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 چکیده
بده زبدان فارسدی و عربدی نوشدته  ای کده در چهدار سددۀ نخسدت اسدالمیهدای تداریخیدر میان متن

بدده پادشدداهی نددوذر اشدداره شددده  غللرر اخبللار بعللالبیفردوسددی و شللاهنامۀ شددده، تنهددا در دو کتدداب 
و/زاب میاسددت. بیشددتر تاریخ پردازنددد و نویسددان پددس از منددوچهر بدده پادشدداهی افراسددیاب و ز 

 ه بسددیاری ازکددسددخنی از پادشدداهی نددوذر در میددان نیسددت. از سددوی دیگددر داسددتان آرش کمددانگیر 
فردوسددی نیامددده و فردوسددی تنهددا در شللاهنامۀ  داننددد درنگدداران آن را در پادشدداهی منددوچهر میتاریخ

افراسددیاب در زمدان منددوچهر و نددام آرش  لشکرکشدیبدده های گونداگون پراکندده در داسددتان چندد بیددِت 
میدان  آیداکده روش تحلیل اسناد در پدی پاسدخ بده ایدن پرسدش اسدت این جستار با    اشاره کرده است.

هددای تدداریخی ارتبدداطی وجددود نبددوِد داسددتان آرش در شدداهنامه و نیامدددن پادشدداهی نددوذر در متن
تددوان احتمددال داد کدده پادشدداهی نددوذر در خداینامدده نبددوده اسددت و دارد. بددا توجدده بدده شددواهد می

انددد. از از کتدداب دیگددری داسددتان پادشدداهی نددوذر را روایددت کرده شللاهنامۀ ابومنصللوری نویسددندگان
 شللاهنامۀآن در  تبعبددهو  شللاهنامۀ ابومنصللوریسددوی دیگددر داسددتان آرش کمددانگیر بدده ایددن دلیددل در 

کردندد و ایدن بدا فردوسی نیامده کده موبددان بایدد دو بدار بده پادشداهی افراسدیاب در ایدران اشداره می
 وده است.های تاریخی در تضاد بروایت
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 مقدمه

کند که از توران سپاهی به  بینی می دهد و پیش پادشاهی را به نوذر می  سال،   ست ی صدوب منوچهر پس از  شاهنامهدر 
 جنگ ایران خواهد آمد:

 بفرمدددود تدددا ندددوذر آمددددش پدددیش
 شدداهی فسوسددت و بدداد کدده ایددن تخددت

 شدددد سدددالیان سدددتیصدوبمدددرا بدددر 
 چنددان چددون فریدددون مددرا داده بددود…

 وزان پددددس بیایددددد ز ترکددددان سددددپاه
 تددددرا کارهددددای درشتسددددت پددددیش
 بگفدددت و فدددرود آمدددد آبدددش بددده روی

 

 ورا پنددددددها داد از انددددددازه بدددددیش 
 بدددددرو جددددداودان دل نبایدددددد نهددددداد

 …ببسددتم میددان یسددختبهبدده رنددج و 
 …آزمودشدددداهتددددرا دادم ایددددن تدددداج 

 نهنددددد از بددددر تخددددت ایددددران کدددداله 
دن گددداه مدددیش   گهددی گدددرگ بایدددد بددد 
 همدددی زار بگریسدددت ندددوذر بدددر اوی

 

 ( 1605- 1587،  282- 276،  1ج  :  1391)فردوسی،   

به ایران   لشکرکشی شود و در این داستان است که افراسیاب از سوی پشنگ برای  پس از آن پادشاهی نوذر آغاز می 
 نشیند:دهد و بر تخت پادشاهی ایران می هایی نوذر را شکست می شود و او در جنگ انتخاب می 

 چدددو از دور دیددددش زبدددان برگشددداد
زاسدت  -گفت    -بدو    هدر بدد کده آیدد س 

 تاجددددددار بدددددزد گدددددردن ندددددوذر
 پددددددس از یادگددددددار منوچهرشدددددداه
وی ری کشدددید  ز پدددیش دهسدددتان سددد 
یددددانی بدددده سددددر برنهدددداد  کدددداله ک 

 

 کددددرد یددددادز کددددین نیاکددددان همی 
 بگفددت و برآشددفت و شمشددیر خواسددت
 تددنش را بدده خدداک اندرافگنددد خدددوار

 …تهددی مانددد ایددران و تخددت و کدداله 
 ز اسپان به رندج و بده تدگ خدوی کشدید

 اندرگشددددددادبدددددده دینددددددار دادن در 
 

 (453-434، 316-315، 1ج ) 

و پسر طهماسپ را شاه ایران می  کند و سپاهی خوانند و او پنج سال پادشاهی می ایرانیان پس از کشته شدن نوذر، ز 
گیرند و در آخر به دلیل خشکسالی و قحطی توافق  فرستد. دو لشکر روبروی هم قرار می برای بیرون راندن تورانیان می 

و که در اینجا به  بارد و خشکسالی به پایان می آن باران می کنند تا هر کس به مرزهای خود بازگردد. پس از می  رسد. ز 
و دوباره به ایران  را بدرود می   زندگی سالگی رسیده است،    هشتادوشش  گوید و افراسیاب با شنیدن خبر درگذشت ز 
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فرستد کوه البرز می   کند و رستم را برای آوردن کیقباد به کند. زال لشکری برای مقابله با افراسیاب آماده می لشکرکشی می 
، 1ج  :  1391رسد )فردوسی،  به پایان می   شاهنامهو در آخر با شکست افراسیاب در پادشاهی کیقباد این بخش از  

323-349 .) 
نگاری است که مانند فردوسی پادشاهی نوذر را در کتاب خود آورده است. او جزئیات پادشاهی ثعالبی تنها تاریخ 

منبع هر دو در ذکر این بخش یکی بوده    فراوان   احتمال به   دهد که کند و این نشان می می نوذر را مانند فردوسی بیان  
آورد و به آرش کمانگیر روایتی از حملۀ افراسیاب در زمان منوچهر می  از تاریخ طبری   احتماال  است. ثعالبی در ابتدا  

ای آمده است که  ر چندگونه است. در پاره های مورخان دربارۀ تسلط او ]افراسیاب[ بر ایرانشهکند: »روایت اشاره می 
به حصار کشید. سپس با او سازش کرد که از محاصره درآید   مازندران او آنگاه بر ایرانشهر تسلط یافت که منوچهر را در  

اند سامان  و قسمتی از ملک را به افراسیاب واگذارد که به اندازۀ یک تیر پرتاب باشد. تا با تیراندازی آرش، چنان که گفته 
یسد: »در  نو ( می شاهنامۀ ابومنصوری   احتماال  )   کتابی   از (. پس از آن  73:  1368؛  107:  1963گرفت« )ثعالبی،  

ها تسلط افراسیاب بر ایرانشهر و شهرهای آن پیش از مرگ منوچهر برای او میسر نگشت که این رویداد  ای از تاریخ پاره 
افراسیاب دوازده سال بر ایرانشهر فرمانروایی کرد تا زو پسر طهماسب او را از   که ن یا به دوران نوذر پسر منوچهر بود و 

(. 73:  1368؛  108- 107:  1963« )ثعالبی،  … آورم را می   ها آن ها و معتبرترین  گفته   ترین ایرانشهر براند. من کامل 
ماسب ثعالبی با ذکر جزئیات به داستان پادشاهی نوذر و حملۀ افراسیاب و کشته شدن نوذر و پادشاهی زو پسر طه 

-74:  1368؛  131- 109:  1963کند )ثعالبی،  پردازد و در آخر به روایت طبری و ابن خردادبه دربارۀ زو اشاره می می 
و    (. 88 آورد که در ادامه  اب و راندش از ایران با تیراندازی آرش می افراسی   لشکرکشی روایت دیگری از  او در پادشاهی ز 

و و پادشاهی افراسیاب به آن پرداخته خواهد شد. این روایت  های متفاوت و گوناگون دربارۀ پادشاهی منوچهر و نوذر و ز 
 های تاریخی اساس طرح جستار پیش روست.ن آرش کمانگیر در متن در ایران و داستا 

 پیشینۀ پژوهش

اند. بیشتر های تاریخی توجهی نکرده وجوی نگارنده، پژوهشگران به نیامدِن پادشاهی نوذر در متن در حدود جست 
در منبع یا منابع فردوسی    اند. برخی معتقدند که داستان آرش پرداخته   شاهنامه آرش در    به فقدان داستان شناسان  شاهنامه 

-116:  1383؛ آیدنلو  121و    89:  1376؛ بهار  79:  1354)مینوی،    بوده و فردوسی به دالیلی آن را حذف کرده است 
که داستان آرش کمانگیر در منبع فردوسی )شاهنامۀ ابومنصوری(  فشارند (. برخی دیگر بر این موضوع پای می 118

؛  73- 72:  1381؛ خطیبی،  384:  1381تان آرش را نیاورده است )خالقی مطلق،  نبوده و فردوسی نیز برای همین داس 
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1396  :143-159 .) 
نویسد: »فردوسی به داند و می های فردوسی می را از پیراستن   شاهنامه مهرداد بهار حذف داستان آرش کمانگیر از 

آن ]داستان آرش[ را حذف کرده است تا رقیبی که نتوان او را به دست رستم کشت برای   ی درست به روال معمول خود 
  شاهنامه( تعارض داستان آرش با وحدت روایی 118:  1383(. آیدنلو ) 89:  1376رستم وجود نداشته باشد« )بهار،  

طیبی نظر بهار را دربارۀ نیامدن  کند. خداند و سخن بهار را در این مورد تأیید می را سبب کنار گذاشتن این داستان می 
ترین نویسد: »هنر فردوسی در انتخاب یکی از بهترین و کامل پذیرد و می فردوسی نمی  شاهنامۀ ها در برخی داستان 

که نوعی تصّرف در میراث   ها آن ها و پیراستن برخی از  منابع عصر خود دربارۀ تاریخ ملی ایران است نه در تلفیق داستان 
از آن خطیبی در مقاله 71:  1381شده است« )خطیبی،  ملی محسوب می  با عنوان »چرا داستان آرش (. پس  ای 

نبوده است و نبوِد این   شاهنامۀ ابومنصوری رسد که داستان آرش در  نیست؟« به این نتیجه می شاهنامه  کمانگیر در  
ن سکائِی رستم و کارن و مهران  هایی از خاندا شود که شخصیت ساسانی مربوط می نامۀ خدای   داستان به تحریری از
اند و در این تحریر با ورود سام و زال به دربار منوچهر، داستان لشکرکشی  راه یافته   نامه خدای به تحریرهای رسمی  

و منتقل می   و افراسیاب و تعیین مرز به پادشاهی نوذر   ماند )خطیبی، شود و دیگر جایی برای تیرافکنی آرش باقی نمی ز 
1391  :159 .) 

 های پژوهشیان مسئله و پرسش ب 

آورده است. یکی در زمان منوچهر و محاصرۀ او در    و پادشاهی او در ایران   حملۀ افراسیاب  چند روایت ازثعالبی  
رسد و دیگری حملۀ افراسیاب در پادشاهی نوذر که مطابق است با سخنان  طبرستان که با تیراندازی آرش به پایان می 

و پسر طهماسپ اشاره  و روای شاهنامه   فردوسی در  این سه    با توجه به  .دارد ت سوم که به تیراندازی آرش در پادشاهی ز 
منبِع  اگر بپذیریم که  هایی را طرح کرد. توان پرسش می اند،  نگاران آورده های دیگری که تاریخ متفاوت و روایت   روایِت 

شاهنامۀ  چرا داستان نوذر تنها در کتاب  ،  بوده است   شاهنامۀ ابومنصوریفردوسی و ثعالبی در ذکر پادشاهی نوذر  
های  بر خالف متن   شاهنامه در    ؟ شود دیده نمی روایتی  دیگر  های  ابومنصوری آمده بود و چرا از این داستان در متن 

کند. آیا میان پادشاهی  می   لشکرکشی تاریخی، داستان آرش کمانگیر نیامده است و افراسیاب در پادشاهی نوذر به ایران  
خود را با    مطالب  نویسد کهحمزه اصفهانی می ؟  وجود دارد   ارتباطی  شاهنامهدر داستان آرش کمانگیر    امدِن نی نوذر و  

، اما مطابق  امۀ پهلوی نوشته شدهها نیز بر اساس خداین کرده و برخی از این سیر الملوک   تنظیم ها سیر الملوک   خواندن 
. آیا در خداینامۀ پهلوی نیز پادشاهی  اند اشاره نکرده به پادشاهی نوذر    کدام چ ی ه ، ها آورده است از این کتاب آنچه حمزه 



 57 71-53. صص یجان ی اله ی محمود   یعل   د ی موبدان در … / س  یدوراه   ر؛ی داستان آرش کمانگ  ا ی نوذر   یپادشاه 

 

 ؟نبوده استنوذر  

 بحث اصلی

به روایت   به  پرداخته شود  نگاران دورۀ اسالمی تاریخ پیش از آنکه  بود.   سودمند   »بندهش« مطالِب  ، توجه  خواهد 
  …نویسد: »چنین گوید به دیناو می است.  پادشاه معرفی نکرده    عنوان به نوذر را    در مطالب خود   بندهشنویسندۀ  

ر بود، افراسیاب دوازده سال    که ی هنگام منوچهر یکصد و بیست سال شاهی کرد. در این شاهِی منوچهر،  ِتشخوارگ  به پ 
(. در جای دیگر 155:  1400دادگی،  شاهی کرد. زاب پسر تهماسب سه سال، کیقباد پانزده سال شاهی کردند« )فرنبغ 

کین ایرج را خواست. پس افراسیاب آمد و منوچهر را با ایرانیان به   هزاره منوچهر زاده شد و  : »در همان آورده است نیز 
ر، پسران منوچهر را کشت تا به پیوندی دیگر  ش و نوذ  ر راند و به سیج و تنگی و بس مرگ نابود کرد و ِفر  ِتشخوارگ  پ 

ود، دیگربار افراسیاب آمد بر ایرانشهر بس آشوب و ویرانی  ایرانشهر از افراسیاب ستانده شد. چون منوچهر درگذشته ب 
کرد، باران را از ایرانشهر بازداشت تا زاب تهماسپان آمد، افراسیاب را بسپوخت و باران آورد که آن را نوبارانی خوانند. 

دی به ایرانشهر کرد تا قباد به شاهی نشست« )فرنبغ  مطابق  (.  139:  1400دادگی،  پس از زاب دیگربار افراسیاب گران ب 
که به  منوچهر و محاصرۀ او در طبرستان  در زمان  .  1  کند:می   ، افراسیاب سه بار به ایران لشکرکشی روایت بندهش

مستقیم اشاره نشده است، اما خطیبی دربارۀ این عبارت   طوربه به تیرافکندن آرش    هرچند انجامد؛  تیراندازی آرش می 
نویسد: »مراد همان پیماِن میان منوچهر و افراسیاب است که  »تا به پیوندی دیگر ایرانشهر از افراسیاب ستانده شد« می 

ی خرد«  همچنین در کتاب »مینو   (. 147:  1396بر اساس آن، مرز ایران و توران با تیرافکنی آرش تعیین شد« )خطیبی،  
ِن گوزگ اشاره شده است 44بند    24)فصل   ( نیز به پیمان منوچهر و افراسیاب برای تعیین مرز از پدشخوارگر تا ب 

خشکسالی و قحطی در ایران و بیرون راندن  و از مرگ منوچهر لشکرکشی افراسیاب پس  . 2 (. 44: 1354)تفضلی، 
و.   نویسندۀ بندهش در این میان به مرگ در زمان کیقباد.    شهر ان لشکرکشی افراسیاب به ایر  . 3افراسیاب در پادشاهی ز 

ر در پادشاهی منوچهر می  ش و نوذ  شاهنامه   پردازد که پیش از تیراندازی آرش بوده است و این روایت آشکارا با متنِفر 
در زمان منوچهر رخ« گودرز در پاسخ نامۀ پیران دربارۀ حملۀ افراسیاب  در شاهنامه در داستان »دوازده   تفاوت دارد. 

 کند:گوید، اما در کنار منوچهر به نوذر نیز اشاره می سخن می 
 فریددددون کددده از درد دل روز و شدددب

 دهشبدددددده یددددددارّی داداِر نیکددددددی
 بدافراسددددیاب آمددددد آن مهددددِر بددددد

 گشددادی بریشددان بدده نفددرین دو لددب 
 همددش مهددِر دل بددود و هددم پددرورش

 خرد نامدددددددددداراِن انددددددددددک از آن 
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 ز سدددر بدددا مندددوچهر ندددو کدددین نهددداد
 

 همیددددددون ابدددددا ندددددوذر و کیقبددددداد
 

 ( 1243-1240، 79، 4ج ) 

(  250- 248:  1363پادشاهی »گرشاسپ« نیامده و خالقی مطلق )   شاهنامه  نیز مانند   بندهش   از سوی دیگر در 
الحاقی دانسته و آن را به حاشیه برده است   شاهنامه های  روایت پادشاهی گرشاسپ را در برخی از نسخه   ی درست به 

  گونهن ی ا، نویسنده از سه فرزنِد منوچهر  بندهشجایی دیگر از کتاب    (. در 20، پ.ش  329،  1ج  : 1391)فردوسی،  
و زاده شدند« )فرن یاد می  ر و دوراِسر  ( و بار دیگر به داستان منوچهر 150:  1400دادگی،  بغ کند: »از منوچهر ِفریا و نوذ 

دشاه زاده شد.  و افراسیاب می  وب  ِتشخوارگر   که ی هنگام پردازد: »از اغریرث گ  افراسیاب منوچهر را با ایرانیان در کوه پ 
ند ای رانیان را از  کوهتار کرد و سیج و تنگی برِهشت، اغریرث از ایزدان آیفت خواست و آن نیکی یافت که آن سپاه و گ 

(. این روایت نیز تفاوت 150:  1400دادگی،  آن سختی رهائی داد. افراسیاب بدان بهانه اغریرث را کشت« )فرنبغ 
کند و  پس از مرگ نوذر به ایرانیان کمک می نه در پادشاهی منوچهر که    ث دارد؛ زیرا اغریر  شاهنامهآشکاری با روایت  

 (.322- 318،  1ج  :  1391ردوسی،  شود )فدرش افراسیاب کشته می ا به دست بر 
ساسانی  ای از اوستای دورۀ  خالصه   ( که 11و    10  بند   ، 13در کتاب »دینکرد هشتم« )فصل    بندهش  در کنار مطالب

یریک منوش » به ترتیب به پادشاهی   است،  سیاو تورانیان »  «، چیهر نوۀ ا  ر  ب  توماسپیان » و    « ف  وز  در    است و   شده اشاره   « ا 
( نیز به  31- 30، بند  مقدمه)   « دینکرد هفتم » در  همچنین    (. west, 1897: 18شود ) دیده نمی نوذر    پادشاهِی   آن 

و سخنی از پادشاهِی نوذر در میان نیست )راشدمحصل،   آمده است   و »کیقباد« »زو تهماسپان«    ناِم »منوچهر«،   ترتیب 
1389  :202-203 .) 

ه.ق نوشته شده   400در سال    شاهنامه ان نظم  های نخستین اسالمی تا پای ای که در سده های تاریخی در کتاب 
و« و »گرشاسپ« روایت  شود و  های متناقض و متفاوتی دیده می است دربارۀ پادشاهی »منوچهر«، »افراسیاب«، »ز 

 بندی کرد:ها را در پنج گروه طبقه توان این روایت کّلی می   طور به 
 برستان و تیراندازی آرش:( لشکرکشی افراسیاب در پادشاهی منوچهر و محاصرۀ او در ط1

 بیرونی، ثعالبی )روایت نخست(.  ت(؛ مقدسی )روایت نخس  ابن فقیه؛  طبری )روایت نخست(؛ بلعمی؛ 
نویسد که منوچهر به خونخواهی ایرج، طوج و سلم را بکشت و افراسیاب طبری در روایت نخست خود می 

را در طبرستان محاصره کرد. سپس افراسیاب و  منوچهر آمد و او  و سلم به جنگ    شصت سال پس از کشته شدن طوج 
؛  128تا:  ( صلح کردند و رود بلخ را مرز میان خود قرار دادند )طبری، بی آرش / منوچهر با تیراندازی »ارشیاطیر« )ایرش
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(. بلعمی نیز روایتی مشابه با طبری دارد، اما در انتهای روایت خود مطلبی آورده است که در  289-290:  1375
سال پادشاهی افراسیاب پس از پیمانش با منوچهر و درگذشت او و حملۀ    وپنج ی س شود و آن  های دیگر دیده نمی تاریخ 

؛  147- 146،  3ج  :  1903مقدسی ) نخست  (. روایت  356- 341،  1ج  :  1353پسِر افراسیاب به ایران است )بلعمی،  
 .دربارۀ این بخش از تاریخ شبیه به روایت طبری است  ( 73:  1368؛  107:  1963) و ثعالبی    ( 504-505:  1374

لدان« به کتابی با عنوان »نبرد گودرز و پیران« اشاره می 290ابن فقیه )  کند. مطابق گفتۀ مسعودی، ه( در کتاب »الب 
جنگ  می ه ایرانیان  )پیکار(  »بیکار«  را  ترک/تورانی  پادشاهان  و  ایران  پادشاهان  )مسعودی،  ای  ؛  82:  1938نامند 

نویسد که در این کتاب احتمال دارد نام این کتاب نیز »پیکار گودرز و پیران« باشد. ابن فقیه می   رو ن ی ازا (؛  88:  1349
حان ]ویسگان[ جانشین افراسیاب پادشاه ترک ]توران[ خواندم که پیران نامۀ بلندی برای گودرز نوشت: از پیران پسر وس 

کیانی  خاندان  از  گشوادان[  ]گودرِز  جشواذان  پسر  جوذرز  به  ]طوج[  طوس  نسل  و    … از  منوچهر  پیماِن  به  سپس 
کند که افراسیاب حاضر است مانند گذشته مرزها را مشخص کند و از آمادگی ترکان  افراسیاب در گذشته اشاره می 

دانند )ابن فقیه، های آریایی می گوید که ایرانیان آنجا را از سرزمین از مناطق و شهرهایی سخن می  برای خارج شدن 
در نامۀ پیران به گودرز   شاهنامه  دید. در  نیز  فردوسی  شاهنامۀ  توان در (. این سخن ابن فقیه را می 602-603: 1996

 دربارۀ پیمان افراسیاب و منوچهر آمده است:
 م اندددر شددتاببگددو تددا مددن اکنددون هدد

 بدددددان تددددا بفرمایدددددم تددددا زمددددین
ندددان چدددون بددده گددداِه منوچهرشددداه  چ 
 هدددر آن شدددهر کدددز مدددرز ایدددران نهدددی

 

 نوندددددددی فرسددددددتم بدافراسددددددیاب 
 ببخشددددیم و پددددس برنددددوردیم کددددین

 داشددت گیتددی نگدداهبدده بخشددش همی
 …بگدددو تدددا کندددیمش ز ترکدددان تهدددی

 

 (1133-1130، 72، 4ج ) 

 شاهنامهآرش در پادشاهی منوچهر اشاره شده است و ذکر آن در    تیراندازی تلویحی به داستان    طوربه در این روایت  
 دهد که نویسندگان منبع فردوسی با داستان آرش در پادشاهی منوچهر آشنا بودند.نشان می 

نویسد که او پادشاه بود تا اینکه طوج کند و می اشاره می  « منوشجهر » ه( در فهرستی به 390)   آبارالباقیه بیرونی در  
و سلم را کشت و به فارسی »سرم« است. پسر طوج )افراسیاب( بر ایرانشهر چیره شد و منوشجهر را دور کرد و در  

را   منوشجهر  پادشاهی  مدت  سپس    60اینجا  است.  آورده  تا    اب ی افراس سال  رسید  پادشاهی  منوشجهر   که آن به 
یی را از او باز پس گرفت و او را دور کرد و به محل پرتاب یک تیر با هم صلح و سازش کردند و مدت پادشاهی  فرمانروا 
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سال   28کند که مدت آن  سال آورده است. پس از آن بار دیگر منوشجهر تا زمان مرگش پادشاهی می  12فراسیاب را  
کند و  چیرگی یافت« با لقب »فراسیاب« اشاره می  است. پس از منوشجهر دوباره به پادشاهی »توژ ترکی که به عراق 

که به مدت پادشاهیش اشاره نشده و تنها    شود آغاز می زاب بن تهماسب   آورد. سپس پادشاهی سال می   12مدت آن را  
؛  104:  1878)بیرونی،    اشاره شده است کرشاسب  سالۀ    5در انتها نیز به پادشاهی  لقب »شریکان« برای او آمده است.  

ای که باید به آن دقت داشت این است که بیرونی پس از ذکر این جدول به این موضوع  نکته   (. 129-130:  1392
تاریخ می  تاریخ پردازد که  مورد  و در  است  ر« آورده  »الّسی  کتاب  اساس  بر  را  دیده  های خود  نابسامانی  ها مطالب 
ر« آورده می تر است. با توجه شود؛ جز آنچه او آورده که به نظر همگان نزدیک می  توان  به آنچه بیرونی از کتاب »الّسی 

سال   12ر ایران سال پادشاهی کرده و در این میان افراسیاب با چیرگی ب  88کند گفت که منوچهر در کتابی که یاد می 
  یهآبارالباق بیرونی در جای دیگر از کتاب    هرچند بوده است.    منبع بیرونی داستان آرش کمانگیر نیز در  پادشاه بوده و  

می  )اوستا(  »ابستا«  از  را  کمانگیر  آرش  )بیرونی،  داستان  بیرونی  288:  1392؛  220:  1878آورد  روایت  در   .)
دوازده سال پس از مرگ کند، یک بار دوازده سال در پادشاهی منوچهر و بار دیگر  افراسیاب دو بار بر ایران پادشاهی می 
 رسد.منوچهر تا اینکه زاب به پادشاهی می 

 شی افراسیاب در پادشاهی منوچهر بدون داستان آرش:( لشکرک 2
 مسکویه )روایت نخست(.  هشام بن کلبی؛ بهرام موبد؛ یعقوبی؛ مسعودی )روایت دوم(؛ حمزه اصفهانی؛ 

ایرج سیصد سال   گونهن یا روایت هشام بن کلبی در تاریخ طبری   از کشتن  است: »توج ]طوج[ و سرم پس 
پسر ایرج پسر افریذون یکصد و بیست سال پادشاهی کرد. پس از آن نوادۀ   منوچهر   ها آن پادشاهی کردند و پس از  

طوج ترک بر او تاخت و از سرزمین عراق براند و دوازده سال چنین بود. پس از آن منوچهر غلبه یافت و او را از ملک 
پادشاهی برگشت و   به  بیرون راند و  ب   وهفت ست ی ب خویش  پادشاهی کرد« )طبری،  : 1375؛  128تا:  ی سال دیگر 

289 .) 
حمزه اصفهانی دربارۀ طبقۀ نخست پادشاهان ایران   بهرام پسر مردانشاه، موبد والیت شاپور از بالد پارس به گفتۀ 

  4سال، زو پسر تهماسب   120نویسد: »منوچهر با محاسبۀ فرمانروایی افراسیاِب ترک در کشور او به قهر و غلبه می 
: 1346؛  25تا:  ار همین پادشاه کرشاسب به برخی نواحی تسلط یافت« )اصفهانی، بی سال پادشاهی کردند و در روزگ 

حمزه   (. 133:  1392؛  108:  1878)بیرونی،  (. بیرونی نیز همین مطلب را از گفتۀ حمزه از بهرام موبد آورده است  21
ب خداینامه را به دست آوردم  »بیست و اند نسخه از کتاآورد که اصفهانی در ابتدای این فصل سخن بهراِم موبد را می 
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و سنوات تاریخی پادشاهان ایران را از زمان کیومرث پدر بشر تا پایان روزگار آنان و زوال حکومت ایشان به دست 
(. با توجه به آنچه بهراِم موبد آورده است باید پرسید که  19:  1346؛  24- 23تا:  تازیان، اصالح کردم« )اصفهانی، بی 

ای به پادشاهی نوذر نشده بود؟ اگر موبد به متن خداینامۀ پهلوی  ند نسخه از خداینامه هیچ اشاره آیا در این بیست و ا 
 پادشاه معرفی نشده بود.  عنوان به نوذر    ها آن توان احتمال داد که در  های عربی آن دسترسی داشته است، می یا ترجمه 

سال   120سال پادشاهی منوچهر،  120او به  در تاریخ خود پادشاهی نوذر را نیاورده است. نیز ه( 284یعقوبی ) 
: 1382؛ 178، 1ج : 1883کند )یعقوبی، سال پادشاهی زوطهماسب اشاره می  5پادشاهی افراسیاب پادشاه ترک و 

 انگاری کرده است.سال بوده و کاتبی در نوشتن آن سهل   12  احتماال  (. پادشاهی افراسیاب در متن یعقوبی 193،  1ج  
، 1ج  :  2003نخست مسکویه )   ( و روایت 227- 226،  1ج  :  1382؛  232،  1ج  :  1973)   روایت دوم مسعودی 

ای نشده  اشاره داستان تیراندازی آرش    به   ها آن در روایت    ( به لشکرکشی افراسیاب در پادشاهی منوچهر اشاره دارد و 65
 است.

در  اصفهانی  می   حمزه  )پیشدادیان(  که »فیشدادیه«  ایران  پادشاهان  از  نخست  طبقۀ  پادشاهی انتهای  به  نامد 
سال   9سال و »کرشاسف« همراه با زاب    3سال، »زاب پسر توماسب«    12سال، »افراسیاب الترکی«    120»منوجهر«  

ب »ابستا« )اوستا( در کنار  نویسد که حمزه از کتابیرونی می  (. 10: 1346؛ 14- 13تا: کند )اصفهانی، بی اشاره می 
ر« برای ویرایش کار خود استفاده کرده است. در جدولی که بیرونی از قول حمزه آورده منوشجهر    120کتاب »الّسی 

سال پادشاهی کرده و میان فراسیاب و زاب »فترتی که اندازۀ آن دانسته نیست« آورده و پادشاهی    12سال و فراسیاب 
نویسد: »فترتی که اندازۀ آن دانسته نیست«  سال آورده است و دوباره می   3رشاسب با زاب را  سال و پادشاهی ک  9زاب را  

کند و آن  رونی از گفتۀ حمزه به نکتۀ مهمی اشاره می یدر اینجا ب  (. 132- 131: 1392؛ 106- 105: 1878)بیرونی، 
رسد که این فترت در منابع  . به نظر می شودفترتی است که میان پادشاهی افراسیاب و زاب و میان زاب و کیقباد دیده می 

کند که افراسیاب پس از دوازده سال پادشاهی بر ایران  او در ابتدای کتابش به این نکته اشاره می حمزه نیز بوده است و 
پادشاه ماند و پس از کشته شدن زاب روشن نیست بی   هاآن هایی چند که شمارۀ  به سرزمین خود بازگشت و ایران سال 

 (.8:  1346؛  10تا:  )اصفهانی، بی پادشاهی کیقباد، جهان پریشان بود و پادشاهی نداشت   نیز تا 
فراوان این داستان در   احتمالبه اند، اما  درست است که نویسندگان این گروه به داستان آرش کمانگیر اشاره نکرده 

اند که آوردن  نوشته   باره ن ی دراچون مسکویه  اند و برخی  بوده است. برخی تنها به ذکر نام شاهان بسنده کرده   ها آن منابع  
 .(65،  1ج  :  2003  ، مسکویههای ایرانیان دربارۀ صلح منوچهر و افراسیاب سودی ندارد ) داستان 
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( لشکرکشی افراسیاب پس از مرگ منوچهر و پادشاهی افراسیاب در ایران و خشکسالی و قحطی و بیرون راندن 3
و:  در پادشاهی افراسیاب    ز 

ه به )روایت نخست با اندکی تفاوت با طبری به دلیل اشار  بلعمی )روایت دوم(؛ مسعودی  دوم(؛ طبری )روایت 
 وایت دوم(؛ ابن بلخی )روایت دوم(.مسکویه )ر   پادشاهِی سهم پس از منوچهر(؛ مقدسی )روایت دوم(؛ 

ان تسلط یافت و دوازده سال که افراسیاب پس از مرگ منوچهر به سرزمین پارسی  نویسد طبری در روایت دوم می 
پادشاهی کرد و به ویرانی و تباهی دست زد و در سال پنجم از پادشاهی او مردم دچار قحط شدند. خشکسالی و  

؛  152- 151تا:  را از ایران بیرون راند )طبری، بی   ابی افراس ه یافت تا »زو پسر طهماسب« ظهور کرد و  قحطی ادام 
بلعمی ) 369- 367،  2ج  :  1375 : 1374؛  147- 146،  3ج  :  1903( و مقدسی ) 523- 519،  1ج  :  1353(. 

به طبری آورده 69- 68،  1ج  :  2003( و مسکویه ) 504-505 تا    اند. ( روایتی شبیه  در این روایت کوشش شده 
مطابِق روایِت نخست و روایِت دوم،   که ی درحال منوچهر بیان شود،  سالۀ افراسیاب در ایران پس از مرگ  پادشاهی دوازده 

و محاصرۀ او در طبرستان بوده است، اما طبری به پادشاهی افراسیاب در زمان  اهی افراسیاب در زمان منوچهر پادش 
در روایِت نخسِت طبری که تیراندازی  منوچهر اشاره نکرده تا خواننده با دو روایت متناقض روبرو نشود. از اینجاست که  

تصور  بلعمی نیز بیان نشده است. همین نکته سبب شده که فراسیاب و منوچهر آرش در آن آمده، دلیلی برای صلح ا 
نویسد بیاورد. او می   ها آن کوشش کرده است تا دلیلی برای صلح  کند که افراسیاب نتوانسته منوچهر را شکست بدهد و  

آنجا  توانند  که افراسیاب منوچهر را در شهر آمل محاصره کرد و گرداگرد شهر آمل خار است و درختان و سپاهیان نمی 
پردازد که این شهر به چیزی نیاز ندارد که از  های شهر آمل می بجنگند. سپس از کتاب »فضایل شهرها« به ویژگی 

ِر طبرستان ماند و نتوانست منوچهر را شکست دهد. در پایان هم   بیروِن آن بیاورند و برای همین افراسیاب ده سال بر د 
باشد. آرش از سپاه منوچهر  هاآن که به اندازۀ پرتاب یک تیر مرز میان افراسیاب به ستوه آمد و با منوچهر صلح کرد 

شد )بلعمی،   انتخاب شد و او از کوه دماوند تیری افکند که بر راست رود جیحون نشست و آنجا مرز میان ایران و توران 
 (.348- 345،  1ج  :  1353

پادشاهی   اصال  خواند و  کند، اما او را تنها فرزند منوچهر می طبری در روایت دوم، یک بار به نام »نوذر« اشاره می 
شوند تا زو پسر طهماسب ظهور  به نام نوذر در کتاب او نیست. در این روایت ایرانیان دچار قحطی و خشکسالی می 

ه( در محاصرۀ  350ین روایت خشکسالی و قحطی را حمزه اصفهانی ) اما ا ؛  راند شهر می کند و افراسیاب را از ایران می 
نویسد که افراسیاب در روزگار منوچهر دوازده سال بر ایران تسلط  منوچهر آورده است. او در فصل چهارم کتابش می 
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د و تا  یافت و منوچهر را در طبرستان محاصره کرد. در سال پنجم پادشاهی افراسیاب بر ایران، مردم دچار قحط شدن 
و   پادشاهی رسید  به  از افراسیاب، زو پسر طهماسب  برانداخت. پس  تا خدا وی را  بودند  او همچنان  آخر روزگار 

های افراسیاب را آباد کرد و در روزگار او کیقباد پدر پادشاهان کیانی به وجود آمد و در زمان پادشاهی او گرشاسپ ویرانی 
 (.35- 34:  1346؛  35- 34تا:  فرمان راند )اصفهانی، بی 

دهد که قحطی و خشکسالی ایران در زمان منوچهر و محاصرۀ او در طبرستان اتفاق افتاده  این گفتۀ حمزه نشان می 
کند که خدا افراسیاب را  است نه در پادشاهی زو. حمزه به جای داستان آرش کمانگیر تنها به این جمله بسنده می 

نویسد: »اما منوشچهر و مردم ایرانشهر در آن شهربندان آسیب ب می برانداخت. بیرونی نیز دربارۀ محاصرۀ افراسیا
ندی کار و درازی مّدت - دیدند، چنان که تواِن آرد کردن گندم و پختن نان   اند که روز  گفته   … نداشتند   -به سبب ک 

تیرگان«  تیرافکنی همین روز یعنی »روز تیر« و آن »تیرگان« کوچک است و روز چهاردهم یعنی »کوش روز« همانا »
شود  ها شکسته می دان های آشپزی و آتش بزرگ است که در آن خبر برخورد تیر )آرش( بدانجا رسید و در روز تیر جای 

: 1392؛  220:  1878چون که در آن روز از )شّر( افراسیاب رهایی یافتند و هر یک سِر کار خودش رفت« )بیرونی،  
288-289 .) 

سد: »پس از منوچهر، سهم پسر آبان پسر اثفیان ]اثقبان[ پسر نوذر نویمی   ه( 345)   مروج الذهب مسعودی در  
ها  اند و جنگ ]یود[ پسر منوچهر پادشاهی یافت. وی مقیم بابل بود و شصت سال پادشاهی کرد. بیشتر از این نیز گفته 

که گشاده  پادشاهی او بر دیاری  …پادشاهی یافت  … از او افراسیاببعد   …ها و تدبیرهای بسیار داشت و سرگذشت 
  …بود دوازده سال بود و به نزد بسیار کسان عمرش چهارصد سال بود. به سال دوازدهم پادشاهیش زو پسر بهاست

های افراسیاب های بسیار او را شکست داد و کسانش را بکشت و ویرانی پسر منوچهرشاه بر او غلبه یافت و از پس جنگ 
اند. مقر او بابل بود«  ند، گویند سه سال بود و بیشتر از این نیز گفته ا را آباد کرد. در مدت پادشاهی او اختالف کرده 

(. مسعودی در کتاب »التنبیه و االشراف« ذیل »ذکر 221- 220،  1ج  :  1382؛  226- 225،  1ج  :  1973)مسعودی،  
پس از  »سهم پسر امان پسر اثفیان پسر نوذر پسر منوشهر«  ۀسال شصت به پادشاهی   « طبقۀ دوم از ملوک قدیم ایران 

: 1349؛  79- 78:  1938آورد )مسعودی،  افراسیاب را پس از آن می   ۀ سال دوازده کند و پادشاهی  منوچهر اشاره می 
84-85 .) 

کتاب  در  مسعودی  که  شباهت روایت سومی  است،  آورده  االشراف«  و  »التنبیه  و  الذهب«  و های »مروج  ها 
ت. مسعودی پس از منوچهر به شصت سال پادشاهِی  هایی با روایت دوم طبری دارد، اما روایت طبری نیستفاوت 
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»سهم پسر امان )آبان( پسر اثفیان پسر نوذر پسر منوشهر« اشاره کرده که مقیم بابل بوده و پس از او افراسیاب و پس از  
افراسیاب زو به پادشاهی رسیده است. از سوی دیگر تنها روایتی که به سخن مسعودی نزدیک است، روایت ابن بلخی  

کند که شصت سال پادشاهی  ه( در »فارسنامه« است. او پس از منوچهر به »شهریرامان بن اثفیان« اشاره می 510) 
توان »شهریرامان« را گشتۀ »شهر بن امان« دانست که مانند »سهم بن امان« در کتاب التنبیه و االشراف  کرده است و می 

(. نکتۀ دیگر این 13: 1385اند )ابن بلخی، نوشته  اشتباه به را آن  فارسنامه کاتبان یا مصححاِن کتاِب  احتماال  است و 
توان نتیجه گرفت که در کنار  می   رو ن یازا کنند؛  است که مسعودی و ابن بلخی در این روایت به داستان آرش اشاره نمی 

های تاریخی بوده که در آن به پادشاهی یکی از  روایت آرش کمانگیر در زمان منوچهر، روایت دیگری نیز در کتاب 
شده و در این روایت اخیر سخنی از آرش در میان نبوده است. این روایت شباهت نوادگان نوذر پسر منوچهر اشاره می 

وسی و ثعالبی دارد با این تفاوت که به جای »سهم بن آبان« یا »شهر بن امان« که از نوادگان نوذر  فراوانی با روایت فرد 
 اند.»نوذر« را بر تخت پادشاهی نشانده  ها آن و منوچهر بوده است،  

و:  نوذر و کشتن نوذر و بیرون راندن افراسیاب   ( لشکرکشی افراسیاب در زمان 4  در زمان ز 
 دوم(.ثعالبی )روایت    فردوسی؛ 

و:5  ( لشکرکشی افراسیاب در زمان منوچهر و کشتن منوچهر و داستان آرش در زمان ز 
 هایی با روایت دینوری دارد(.ثعالبی )روایت سوم که تفاوت   دینوری؛ 

نویسد که یکصد و بیست سال پس از پادشاهی منوچهر، افراسیاب به جنگ او آمد. ه( می 290دینوری )پیش از  
ت خورد و کشته شد و افراسیاب بر پادشاهی و کشور او تسلط یافت و بر تخت او نشست. منوچهر در جنگ شکس

شهر در دورۀ او گرفتار قحطی شدند تا اینکه زاب پسر بودکان  پس از آن افراسیاب نه سال دست به ویرانی زد و مردِم ایران 
نام »ارسناس« )آرش( ک  به  افراسیاب آمد. شخصی  به جنگ  پادشاهی رسید و  بود  به  داده  او دستور  به  ه منوچهر 

تسلط افراسیاب در    گونه ن ی اتیراندازی را به مردم بیاموزد پیش رفت و تیر و زوبینی به قلب افراسیاب زد و او را کشت و  
)دینوری،   افراسیاب درگذشت  از کشته شدن  ماه پس  نیز یک  پایان رسید. زاب  به  : 1364؛  12- 11:  1330ایران 

34-35 .) 
های مشهور در شود و تیر افکندن آرش نیز بر خالف روایت ، منوچهر به دست افراسیاب کشته می در این روایت

و( است. به نظر  رسد که دینوری یا نویسندۀ منبع او کوشش کرده تا تناقض این بخش از تاریخ را  می   پادشاهی زاب )ز 
زدایی از داستان آرش، است. او ابتدا با اسطوره   ها دامن زدهبه آشفتگی روایت   این کاربا تغییر داستان برطرف کند، اما 
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و منتقل کرده و آن  آرش را تیرانداز ماهری معرفی کرده است که افراسیاب با تیر و زوبیِن او   تی درنهارا به پادشاهی ز 
و  نویسد که در پادشا شود. ثعالبی می شود. روایتی شبیه به روایت دینوری در کتاب ثعالبی نیز دیده می کشته می  هی ز 

گناهان دانستند. افراسیاب که در ری  مردم دچار قحطی و بیماری و خشکسالی شدند و این را نتیجۀ ریختن خون بی 
و پیمان   تی درنهاکرد نیز مجبور شد برای یافتن علوفه و خواربار از ری به طبرستان برود. پادشاهی می  افراسیاب با ز 

بیندازد کوچ کند. آرش که به پیری رسیده بود به باالی کوه طبرستان رفت   به اندازۀ پرتاب تیری که آرش آن رابست که  
و تیر را پرتاب کرد. تیری که افراسیاب نشان خود را بر آن گذاشته بود. آرش پس از پرتاب تیر درگذشت و تیر از طبرستان  

ذیرفت که از طبرستان تا کوزین تا بادغیس و سپس تا زمین خلم از نواحی بلخ رفت و در کوزین فرود آمد و افراسیاب پ 
و فاصله بگیرد و لشکریان خود را به ماوراءالنهر ببرد )ثعالبی،    (. 91- 89:  1368؛  134- 131:  1963از ز 

 افراسیاب مشاهده کرد:دو روایِت مشهور از پادشاهی    توان تا اینجا می 
بر تخت  دوازده سال  طبرستان که افراسیاب نخست لشکرکشی افراسیاب در پادشاهی منوچهر و محاصرۀ او در 

با منوچهر   اجبار به شوند و افراسیاب نیز  زند و در این زمان مردم دچار خشکسالی و قحطی می پادشاهی ایران تکیه می 
مرز    عنوان به با پرتاب تیر، رود جیحون    ت ی درنهاشود و  بندد. آرش برای این کار انتخاب می بر سر پرتاب تیر پیمان می 

 شود.ایران و توران پذیرفته می 
بر تخت پادشاهی ایران   دوازده سال   کند و در روایت دوم افراسیاب پس از مرگ منوچهر به ایران لشکرکشی می 

شوند. در این شرایط زو پسر طهماسب ظهور  نشیند و مردم در دوران پادشاهی او دچار خشکسالی و قحطی می می 
 کند.ها را آباد می راند و ویرانی ا از ایران می کند و افراسیاب ر می 

یا مانند منابع   هاآن در ایران روبرو بودند.    افراسیابنویسان با این دو روایت از پادشاهی  مشخص است که تاریخ 
طبری کردند و یا مانند منابع  آمیختند و تحریفی از آن ارائه می بایست این دو روایت را در هم می دینوری و ثعالبی می 

 آوردند.کردند و هر دو را در کتاب خود می های مشابه را از یکی از دو روایت حذف می بایست بخش می 
نامۀ پهلوی نبوده است. ممکن است پادشاهی نوذر در خدای   احتمال داد که توان  های تاریخی می با توجه به متن 

به این 218- 215:  1990پیروی از شهبازی ) به    برخی    های گوناگونی نامه، روایت کنند که خدای موضوع اشاره    ( 
است، اما    بوده ها  پادشاهی نوذر در یکی از این روایت   احتماال  ( داشته و )روایت شاهی، روایت دینی، روایت پهلوانی 

کرد. برای  نویسان دورۀ اسالمی باید به این روایت اشاره می توان پذیرفت؛ زیرا دستکم یکی از تاریخ این سخن را نمی 
ای و پهلوانی ایرانیان اهمیت چندانی نداشته  های اسطوره نی چون طبری، حمزه اصفهانی و بیرونی شاید داستان کسا 
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های متعددی  کتاب   ها آن ای داشته است.  اهمیت ویژه  ها آن شاهان ایران برای  سنوات نسب و  ه ل باشد، اما تاریخ، سلس 
ای به  ترین اشاره کوچک   کدام چ یه پهلوی بوده است، اما    مۀ نا خدای ها ترجمۀ  برند که برخی از این کتاب را نام می 

نامه  کند: »دیگر همان موبدان را که به خدای نامه اشاره می جایی به خدای  بندهش  . نویسندۀ اندپادشاهی نوذر نکرده 
نامه را  ی دهد که او خدا (. این نشان می 154:  1400دادگی،  از همان دوده خوانند، از این تخمۀ منوچهراند« )فرنبغ 

آگاه بوده، اما او نیز پادشاهی نوذر را نیاورده است. اکنون پرسش  ی خوب به پیش چشم داشته یا دستکم از محتوای آن 
)منبع فردوسی و ثعالبی( از کدام کتاب داستان پادشاهی نوذر را روایت   شاهنامۀ ابومنصوری این است که نویسندگان  

نویسد که پس از منوچهر »سهم پسر آبان پسر اثفیان پسر نوذر پسر می   که گفته شد مسعودی   طور همان اند.  کرده 
« و سپس به حملۀ افراسیاب و پادشاهی زو  … منوچهر پادشاهی یافت. وی مقیم بابل بود و شصت سال پادشاهی کرد 

ها و  جنگ هایش و  نویسد: »ایرانیان دربارۀ کشته شدن افراسیاب و چگونگی کشته شدن او و جنگ کند و می اشاره می 
ها که میان ایرانیان و ترکان بود و کشته شدن سیاوش ]سیاوخس[ و حکایت رستم پسر دستان سخن بسیار  مهاجمه 

دارند و این همه در کتاب موسوم به »سکیسران« ]السکیکین[ که ابن مقفع از فارسی قدیم به عربی ترجمه کرده به  
هراسب ]بهراسب[ و کشته شدن او به دست رستم پسر شرح آمده است با حکایت اسفندیار پسر گشتاسب پسر ل 

دستان و کشته شدن رستم به دست بهمن پسر اسفندیار و دیگر عجایب و اخبار ایرانیان قدیم. ایرانیان این کتاب را که  
: 1382؛  226- 225،  1ج  :  1973شامل اخبار گذشتگان و سرگذشت ملوک ایشان است بزرگ شمارند« )مسعودی،  

فردوسی آمده   شاهنامۀنویسد با آنچه در  (. آنچه مسعودی از کتاب »السکیکین« )سکیسران( می 221- 220، 1ج 
کند و حملۀ افراسیاب را نیز است، شباهت فراوانی دارد. در این روایت، مسعودی به داستان آرش کمانگیر اشاره نمی 

داند. ابن بلخی نیز همین روایت را آورده است « می اثفیان پسر نوذر پسر منوچهر پس از پادشاهی »سهم پسر آبان پسر  
از منوچهر می و در انتهای آن می  بعد  امان« نیست؛ زیرا  این »شهر بن  گویند نویسد که در بعضی از تواریخ ذکر 

پادشاهی نوذر به این   دهد که شواهد نگارنده احتمال می توجه به این    (. با 13:  1385افراسیاب بیامد )ابن بلخی،  
اب به فارسی میانه نوشته شده  گردد که مطابق گفتۀ مسعودی این کت ت و به کتاب »سکیکین یا سکیسران« بازمی روای
پس از ذکر پادشاهی منوچهر، محتوای این کتاب را در ادامۀ کار    شاهنامۀ ابومنصوری به این معنی که نویسندگان    بود. 
بش  … آبان   با نام »سهم/شهر پسر   پادشاهی را   ها آن اند و  د آورده خو  س  رسیده است به نوذر و منوچهر می   ت یدرنها « که ن 

در ذکر   هاآن منابع    مسعودی و ابن بلخی یا  ممکن استاند. البته  پادشاه معرفی کرده   عنوان به اند و نوذر را  حذف کرده 
ه داشتند در این را بر عهد  شاهنامۀ ابومنصوری نام این شاه اشتباه کرده باشند و موبدان زردشتی که مسئولیت نوشتن  
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 رسید.پادشاهی می نوذر به    پس از منوچهر،   تری را به کار برده باشند که در آن مورد روایِت دقیق 
که   طور همان اما   د، کن می   لشکرکشی مطابق روایت مسعودی و ابن بلخی، افراسیاب پس از مرگ منوچهر به ایران  

وچهر به کشته شدن »فرش و نوذر« فرزندان منوچهر در لشکرکشی افراسیاب در زمان من بندهشگفته شد نویسندۀ 
از کشته شدن اشاره می  باشد،   داند. می   ها آن   کند و داستان آرش کمانگیر را پس  اگر این روایت، روایت خداینامه 

اگر این نویسندگان داستان آرش را پس از چیرگی  با تناقضی در کار خود روبرو بودند.    شاهنامۀ ابومنصوری نویسندگان  
توانستند دوباره به لشکرکشی افراسیاب پس از  دیگر نمی آوردند  راسیاب بر منوچهر و پادشاهی افراسیاب در ایران می اف 

نشست )یک بار در پادشاهی  بر تخت پادشاهی ایران می   مرگ منوچهر اشاره کنند؛ زیرا با این روایت، افراسیاب دو بار 
داد افراسیاب یکبار در ایران به  که نشان می   های تاریخی با روایت   منوچهر و بار دیگر در پادشاهی نوذر( که آشکارا 

ای که به آن اشاره شد، بندی مجبور بودند مطابق روایت گروه سوم در طبقه  هاآن دارد.  تفاوت  پادشاهی رسیده است 
پادشاهی  لشکرکشی   راه  و  تنها  نکنند.  اشاره  کمانگیر  آرش  داستان  به  و  بیاورند  منوچهر  مرگ  از  پس  را  افراسیاب 
برای آوردن داستان آرش کمانگیر این بود که پس از مرگ منوچهر، پادشاهی کیقباد را    شاهنامۀ ابومنصوری نویسندگان  

نکنند. البته با این کار  اشاره  ها آن در زمان  و چیرگی افراسیاب بر ایران  و به پادشاهی نوذر و زو پسر طهماسپ  بیاورند 
از منوچهر  پادشاهان ایران  یا منوچهر  ←زو   ←توالی  به خود می   ←زو  ←نوذر  ←کیقباد  گرفت کیقباد شکل دیگری 

 آورد که قابل قبول نبود.هایی را در تاریخ پادشاهان ایران به وجود می کیقباد( و این کاستی   ←)منوچهر 
آن باید ای  های اسطوره ( و ویژگی 359و    341،  1ج  :  1377رافکندن آرش در اوستا )پورداود،  توجه به داستان تی  با 

تر . البته منظور از کهن است   بیرون راندن افراسیاب در پادشاهی زو پسر طهماسپ تر از روایت  کهن   گفت که این روایت 
و پسر طهماسپ در دورۀ اسالمی  داستاِن  بودِن  و   آرش این نیست که پادشاهی ز    از خاندان ساخته شده است. نام »ز 

(، اما روایت پادشاهی  103،  2ج  :  1377از فروردین یشت نیز آمده است )پورداود،    131« در اوستا و در فقرۀ  توماسپ 
شود  بسته می   تعیین مرز افتد و پیمانی که با افراسیاب برای ای که در زمان او اتفاق می و خشکسالی و بیماری و قحطی 

و همین   است ران و جشن ایرانیان در این روز، همگی از داستان آرش کمانگیر در زمان منوچهر اقتباس شده  و بارش با 
ها، داستان  با دقت در این شباهت   هاآن موضوع سبب شده که نویسندگانی چون دینوری و ثعالبی یا نویسندگان منابع  

و بیاورند و روایت نادرستی را بیان کنند.  آرش را به زمان ز 
و چیست که در بسیاری از کتاب  های اکنون باید پرسید که دلیل این اقتباس از داستان آرش کمانگیر در پادشاهی ز 

توان گفت که با حملۀ افراسیاب در پادشاهی منوچهر و تیراندازی  فردوسی آمده است. در پاسخ می شاهنامۀ  تاریخی و  
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پیشدادی آرش و عقب  پادشاهان  پایان می   نشینی افراسیاب، داستان  آغاز  به  میان منوچهر و  اینجا  رسیده است. در 
ای نامعلوم در دوره   خداینامه کنندگان  پادشاهی کیقباد، یعنی میان پیشدادیان و کیانیان فاصله یا فترتی بوده است که تنظیم 

ر کنند. را با آوردن حملۀ افراسیاب در پادشاهی زو پسر ط   خأل اند این )پیش از دوران اسالمی( کوشش کرده  هماسپ پ 
پادشاهی  و دوازده سال بر تخت  کرد گ منوچهر به ایران لشکرکشی می در روایت متأخر افراسیاب پس از مر  رو ن یازا 

و ظهور می و به دلیل خشکسالی و قحطی  نشست می  و با افراسیاب بر سر تعیین مرزها به توافق    کرد ، پادشاهی به نام ز 
ین نظر با روایتی  ا   به پادشاهی کیقباد تنظیم شده است و رای پیوند پادشاهی منوچهر  این روایت ب  باید گفت که   د. ی رس می 

شود. در این کتاب آمده است: »از زاب سه پسر و دختری زاده شد. قباد نابرنای در صندوقی  تر می محتمل   از بندهش 
(. 150:  1400دادگی،  افته نام نهاد« )فرنبغ بود. او را به رود ِبهشتند به محفظه بیفسرد. زاب بدید، بستد، بپرورد و فرزنِد ی 

است  در این روایت »قباد« ف ناتنِی »زو« معرفی شده  نیامده است مطلبی که در شاهنام - رزند  و کریستن سن   - ه 
نویسد: »کیقباد بن زغ بن نوذکا  گونه می بیرونی نیز ن سب قباد را این   داند. ( این روایت را اشتباه می 158-159:  1387) 

که   طور همان تواند همان »زو« باشد،  (، در اینجا »زغ« می 104: 1878شو بن نوذر بن منوشجهر« )بیرونی، بن مای 
و« می  (. اینکه کیقباد را فرزند زو  367،  2ج  :  1375؛  152تا:  داند )طبری، بی طبری »زاغ« را صورت دیگری از نام »ز 

و حلقۀ اتصال پادشاهان پیشدادی و کیانی  ز  پادشاهی  که    دهد نشان می   - باشد   اشتباه حتی اگر این روایت  - بدانند  
نویسد: اند، چنان که طبری می اند و »گرشاسپ« پهلوان مشهور اوستا را نیز به میان آورده است و حتی برخی فراتر رفته 

و   »گویند زو و گرشاسب در پادشاهی انباز بودند، ولی مشهور چنان است که شاهی از آِن زو پسر طهماسب بود 
پادشاهی نداشت« )طبری،  گر  بود اما  پارسیان بزرگ  پیش  بود. گرشاسب  ؛  152تا:  بی شاسب وزیر و دستیار وی 

نامه برای ترتیب شاهان و رویدادهای زمان  دهد که الگوی تنظیم مطالب خدای (. این نشان می 369، 2ج : 1375
و پسر طهماسپ و گرشاسپ ا   ها آن  ز اوستا به این بخش از تاریخ افزوده شده است. به احتمال فراوان اوستا بوده و نام ز 

توماسپ« در اوستا و در فقرۀ    طور همان  و پسر  »ز  نام  نام    131که گفته شد  به  او  از فروردین یشت آمده و پس از 
چندان دور از ذهن نیست که از همین فقره از   رو ن ی ازا»اغریرت« و »منوچهر از خاندان ایرج« نیز اشاره شده است؛  

 یشت پادشاهی زو اقتباس شده باشد. فروردین 

 گیرینتیجه 

نویسندگان  پهلوی نبوده است و    نامۀ خدای توان گفت که پادشاهی نوذر در  با توجه به شواهدی که در این جستار آمد می 
های تاریخی  روایت رسد که در به نظر می اند. برده  این روایت را از کتاب دیگری به کتاب خود   شاهنامۀ ابومنصوری 
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با آوردن    خألمیان پادشاهی منوچهر و پادشاهی کیقباد فترتی بوده است و پیش از دورۀ اسالمی کوشش شده این  
رپادشاهانی چون »سهم/شهر« و »نوذر« و »زو«   در ابتدا لشکرکشی افراسیاب   شاهنامۀ ابومنصوری   شود. نویسندگان   پ 

اند و سپس از کتاب سکیکین/سکیسران که مسعودی به  شاهی منوچهر و داستان آرش کمانگیر را حذف کرده در پاد 
اند و روایت این کتاب دارد، پادشاهی نوذر و زو را آورده   شاهنامه کند و شباهت فراوانی با محتوای محتوای آن اشاره می 

بر   ها آن ساختند و کار  از پیش خود روایتی نمی   ۀ ابومنصوری شاهنام دهد که نویسندگان اند. این نشان می را دنبال کرده 
توانستند لشکرکشی  اساس منابعی بوده است. ممکن است برخی تصور کنند که نویسندگان شاهنامۀ ابومنصوری می 

وذر  افراسیاب در پادشاهی منوچهر و داستان آرش کمانگیر را بیاورند و سپس بار دیگر به حملۀ افراسیاب در پادشاهی ن 
آمد. اگر افراسیاب در پادشاهی منوچهر لشکرکشی  به وجود می   ها آن اشاره کنند، اما با این کار تناقضی در روایت  

گشت، بار دیگر نشست و با تیرافکنی آرش به سرزمین خود بازمی کرد و دوازده سال بر تخت پادشاهی ایران می می 
نشست و  ن نوذر، دوازده سال دیگر بر تخت پادشاهی ایران می کرد و با کشتهم باید در پادشاهی نوذر لشکرکشی می 

افراسیاب دو بار در ایران پادشاهی کرده بود که آشکارا   گونه ن یا شد و  این بار با آمدن زو پسر طهماسپ از ایران رانده می 
رای افراسیاب دو بار  توان در سخن بیرونی نیز مشاهده کرد که ب های تاریخی مغایرت دارد. این تناقض را می با روایت 

نویسندگان   از سوی دیگر اگر  است.  بار دوازده سال نوشته  ابومنصوری پادشاهی و هر  از    شاهنامۀ  مانند بسیاری 
افراسیاب را یک بار در زمان  باید   ها آن آوردند، باز هم با همین تناقض روبرو بودند.  نگاران پادشاهی نوذر را نمی تاریخ 

شاهنامۀ    دهد که تنها نویسندگان خواندند. شواهد نشان می ایران می   مرگ منوچهر، شاهِ منوچهر و بار دیگر پس از  
مانند طبری به پادشاهی افراسیاب در زمان  نیز  نگاران  با این تناقض روبرو نبودند، بلکه برخی از تاریخ   ابومنصوری 

نویسان تنها  اند. این گروه از تاریخ اند و برخی دیگر داستان آرش کمانگیر را در کتاب خود نیاورده منوچهر اشاره نکرده 
روایِت لشکرکشی افراسیاب در زمان منوچهر و محاصرۀ او در طبرستان و بیرون راندن افراسیاب توسط زو/زاب را  

بر خالف نظر برخی از پژوهشگران به دلیل   شاهنامه اند. با این توضیحات دلیل نیامدن داستان آرش کمانگیر در آورده 
های خاندان سکائِی رستم و کارن و مهران و نقش سام و زال در پادشاهی منوچهر نبوده است، بلکه تناقض این داستان 

  شاهنامۀآن در   تبعبه و  شاهنامۀ ابومنصوریاستان آرش در دلیل اصلی نیامدن د  ، بخش از تاریخ که به آن اشاره شد 
 فردوسی است.
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