریاییان که در نام یکی از پر 2»ایندره«به معنی بزرگ، دوم  1»مز«نخست 

که در ساختن نام بسیار به کار رفته » ان«مزدیسنی از دیوها شمرده شده است، و سوم پسوند 

 ).167-166: 1375 کریمان،( »شدمازندران در عهد باستان پر از دیو شمرده می... است
ستمگر به کار  به عنوان صفت برای دیوان» نیهمازی« ۀای دیگر معتقدند که کلمعده) ه

رو، اوستاشناسان و مفسران اوستا از این. رفته و معنای قیدی یا نسبت مکانی نداشته استمی

پورداود و بارتولومه نظر مذکور را قبول . اندمازندرانی را صریحاً منسوب به دیوان مازنی گرفته

 ).59: 1372حجازی، ( دارند
. شده است مطرحهای متفاوتی فرضیه موقعیت جغرافیایی مازندران، نظرها و ۀدربار

ای است که جغرافیانویسان مازندران کنونی بخش کوچکی از سرزمین گسترده«ای معتقدند عده

ای اند و آن سرزمین، ناحیهیاد کرده» فدشوارگر«یا »  پتیشخوارگر«دوران گذشته از آن با نام 

این . گرددمیب به دوران هخامنشی بازکاربرد این ترکی ۀپیشین. میان آذربایجان و خراسان هبود

مازندران ). 18: 1381سورتیجی،( » آمده است» پتشواریش«بیستون به صورت  ۀنام در کتیب

برخی از پژوهشگران بر . های البرز قرار داردکوهکنونی در جنوب دریای خزر یا در شمال رشته

برد، همواره سرزمین واحدی ام میاند که مازندرانی که فردوسی در شاهنامه از آن ناین عقیده

  : شدندنیست بلکه دو یا سه سرزمین بدین نام خوانده می

                                                

١. Maz 
٢. Indra 
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  .شودطبرستان یا تپورستان نامیده می/یک مازندران همان است که تبرستان )1

  .سرزمین خاورانه در مرزهای هند و چین ) 2

         صاحب  .)105: 1381 کزّازی،( سرزمین باخترینه، یعنی هاماوران یا یمن )3

و فریدون قارنِ کاوه به چین فرستاد تا کوشِ «: کندالتواریخ به مازندران مغرب اشاره میمجمل

   ).55: 1372 حجازی،(»دندان را بگرفت و بعد از آن به مازندران مغرب رفتپیل

 تعنوان مازندران یاد شده اسن بامنصوری نیز از شام و یمابو ۀکهن شاهنام ۀدر دیباچ

گونه اشارتی به تعدد مازندران و نیز روابط این اماکن و این که در شاهنامه هیچ). همان(

های این شود ، ظاهراً به سبب آن است که فردوسی داستانها با هم دیده نمیمناسبات آن

یک را های مختلف و هرحماسۀ بزرگ را از روی منابع حماسی گوناگون پیشین در زمان

شود، به هم جا به صورتی که اکنون مالحظه می؛ سپس در پایان همه را یکجداگانه سروده 

  ).237: 1375 کریمان،( پیوند داده است

هایی نظیر ، در داستان»بیشۀ نارون«بار و با عنوان در شاهنامه از مازندران کنونی هشت

  :پادشاهی فریدون و سیاووش نام برده شده 

  بـرون آمــد از بیشۀ نـارون    منوچهر با قــارن پیلتن         

  هزار انجمناز ایـران و از بیشۀ نارون              شدند از یالن صد

یابد، مازندران را چنان در داستان کیکاووس،رامشگر مازندرانی که به دربارش حضور می

  :انگیزد میکند که کاووس را به رفتن بدانجا برزیبا توصیف می

  دران          بیامـد که خواهد بر شاه بـارچنین گفت کز شهر مازن

  ...ز مـازندران شـهر ما یـاد بـاد          همیشه بر و بومش آباد باد

فردوسی مازندران و بعضی از شهرهای آن مثل آمل، ساری و تمیشه را به دلیل نزدیکی به 

چون منوچهر،  شناخته و آن را پایگاه و پناهگاه پادشاهان و پهلوانانیخوبی میوطنش به

ها تحت تأثیر اساطیر و متون با این حال در بعضی از داستان. فریدون و کیقباد قرار داده است

ای سان سرزمین افسانههاند، آن را بپنداشتهدینی زرتشتی که مازندران را سرزمین دیوان می

  ).168و  155، 142-141، 33: همان( تصویر کرده است

توان مازندران واحدی را استنباط نمی فردوسی در شاهنامه هایتوصیف ۀاگرچه از هم

 دانند ای دیگر، مازندرانِ مذکور در شاهنامه را تبرستان کنونی مینظر از این که عدهکرد و صرف

گونه تردیدی، یکی از بدون هیچ ـ  چنان که گفته شدـ ) به بعد 1369:600 صفا، :ک.ر(

برستان کنونی است و این که فردوسی بر اساس روایات ت مازندران شاهنامه، ۀمصادیق برجست
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- ی پژوهشگرانسازد نیز، مورد قبول همهمتون کهن، مازندران را به سرزمین دیوان منسوب می

تسخیرناپذیر که قبل از  ۀو سبب نامگذاری این خط چه معنی است به دیوان اینکه است؛ اما

  .آیددر پی به تفصیل می ان بوده، چیست؟هجوم آریاها بدان نیز، سرزمین یالن و پهلوان

 سبب اسناد دیوان مازندران

ساختار دین زرتشتی اشوره : ها اشوره) الف: ایزدان در آیین کهن هند و ایرانی دو دسته بودند

) ب. ها هستندزرتشتی از اهوره بینیبنیاد استو بزرگان و برجستگان دینی در جهانیااهوره

دینان زرتشتیان و به تعبیر دیگر، به بیدر دین زرتشتی دیوان به غیر: وان ها یا دواها یا دی دئوه

یا  2یا دیوپرستی را به آیین مزدیسنی 1گردد؛ به عبارت دیگر زرتشت آیین دوایسنیاطالق می

و بر سایر ایزدان خط بطالن  مزداپرستی تبدیل کرد و تنها اهورا مزدا را به عنوان خدا پذیرفت

آریایی در فراخنای تاریخ خورده یا خدایان پیش آنان به عنوان عامیان شکست ۀکشید و پیشین

نتیجه، در. توان جستجو کردهای عامیانه و پریان میگم شد و رد پای آنان را تنها در قصه

شد، دین خواندند و زمانی که اوستا نوشته میدیگرکیشان را دیو و بی ۀپیروان دین زرتشت هم

کیش زرتشتی و پایداری بر آیین خویش، دیو و  نپذیرفتنگیالن را به دلیل  مردم مازندران و

وگرنه آدمی بودن  پرستان خواندند،دروغ پرست و سرزمین شان را سرزمینِ دیوان و دروغ

بنابراین، . از فصل اول دینکرت نیز بدان اشاره شده است 19ۀ دیوان موضوعی است که در فقر

پنداشتند، حتی به هنگام ردم شمال را مطرود و منحوس میزرتشتیان به دلیل این که م

: 1372 حجازی، ؛107: 1381 کزازی،( کردندشان را رو به شمال بنا نمیهایسازی، خانه خانه

  ). 609: 1369 صفا، ؛165-164: 1385 هینلز، ؛60

ل اعتقادی به صورت بسیار گسترده در ئتعصب و سختگیری شدید زرتشتیان در مسا

ها قرار ها وشاهنامهها و اسطورهشان راه یافت و زمانی که متون مذکور، منابعِ افسانهینیمتون د

در هرجای [ :نویسدباره میپورداوود در این. ها بازتاب یافتندگرفتند، به اشکال مختلف در آن

و  ها آمده، از آن پروردگاران باطل یا گروه شیاطین یا مردمان مشرکدیو ۀاز اوستا که کلم

-اند که همه از گمراهجا ذکر شدهها یکغالباً دیوها یا جادوان و پری. مفسد اراده شده است

خوریم، به ها برمیای که در داستان ملی ماست و غالباً در شاهنامه به آندیو به معنی. کنندگانند

  ...اندهای مهیب گردیدهغول ها بسته شده،مرور ایام آن هئیت عجیب به آن

                                                

١. Devayasni 
٢. Mazdyasni 
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ها بومیان باستانی این توان گفت اینای از اخبار، ظاهراً میتوجیه و تأویل پاره با... 

اند و با آمدن ایران در این پهنه اقامت داشته ۀاند که قبل از آمدن قوم آریا به جلگسرزمین بوده

اند که به ایشان در سر تصرف مکان به نزاع برخاستند و در دین و آداب، مخالف قوم آریا بوده

  ).183-182: 1375 کریمان،( .]هر حال از گوهر انسانند

ایرانیان قدیم مردان دلیر و شجاع و کدخدایان را « با توجه به مطالب فوق، این باور که 

خواندند و اهالی سایر ممالک ها را دیو میخواندند و در مقام مدح و ستایش، مازندرانیدیو می

، باور درستی است و شاید )2: 1379 برزگر خالقی،( »ایران از این کلمه قصد نکوهش داشتند

 ۀدر مازندران ریشه در چنین نگرشی داشته باشد و این گفت» ساالردیو«هایی نظیر خانوادگینام

پارسیان هر سرکش و متمردی را خواه از انس یا جن یا حیوان، دیو « آرا که صاحب انجمن

ار بعد از بروز اختالفات دینی زرتشتیان با به ادو ،)165-164: 1385هینلز، ( »نامیدندمی

  .گرددمیها برمازندرانی

توان معانی ویژه ـ کلی میطورای است، ولی بهچه واژۀ دیو دارای معانی گستردهاگر

  :صفتی زیر را برای آن ذکر کرد 

 :کندکه در شاهنامه، سام دیوان مازندران را چنین توصیف میچنان: و شجاعدلیر 
  )907ب؛  140/1ج( ران دالورترندــتازی اسبان تکاورترند        ز گردان ایکه از 

  )657؛ ب 261/2ج...(ران        دلیران و شیران مازندرانــاه گـپذیره شدن را سپ

برد، دشتبان رستم در خوان پنجم زمانی که گوش دشتبان مازندرانی را می: تناور و زورمند

 :خواندود و رستم را در تناوری و زورمندی، دیو سیاه میرنزد اوالد، پهلوان آن مرز می
  )447ب؛252همان،(بدو گفت مردی چو دیو سیاه      پلنگینه جوشن، از آهن کاله 

کند، اسناد سحر هایی که بر این مدلول و معنی داللت میاز جمله دال: بدخوی و بدکیش

ها را اعمال حر و جادو معتقد نبوده، آنو جادو به این دسته از مردم است؛ زیرا زرتشتیان به س

حذر داشتن کاووس از دادند؛ چنان که زال در برایرانیان نسبت میدانستند و به غیراهریمنی می

 : خواندسرزمین جادوان و افسونگران می سفر به مازندران، آنجا را
 )117ب؛ 239 ،همان( دیو افسونگر است     طلسم است و از بند جادو در است ۀکه آن خان

  )541ب256 همان،(بدو گفت پنهان از این جادوان      همی رخش را کرد باید نهان 

عظیم است  ۀاساس استنباط معنای هئیت عجیب و جثبر: الخلقهالجثّه و عجیبعظیم )4

گویند و نیز بنا شان، به شوخی دیو میها حتی به همنوعان عجیب و چاق و فربهکه مازندرانی

 . ، نامگذاری شده استسپید در حوالی خطیرکوه بدین نامدیو ۀدیدگاهی است که قلع به چنین
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کردند؛ مانند دیو نشینان با این کلمه به بدی طعم و مزه اشاره میدر تداول، جنگل) 5

 ).زیتون تلخ(زیت
 ۀآوردند و از آن گونای از گیاه مینشینان گاه در اول نام گونهاین کلمه را جنگل) 6

 ...دیوانجیر، دیوانگور و مثل دیوآلبالو،. کردندشی را اراده میوح
: پوشیدند، مانندپشمینه است بسیار درشت که در روزهای جنگ می ۀنوعی از جام) 7

 ).2: 1379 برزگر خالقی،( »جامهدیو
به هر ترتیب، دیو از واژگانی است که بر دیرینگی سرزمین مازندران داللت دارد وهنوز 

مانده از دوران دور، اط مختلف تبرستان بخصوص در روستاها، اسامی جغرافیایی بازهم در نق

: 1372 حجازی،(» درهکال، دیودیوکتی، دیو: با نام دیو ساخته شده یا از آن مشتق است، مثل

  .چالِ تاکام در جنوب ساریدیو ۀوقلع) 79

به استناد گاثاها،  ، این است کهداردموضوع دیگری که بر دیرینگی مازندران داللت 

های زیادی این نامید و در مازندران آبادیمی» کوی و کیا«زرتشت سرداران و بزرگان دیوها را 

محلّه و ، کیا)در نور( ، کیاسر و کیاکال)در نوشهر(کوه و کیاکالکی: نام را با خود دارند، مانند

: 1385 پناه لموکی،یزدان( ...و )در ساری(، کیاده وکیاپی و کیاسر وکیاکال)شهرمئدر قا(کیاکال

58.(  

ترین دالیل اسناد دیو به مردم مازندران و توان مهمچه نگاشته شد، میباری، با توجه به آن

تعصب نژادی آریاها نسبت به اقوام بومی  :شمردقرار براین سرزمین دیوان به مازندران را به 

رّف سرزمین آنان و تثبیت حدود های خونین برای تسخیر و تصفالت ایران و ایجاد جنگ

که قبل از اقوام بومی نجد ایران، اسب را رام کرده آریاها به دلیل این. جغرافیایی کشور خویش

 .شان را تصاحب کنندجنگیدند، توانسنتد آنان را به عقب برانند و سرزمینبودند و سواره می
ر مباحث پیشین سخن باره ددر این: زرتشتیانتعصب دینی زرتشتیان نسبت به غیر

حدودی زوایای اساطیری و دینی آن روشن گردید، ولی این نکته گفتنی است که شد و تا گفته

صورت توصیف نشده، بلکه مازندران در سفر کاووس به مازندران مردم آن تماماً زشت و دیو

 :اندبه بهشت برین و مردمان آن به ماه تابان همانند شده
  دید         پر از خرّمی بر درش بهر دید یکی چون بهشت برین شهر

  وق و با گوشوارـار با طـزار          پرستـزون از هـی بر فـبه هر برزن

  ده ماهـردار تابنـا کاله          به چهره به کـتر بشـن بیـتنده زیـپرس

  )180-178ب241، 2ج(
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گذارد، چنان که های مذکور، تردیدی در آدمی بودن دیوان مازندران باقی نمیتوصیف

  :گوید می ماند وزده میکاووس در مقابل آن همه زیبایی شگفت

  ست جفتای ـدران را بهشتـهمی گفت خرّم زیاد آن که گفت        که مازن

  ستاست        ز دیبای چین بر گل آذین زده اکده ـهمه شهر گویی مگر بت

  وان بشستـروی رض نارشانـت         به گلـی درسـویــد گـنـهشتـان بـبت

  )186-184:همان(

شود تا کاووس و درباریانش مردم مازندران را دیو بخوانند، چه موجب میولی آن

های آنان است؛ چه آن که مردم مازندران خود دارای اختالفات دینی و نافرمانی از خواسته

یعی از نظر دینی نوعی پرستش قوای طب«. اندسرزمین و دین و حکومتی مستقل بوده

 ۀرو، کاووس انگیزاز این. که با آیین زرتشتی متفاوت بوده است)74: 1372حجازی،(»داشتند

  : داندخود از سفر به مازندران را دو چیز می

  :در صورت عدم هدایت، قتل و غارت )2هدایت و به راه آوردن مردم مازندران؛  ) 1

  یر و گاه آورمـکایک به راه آورم               گر آیین شمشـشان یشوم

  رانــگگر بر نهم باژ و ساو دران              وـازنـم به مـاگر کس نمان

  )131-130ب239همان، (

  :دهدکاووس با ورود به مازندران به گیو دستور می

  د روانـاشـا او نبـن که بـی کـنـت      ر و جوان       ـهر آن کس که بینی ز پی

  وز              شب آور به جایی که باشی به روزـبس نی،ـاد بیـه آبـر چـو ها وز

  )172-171ب241همان، (

  :پردازداین فرمان، گیو به قتل و غارت میبربنا

  ببارید شمشیر وگرز گران   دران           ـازنــــهر مـــا در شـد تـبش

  روار             نیافت از سر تیغ او زینهاــرد با دستــتـودک و مـزن و ک

  همی کرد غارت، همی سوخت شهر            بپالود بر جای تریاک، زهر

  )177-175ب: همان(

کند و کاووس را از اسارت دیوان مازندران خوان را طی میکه رستم هفتبعد از آن

نویسد و ضمن تهدید ای میبخشد، کاووس به هنگام بازگشت، به شاه مازندران نامهرهایی می

خواهد تا به عنوان شاه مازندران باقی بماند ولی همچون کهتران ، از وی میو مرعوب نمودن او

  :سراسر محتوای این نامه حکایت از آدمی بودن دیوان مازندران دارد. باژ و ساو بفرستد
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  وزگارـرد بادت آمـکنون گر شوی آگه از روزگار               روان و خ

  بدین بارگاه آی چون کهتران    ازندران            ـجا بمان تاج  مهمان

  اژ و ساوـبده زود بر کام ما ب      دارید تاو          ـکه با جنگ رستم ن

 )246-244ب260، 2ج(
فرستد، شاه مازندران کهتری و هایی که میکند و پیامتهدیدهایی که کاووس می ۀبا هم

که بین دو سپاه جنگ تا اینکند، پذیرد ودر برابر او سرسختی میدهی به کاووس را نمیباج

  ). به بعد 266ص: ک.ر(گیردمیدر

نه فقط ملّی، بلکه  ـتنها کاووس بلکه غالب پادشاهان پیش از او نیز یکی از وظایف نه

 دانستندشان از ایران ویچ میخود را پیکار با دیوان و بیرون راندن ـتر از آن وظیفه ی دینیمهم

و بدان حد : ل گیومرث پس از استقرار در کوه دماوند ذکر شده استدر تاریخ بلعمی در احوا«.

سالح او یکی . دیوان مأوا داشتند و همه را از آنجا بیرون کرد به فرّ ایزدی که او را داده بود

هئوشینگهه « ).176: 1375کریمان،( » نام خدای بزرگ بر آنجا نبشته. چوب بزرگ بود و فالخنی

و از اردویسور ... داشت که بر دو بهره از دیوان مازندران فایق آیدچنین آرزو ) هوشنگ(

کشورها و بر دیوان و مردمان و  ۀمرا یاوری کن که بر هم: اناهیت چنین درخواست کرد که

پرستان و جادوان و پریان و کویان و کرپانان چیره شوم و دو بهره از دیوان مازندران و دروغ

و فریدون نیز در خواستش این بود که ) 608-607: 1369صفا،( »بدکارانِ ورِن را نابود کنم

  ). 59: 1372حجازی،( را از خنیره بیرون راند اندیوانِ مازندر

ها، جنگاوری و پهلوانی سومین سبب انتساب دیوان به مازندرانی: جنگاوری و پهلوانی

مردمانی سلحشور و  هابه روایت غالب متون اساطیری، حماسی و دینی، مازندرانی. آنان است

ای که به استناد شاهنامه، پادشاهان و پهلوانان ایرانی تا قبل از کاووس اند، به گونهجنگجو بوده

 :  یک آهنگ جنگ با مازندران نکردندهیچ
  ازو ماند ایدر بسی گنج و کاخ    منوچهر شد زین جهان فراخ    

  ادـگان که داریم یزرـچه مایه ب   ان زو و با نوذر و کیقباد     ـهم

  درانـــازنـگ مـنـردند آهـنک      ران   ـگ و گرز  ابا لشکر گشن

  ) 116-114ب238همان،(

دیو سپید، : مشهورترین و جنگاورترین دیوان مازندران به روایت شاهنامه عبارتند از  

از میان در جنگ کاووس و رستم با دیوان مازندران . ارژنگ، سنجه، اوالد، بید و پوالد غندی

گردد که نام دیو، یعنی موجودی دیوسپید با مشخصاتی در صحنه ظاهر می«این دیوان تنها 
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که به رعایت امانت در منظوم ساختن فردوسی با آن. ای برای او مناسب استآسا و افسانهغول

نظر  دیوان مازندران که به ۀروایات مکتوبی که در اختیار داشته، سخت پایبند بوده است، دربار

ای دارند، نظر خود را دخالت داده و آنان را تا آنجا که میسر بوده به افسانه ۀاو صرفاً جنب

است؛ مثالً با آن که اکوان دیو با کارهای  معرفی کردهصورت موجودات عادی در شاهنامه 

-ها از هر جهت سازگار است، باز فردوسی وجود دیوی را به نام اکوان نمیدیوان در افسانه

  :گویدپردازد و مییرد وبه تأویل میپذ

  اس        کسی کو ندارد ز یزدان سپاسـد شنـو را مردم بـتو مر دی

  وان شمر، مشمرش آدمیـز دی        هر آن کو گذشت از ره مردمی 

  )125: 1363متینی،(

- می ویژه اکوان دیو را نمایی داستان دیوان بهفردوسی در معقول ۀصفا نیز تالش آگاهان  

در داستان رزم رستم با اکوان دیو، مجاهدتی که فردوسی برای معقول « : گویدمیستاید و 

عدم اعتقاد فردوسی به داستانی است که از قول دهقانِ پیر  ۀنمایاندن داستان به کار برده، نمایند

سرای تیزهوش بر نادرستی وجود نقل شده و متن مکتوب آن در برابر فردوسی بوده؛ سخن

- 193: 1369صفا،( »ن معترف بوده، اما از سرودن داستان و بیان نام اکوان گزیری نداشتاکوا

194 .(  

دیوان را با نام های استعاری نّره ـبه ویژه دیو سپید ـ فردوسی پهلوانان مازندرانی

، )213؛ب 242، 2ج( گذاردیوان خنجر، نرّه)543؛ب256، 2ج/903ب؛140 ،1ج( مازندران

، 2ج( و پیل جنگی) 906ب؛140، 1ج( ، شیران جنگی)657ب؛261همان،( شیران مازندران

  :کند که همگی بر سلحشوری و جنگجویی شان داللت دارند یاد می) 558ب؛257

  وان نر                  نه دیوان که شیران جنگی به برـر دیـم بر آن شهـبرفت

  دـرنـاورتـران دلـن ایرداـز گ         ند          که از تازی اسبان تکاورتر

  )907-906ب؛140، 1ج(

مازندرانی،این است که آنان در ) دیوان(جنگاوری پهلوانان ۀقابل تأمل دیگر دربار ۀنکت  

: نویسدمی  علّت این امر ۀصفا دربار. اندروایات ملی غالباً موجوداتی با شاخ و دم تصویر شده

کردند؛ مثالً پوست حیوانات به تن می) دیوان(، آیدمیصراحت از شاهنامه برچه بهبنا بر آن«

اکوان دیو پوست گور بر تن داشت و در سایر موارد هم از چرم دیوان، یعنی لباس چرمین که 

نماید که بومیان ایران در تمدن از شد سخن رفته است و چنین میاز پوست دد و دام تهیه می

  ).605: 1369 صفا،( »آگهی نداشتندقوم آریا فروتر بودند و هنوز از بافتن و دوختن 
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که بومیان را به دلیلِ پوشیدن پوست و چرم حیوانات از لحاظ تمدن از آریاها فروتر این  

تواند احتمال درستی باشد، زیرا اوالً با توجه به توصیف فردوسی از مردم مازندران بدانیم، نمی

به چهره به « کرده واله استفاده میدر سفر کاووس به آن سرزمین، آنان از طوق و گوشواره و ک

بودند که خود حکایت از مردمانی ) و ابیات قبل از آن 180ب ؛141، 2ج(» کردار تابنده ماه

آگاهی از بافتن  نبودمتشخص و با فرهنگ دارد؛ ثانیاً صرف استفاده از پوست و چرم، دلیل بر 

ختی و خشکی و مقاومت بیشتر های پوستین و چرمین به دلیل س، زیرا از لباسیستو دوختن ن

که در کردند، چنانها به عنوان زره استفاده میدر جنگو ... در برابر ضربات شمشیر و نیزه و

  .میان پهلوانان ایرانی مثالً ببر بیان رستم از چرم بود

  فرهنگ

-روح( »علم و دانش و عقل و ادب و بزرگی و سنجیدگی است« فرهنگ در لغت به معنی 

و رسوم و آداب ۀمعنای کالسیک آن، کالً به مفهوم مجموع« و در )  145: 1377االمینی،

های و در اصطالح آن را به صورت) 3: 1370ستاری،( »مقررات و ضوابط رفتار و سلوک است

ای است که شامل معارف، پیچیده ۀفرهنگ مجموع« از دیدگاه تایلر. اندمختلف تعریف کرده

ها، اخالق، قوانین ، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و کنیکمعتقدات، هنرها، صنایع، ت

گیرد و در قبال خود فرامی ۀضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامع

به هم ۀ مجموع «:روشه، فرهنگ را عبارت می داند ازگی. آن جامعه تعهداتی به عهده دارد

ی اکثریت افراد و اعمال بیش و کم صریح که به وسیلهپیوسته ای از انحای اندیشه، احساس 

گرفته و منتشر شده است و برای این که این افراد، یک گروه معین و مشخص را تشکیل دهند، 

- ی به هم پیوسته، به نحوی که در عین حال عینی و نمادی است، به کار برده میاین مجموعه

ی عوامل فرهنگ هر قوم، مجموعه«: اندگفتهای دیگر عده). 147، 1377االمینی،روح( »شود

زبان، رسوم، : این عوامل عبارتند از. نمایدزندگی آن قوم را تعیین می ۀمرتبطی است که نحو

های مواظبت از های اخالقی، محرّمات، قوانین، روشها، عقاید، مذهب، پذیرفتهعادات، دانسته

اعمال و افکار مردم یک قوم  ۀصه، مجموعبچه و تربیت آن، اصول مالکیت، هنر، صنایع، و خال

: 1374قرائی مقدم،( »ها به وجود آمدهیا یک ملت که در اثر زندگی افراد، آن هم در طول سال

فرهنگ را در گفتگوهای معمولی هر روزه به کار می بریم، اغلب  ۀهنگامی که واژ«). 145

 ).36: 1370ستاری،( »در نظر داریمهای متعالی ذهن، هنر، ادبیات، موسیقی ونقاشی را فرآورده

  :توان گفت فرهنگ دارای دو بخش یا دو جنبه استبنابراین، می
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  مادی، مثل تکنولوژی، وسایل، ابزار تولیدی و کاربردی مورد نیاز جامعه؛  ۀجنب) 1

   های اخالقی و دینی، رسوم، ارزشومادی، مثل نظام خویشاوندی، آدابغیر ۀجنب) 2

بخش معنوی یا غیر مادی فرهنگ،از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قابل . دبیاتزبان، هنر و ا

واقع مادی فرهنگ در؛ چه آن که بخش غیریستبه عاریه و وام گرفتن از دیگر اقوام وملل ن

: 1377 االمینی،روح( دهد، و از آن جدایی پذیر نیستهویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می

  ).149-148: 1374 قرائی مقدم،/  153-154

  مازندران) دیوان( دیرینگی فرهنگ مردم 

یک از اقوام هویت هر ۀمادی آن، سازندویژه بخش معنوی یا غیرکه اشاره شد، فرهنگ بهچنان

تا جایی که  به شمار می آیدترین عناصر هویت ملی و ملل بوده و هویت فرهنگی، از اصلی

کنند، واقعیتی است که در ژرفای روح و تعریف می هویت ملی را گاه با استناد و رجوع بدان«

خوی مردم یا وجان ملت و قوم ریشه دوانده و از چنان ثباتی برخوردار است که گویی خلق

  ).109-108: 1383ستاری،( »شان شده استطبیعت ثانوی

تاریخ، یعنی اسطوره و که خواهیم دید در پیشارو، در طول تاریخ و حتی چنانایناز

سه نیز اقوام مهاجم و متجاوز غالباً دلیل تهاجم و تجاوز خود را برتری نژادی خود یا حما

های خونین خود با اند، چنان که آریاها دلیل جنگدانستهافتادگی فرهنگی اقوام دیگر میعقب

کردند و زمانی که گونه توجیه میمردم مازندران را این برای مثالاقوام بومی فالت ایران 

های ملّیِ بین آنان به اختالفات دینی تبدیل شد، کوشیدند تا با انتساب مردم مازندران کشمکش

شان را از بین ببرند و نابود کردن یا بنده به دیوپرستی و ساحری و جادوگری، هویت فرهنگی

، قبل از پرداختن به چند و چون فرهنگ رواز این. نمودنشان را پسندیده و پذیرفته جلوه دهند

  :رسد مازندران، تبیین دو نکته الزم به نظر می مردم

اسناد دیوان به مردم مازندران از طرف زرتشتیان بخصوص از آنجا ۀ ارزیابی دربار)  الف

شان را هدف قرار داده، بسیار دشوار که از روی تعصب دینی انجام گرفته، و هویت فرهنگی

اگر  ـحق و سایر ادیان را ود را براست؛ زیرا شخص معتقد غالباً از روی خلوص نیت دین خ

داند؛ چنان که بسیاری از مورخان هر جامعه، پیروان حداقل در صراط مستقیم نمی ـ نه بر باطل

  ).194-193: 1377 االمینی،روح( انگارندجوامع را در کفر و گمراهی میادیان دیگر

اثبات ادیانِ حق و شناسی دینی، موضوع اصلی، های مردمکه در پژوهشعالوه اینهب 

های اساس ضرورت موقعیتهای مختلف برباطل نیست، بلکه شناساندن اصولی ادیان و آیین
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بنابراین، گرایش مردم مازندران به پرستش قوای طبیعی، . جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی است

سرما  مردمان بسیاری از جوامع ابتدایی، ریشه در وحشت از حوادث طبیعی، مقابله با همچون

ها داشته که مثالً سالی و بیماری و نظایر اینو خشک یو گرما، سیل و توفان، مبارزه با قحط

شان نیز جلوگیری از قهر طبیعت و فپرستی را  پدیدار ساخته و هدهای مختلف توتمگونه

شناسی، پیروی مردم بنابراین، از دیدگاه مردم). 200- 195: همان( برقراری امنیت بوده است

  . زندران از دین یا آیین ابتدایی، خود حکایت از نوعی بلوغ فرهنگی داردما

هویت جلوه دادن آنان، موضوع دیگری که برای تخریب فرهنگی مردم مازندران و بی) ب

شدت در روایات اساطیری و حماسی راه یافته، نسبت دادن ساحری تأثیر متون زرتشتی بهتحت

مشخص کردن مرز دین و جادو از نظر «حالی است که واقعاً و جادوگری به آنان است؛ این در 

ن کشور فاتح، دین کشور مغلوب را اتاریخی و تحقیقاتی کاری دشوار است؛ زیرا معموالً مورخ

 ...کتب تاریخی از زمان هرودوت تا به امروز گواه این مطلب است... اندخواندهجادوگری می

و  ...ساختهام مختلف انتظارات متفاوتی را برآورده میبر منابع تاریخی، جادو در بین اقو بنا

- 201: همان( »موذی بوده است ۀمعموالً برای محفوظ ماندن از ارواح خبیثه و دور کردن اجن

شده و دین اساساً مبانی  مطرحنقیضی وارتباط دین و جادو نظرهای ضد ۀباراگرچه در). 202

کند، ولی از روزگاران دیرین از جادو را جستجو میالهی و ماورایی دارد و اهدافی بس واالتر 

و حتی شاید قبل از رواج ادیان، جادو در میان جوامع ابتدایی شیوع داشته و هرجا و هرگاه 

رسد این ، و به نظر میجادو نیز به میان کشیده شدهوسخن از دین به میان آمده، پای سحر

وده، بلکه از سنن مقبول جوامع ابتدایی به شمار هویتی نببی ۀتنها نشانموضوع در آن زمان نه

  . است رفتهمی

تنها پرده از اغراض دشمنی واقعیت این است که امروزه غالب پژوهشگران منصف نه

اند، بلکه با استناد به همان متون اساطیری و حماسی در آریاها با اقوام بومی فالت ایران برداشته

قوام بومی، نظیر دیوان مازندران کوشیده و روشن جهت تشریح و تبیین برتری فرهنگی ا

  . انداند که آریاها بسیاری از مظاهر فرهنگی را از آنان أخذ نمودهنموده

توان به قرار زیر ذکر عناصر فرهنگی اقوام بومی فالت ایران از جمله مردم مازندران را می

. 7 ،موسیقی. 6 ،معماری. 5 ،ریجنگاو. 4 ،)سواد( خواندن و نوشتن .3 ،خط .2 ،زبان.  1 :کرد 

عناصری هستند که  ]زبان ، خط و خواندن، نوشتن و سواد[ این سه عنصر فرهنگی. شهرنشینی

بدون توجه به دیوان  ـ ها، یعنی خط به مطلق دیواناز انتساب یکی از مهمترین ویژگی

تهمورث  ،مهبه روایت فردوسی در شاهنا. آیند ـ به دست میمازندران یا هر سرزمین دیگر
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ای به اعتقاد عده ـنماید معروف به دیوبند، در جنگی با دیوان بر آنان غلبه کرده و اسیرشان می

این اسرا برای رهایی  ـ )76: 1372حجازی،( جنگ مذکور، جنگ تهمورث با دیوان مازنی بود

انیان آریایی پذیرند تا نه فقط خط یک زبان، بلکه خط نزدیک به سی زبان را به ایراز مرگ می

  :بیاموزند

  راوان درنگـان را فـگ             نبد جنگشـت با دیو جنـایک بیاراسـیک

  دگرشان به گرز گران کرد پست   از یشان دو بهره به افسون ببست        

  به جان خواستند آن زمان زینهار   ان خسته و بسته خوار        ـکشیدندش

  ...رـبیاموزی از که کت آید به ب      ر     ـهنکی نوـش تا یـا را مکـکه م

  دـافروختنش برــش را به دانـدل   د      ـتنـوخـامـه خسرو بیـن بـنبشت

  چه رومی چه تازی و چه پارسی     ی   ـک سـه نزدیـه کـنبشتن یکی ن

  بشنویآن همیــای کونهـگچه سغدی چه چینی و چه پهلوی        ز هر

  )44-42و 39-36: 1،35ج(

-داللت بر زبان... فارسی، تازی، رومی، چینی و  نظیرهای متعدد، آگاهی و اشراف بر خط

شناسی دبیران مازندران داشته و این امر خود حکایت از خواندن و نوشتن وعلم و دانی و زبان

اد به استن. انددانش آنان دارد که به گواهی شاهنامه، آریاها عاری از این مواهب فرهنگی بوده

رسیم که در بعضی مواقع بدین نتیجه می«: نویسداین سطح فرهنگی واالست که دکتر صفا می

و دکتر کزازی می آورد ) 601: 1369صفا،( »تمدن و هنر و دانش ایشان از آدمیان بیشتر است

آیینی و  تهای آغازین شاهنامه را اگر شما بنگرید، خواهید دید که دیوان از شهربخش« :  که

شاید بتوان گفت که دبیری، بزرگترین ... اندتر از ایرانیان برخوردار بودهنگی بسیار پیشرفتهفره

توان گفت که این، میبربنا). 109: 1381کزازی،( »رخداد فرهنگی پس از پیدایی زبان است

ری ها در روزگاران دیرین به دلیل تسلط بر زبان و خط اقوام  و ملل مختلف، با بسیامازندرانی

رو، از این. اندداشته... از مردم دنیا در ارتباط بوده و با آنان تعامالت هنری، تجاری و فرهنگی و

برای دستیابی به پیشینه و هویت فرهنگی مردم مازندران باید به دوران باستان و پیش از تاریخ 

  .و به متون اساطیری و حماسی مراجعه کرد

ترین عنصر فرهنگی و بزرگترین مانع و رادع جنگاوری و پهلوانی، مشهور :جنگاوري

یک از دشمنان از تعرض به مازندران بوده و به روایت فردوسی تا قبل از کاووس، هیچ

  :پادشاهان و پهلوانان ایران، سودای حمله به این سرزمین را در سر نپروراندند



  

  

  

  

  ، سال اول، شمارۀ اول فرهنگی -اجتماعی ۀمطالعات توسع ۀفصلنام  70

  کاخ منوچهر شد زین جهان فراخ                   ازو ماند ایدر بسی گنج و

  ادـان که داریم یـچه مایه بزرگ             ان زو و با نوذر و کیقباد      ـهم

  درانـــگ مازنـــنکردند آهن            رز گران        ـابا لشکر گشن و گ

  )116-2،238114ج(

ۀ انگیز بوده که کیکاووس و هممهارت و شجاعت مازندرانی، چنان شگفت و وحشت

نتوانستند در برابر آنان ایستادگی کنند، بلکه کاووس اسیر آنان و سبب تنها لشکریانش نه

  :رسوایی و شرمساری ایرانیان شد

  که از روزگاران مشو نا امید                 چنین پاسخش داد دیو سپید   

  ....ازندرانـی او ز مـرم پـبب             ی گران        ـبیایم کنون با سپاه

  بر به کردار بیدکه ای شاه بی             و سپید        ـد دیـبه هشتم بغرّی

  واستیـدران خـچراگاه مازن             تی        ـاراسـری را بیـهمی برت

  )209-208و  196-195ب ؛242، 2ج(

بیند جز اینکه ای نمیزال پس از با خبر شدن از اسارت کاووس و لشکریان ایران، چاره

خوان و پیروزی بر دیو سپید، کاووس را ران بفرستد و رستم با گذر از هفترستم را به مازند

-ها در تاریخ حماسی ایران هماوردی جز رستم، یعنی جهانرو، مازندرانیاز این. کندآزاد می

-یابند و این موضوع خود داللت بر آن دارد که مردم مازندران به طور خارقپهلوان ایران نمی

در . ها بودندهای جنگی وقوف داشتند و غالباً فاتح جنگرزمی و تاکتیکای بر فنون العاده

جنگاوری مردم مازندران سخن گفته شد و شواهدی از شاهنامه ذکر  ۀمباحث پیشین نیز دربار

  .دشو گردید و در اینجا از توضیحات بیشتر پرهیز می

ها و ها و کاخهاساس شاهنامه، دیوان در طراحی و معماری و ساختن خانبر :معماري

ها و جمشید و به فرمان او شروع به ساختن کاخ ۀاند و در دورسایر بناها صاحب هنر بوده

  :ها نموده و این هنر را به ایرانیان آموختند خانه

  اک راــتن خـاک را             به آب اندر آمیخـاپـو نـس دیـد پــوبفرم

  اختندــالبد سـبک خشت را کهرآنچ از گل آمد چو بشناختند            س

  به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد           نخست از برش هندسی کار کرد

  زندــد            چو ایوان که باشد پناه از گـابه و کاخ های بلنـچو گرم

  )37-34ب1،37ج(

دست انگیزد، رامشگرِ چیرهمیآنکه کیکاووس را به رفتن به مازندران بر :موسیقی
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  :     انی استمازندر

  ...گرانـیکی خوشنوازم ز رامش        دران        ـازنـز شهر مــچنین گفت ک

  رودــــدرانی ســبه بربط چو بایست بر ساخت رود               بر آورد مازن

  ادـاد بـش آبـر و بومــهمیشه ب      اد         ــاد بـــر ما یـدران شهـکه مازن

  ...شه گل است                به کوه اندرون الله و سنبل استانش همیــکه در بوست

 )26-24و  19ب235، 2ج(
های شورانگیزش چنان سودای سفر و سلطه بر مازندران را ها و توصیفاو با هنرمندی

  :گرداند که حتی بزرگان دربار جلودارش نیستنددر کام کیکاووس شیرین می

  نـــد بــشه افگنـیکی تازه اندی           چو کاووس بشنید از او این سخن     

  ..درانـــدر آن                 که لشکر کشد سوی مازنـت انـویش ببسـجـدل رزم

  فرخ ندید سخن چون به گوش بزرگان رسید                از ایشان کس این رای،

  رزویوان نکرد آــکسی جنگ دی     همه زرد گشتند و پرچین به روی             

  )42-41و 36-35همان، ب(

توان نتیجه گرفت از داستان مذکور می. نوازد، بربط استسازی که خنیاگر مازندرانی می

ویژه  به. گرددمیاول پیش از میالد بر ۀدیرینگیِ موسیقیِ مازندران به پیش از هزار ۀدامن«که 

مردم مازندران در پیش از  بخشد کهها این نظر را بیشتر قوت میانتساب ساز تنبور به کاسی

انس و آشنایی با موسیقی ). 72- 71: 1385پناه لموکی،یزدان( »اندتاریخ نیز با موسیقی آشنا بوده

رو، از این. غنای فرهنگی و ادبی، و رقّت و لطافت روحانی است ۀهای برجستیکی از نشانه

، بلکه به پیروی از موسیقی باید اندتنها در هنر موسیقی مهارت داشتهتوان گفت مازندرانی نهمی

، چنانکه فردوسی در همین داستان مورد اند  از ادبیات غنی و روح لطیف نیز برخوردار بوده

  :کندیاد می» سرود مازندرانی= مازندرانی سرود « بحث از

  )24ب235، 2ج(  به بربط چو بایست بر ساخت رود             بر آورد مازندرانی سرود

هایی واال، خردمند و بافرهنگ را از آنان دور و به انسان »دیوی«ها اوصاف این ویژگی

  .ندک نزدیکشان می

کند، یعنی یاد می» شهر«فردوسی در شاهنامه از مازندران با عنوان  .الف: شهرنشینی )7

د که مازندران شهر ما یا«یا » ....چنین گفت کز شهر مازندران« : نداهنشین بودآنان مردمانی شهر

علم و دانش، معماری و طراحی، هنرِ موسیقی و نوازندگی : نظیرای عناصر فرهنگی. ب ،»...باد

نشینی دارند و به همین دالیل آریاها که اقوامی بیابانگرد و دامپرور داللت بر مدنیت و شهر...و
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باستان را  هایغالب پژوهشگران، مازندرانی .ج ،بودند، آداب و فنون مدنیت را از آنان آموختند

اند، مردمانی بافرهنگ، فرهیخته ، متمدن و پیشرفته تر از سایر اقوام بخصوص آریاها ذکر کرده

بسیاری از خصایص زندگی شهرنشینی و مدنی بدانان نسبت داده شده «: نویسدمثالً صفا می

برومند و اند شهرنشین، ولی زورمند و دیوان مازندران آدمیانی بوده«). 601: 1369صفا،( »است

مردمی که در گذار فرهنگی خویش به چنان «: کزازی معتقد است). 602: همان(»دلیر و جنگجو

آورند باید مردمانی باشند بسیار فرهمند رسند که دبیره را پدید میپیشرفت و پرمایگی می

زندگانِ بلند در فرهنگ رسیده بودند، اما آن تاۀ دیوان در این معنی که گفتم بدین پای. وفرهیخته

های فرهنگ و مازندران، سرزمین کهن ایران یکی از خاستگاه«). 109: 1381کزازی،(»آریایی نه

و آریاییانِ تازنده در پیِ پیوند و آشنایی با این دیوان ... زمین بوده استاندیشه و شهرآیینی ایران

  ).111و  106: همان( »به شهرآیینی و فرهنگ و تمدن دست یافتند

  بنديجمع. 4

قامت، قوی و نیرومند بودند که قبل از ورود آریاها به دیوان مازندران، مردمانی جنگجو، بلند) 1

کردند و آریاهای مهاجم، برای خزر زندگی می/جنوبی دریای مازندران ۀفالت ایران در حاشی

  .های سخت و خونین با آنان شدندتصرف سرزمینشان وارد جنگ

دینی به خود  ۀها به مرور زمان، صبغها با مازندرانیاختالفات نژادی و ارضی آریا) 2

شان دین زرتشتی، دیو نامیدند و در جهت نابودی نپذیرفتنگرفت و زرتشتیان آنان را به دلیل 

کوشیدند؛ چنانکه به روایت متون دینی، آرزوی بزرگ پادشاهان اساطیری ایران در از بین بردن 

  .دین دانستن این دیگرکیشان داردبی دیوان مازندران و گیالن،ریشه در دیو و

آمل، ساری و تمیشه را به  نظیربا اینکه فردوسی مازندران و بعضی از شهرهای آن، ) 3

شناخته و آن را پایگاه و پناهگاه پادشاهان و پهلوانانی چون منوچهر و فریدون و خوبی می

متون دینی زرتشتی که مازندران را  تأثیر اساطیر وای از موارد تحتکیقباد قرار داده، اما در پاره

  .ای تصویر کرده استسان سرزمین افسانههاند، آن را بپنداشتهسرزمین دیوان می

دیو، این واژه در کنار واژگانی مثل کوی و کیا بر دیرینگی مازندران  ۀبا توجه به پیشین) 4

  .کندداللت می

 ،تعصبات نژادی آریاها .الف: تند از ترین دالیل اسناد دیو به مردم مازندران عبارمهم) 5

  .هاجنگاوری و پهلوانی مازندرانی .ج ،تعصبات دینی زرتشتیان .ب

های اساسی زرتشتیان از نسبت دادن ساحری و جادوگری به دیوان یکی از انگیزه) 6
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، نابود کردن یا بنده  نتیجهشان را از بین ببرند و درمازندران این بوده که هویت فرهنگی

  .شان را پسندیده و پذیرفته جلوه دهندمودنن

دیوان مازندران، آدمیانی بافرهنگ و متمدن بودند و زبان ، خط و خواندن و نوشتن، ) 7

و زمانی که تهمورث دیوبند آنان را اسیر کرد،  آیدبه شمار میشان ترین عناصر فرهنگیمهم

عالوه . ه و آن را به آریاها آموختندبراي رهایی از مرگ، این هنر را خونبهاي خویش قرار داد

ها در معماري و موسیقی، آنان را به مردمان شهرنشینی تبدیل کرده بود ها تبحر مازندرانیبر این

  .ها بیاموزندکه آریاها مجبور شدند تا عناصر فرهنگ و تمدن و آدابِ شهر آیینی را از مازندرانی

  منابع

هاي ، زیر آسمانهتیشترۀ و اسطور) جشن تیرگان(شوماه سیزّهتیر   )1382( پور، ابوالقاسماسماعیل

 .    178-149شناسی و افکار، صص مردم ۀپژوهشکد: ، چاپ اول، تهران نور

 .100-76، صص 13 ۀ، شمار زبان و ادب ۀمجل، » دیو در شاهنامه«  )1379( رضابرزگر خالقی، محمد

 .روشنگران:  تهران ، ، چاپ نخستمازندران هاي باستانینام  )1372( حجازي کناري، سیدحسن

 .عطار: ، چاپ هشتم، تهرانمبانی انسان شناسی  )1377( االمینی، محمودروح

 .ویراستار: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ مردم ۀزمین  )1370( ستاري، جالل

 .مرکز: ، چاپ دوم، تهرانهویت ملی و هویت فرهنگی  )1383( --------- 

کل آموزشی، انتشارات و تولیدات  ۀادار: ، تهرانقالع باستانی مازندران  )1381( سورتیجی، سامان

  .فرهنگی

 .کبیرامیر: ، چاپ پنجم، تهرانحماسه سرایی در ایران  )1369(صفا، ذبیح اهللا 

: جلد در دو جلد،تهرانجلدي چاپ مسکو، نهنه ۀ، براساس نسخ شاهنامه  )1381( فردوسی، ابوالقاسم 

 .ققنوس

 .ابجد: ،چاپ اول، تهرانشناسیمبانی جامعه  )1374( اله ائی مقدم، امانقر

سازمان : به کوشش علی میر انصاري، چاپ اول، تهران ،پژوهشی در شاهنامه  )1375( کریمان، حسین

 .اسناد ملی ایران

، به مازندران ۀ، در گستر)دیوان مازندران(فرهنگ،فرهنگ عامه   )1381( الدینکزازي، میرجالل

رسانش، صص : العابدین درگاهی، دفتر دوم، چاپ اول، تهرانالدین بینایی و زینکوشش قوام

104-111. 

 .134-118، صص 9 ۀ، شمارنامهایران،»روایتی دیگر از دیوان مازندران «   )1363( متینی، جالل
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: خی، چاپ دوم، تهرانحسین باجالن فرمحمد ۀ، ترجمشناخت اساطیر ایران  )1385( راسلجان هینلز،

 .اساطیر

  .چشمه: ، چاپ دوم، تهران تاریخ مازندران باستان  )1385( یزدان پناه لموکی، طیار



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


