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 چكيده

يكـي از داليـل ايـن. با ديگر منابع متفاوت اسـت شاهنامههاي بعضي از روايت

مي تفاوت، تغييراتي است كه در روايت و به بعضي از منابع هاي حماسي رخ دهد

و مي از ... رسد كه يك نمونه از ايـن تغييـرات، انتقـال يـك خويشـكاري، عمـل

از از نمونه. شخصي به شخص ديگر است هاي اين مقوله، انتقال شكست منـوچهر

هاي قبل، اين جنگ كه در اغلب روايت. است شاهنامهياب به دوران نوذر در افراس

درمه و حتي بعد از فردوسي به منوچهر منسوب بـوده، بـه دوران شـاهنامه زمان

آن در اين مقاله سعي شده پس از بررسي روايت. نوذر منتقل شده است ها، اصالت

ش شدهو علت اين انتقال روشن طرفي منوچهر در گـذر زمـان،ازودو نشان داده

و از طرفي نوذر چهره چهره بنـابراين؛اي منفي پيـدا كـرده اسـت اي مينوي يافته

اي مي وو در روايتن شكست، در دوران منوچهر بودهبايست در آغاز هاي متأخر

. نزديك به عصر فردوسي به دوران نوذر منتقل شده باشد

.نوذر،هرمنوچ،شاهنامه انتقال،:كليدي هاي واژه

 مقدمه.1

مييهاي روايت شاهنامهدر و حتـي گـاه تفـاوت دارنـد منـابع ديگـر بـا شـود كـه ديده
هـاي بسياري از روايـت. ها ممكن است اصيل باشند؛ اما اين روايتهستندفرد منحصربه

دچ متون كهن  تصـريح مطلـق خـالقي.اسـت طبيعي امريكه ار تغيير شدهتر در شاهنامه
يايكبا منابع اين احتماالً تاريخي، متون بسياريبا شاهنامه هاي تطابق دليلبه كند مي

و زبان استاديار∗ )ي مسئول نويسنده( najari@shirazu.ac.ir هاي باستاني فرهنگ
و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري ∗∗  ali.farzaneqd@yahoo.com ادبيات حماسي-زبان
و ادبيات فارسيدانشيار ∗∗∗  mrezaei@shirazu.ac.ir زبان

13/9/95: تاريخ پذيرش مقاله15/6/95: تاريخ دريافت مقاله
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: نـك( رود مـي پـيش لفـظتا گاهها همخوانيكه چرا رسد؛مي نامه خدايبه واسطه چند
 شـده ترجمه فارسيو عربي زبانبه بار چندين نامه خداي« اما؛)15: 1386 مطلق، خالقي

 بنـابراين؛)35:همـان(»نبـوده فزونـيو كاسـتي بـدوناي ترجمـه هـيچ اصوالًو... بود
 نامـه خـداي چنـد حضورازما همچنين. است شده ايجاد متوندر هايي روايت اختالف

 متـون وارد متعـدد هـاي نامه خداي ايناز است ممكنها روايت اختالفو داريم اطالع
وي در نتيجـه از طرف ديگر،.باشد شدهما تاريخييا ادبي تغييـر اسـطوره بـه حماسـه

و حتي سير داسـتان ممكـن اسـت  همچنين تحوالت درون خود حماسه، عناصر داستان
.تغييراتي يابد

هـاي حماسـي، احتمـال در جريان تكوين داستان«. يكي از اين تحوالت انتقال است
هاي يك شخصيت يا موجود اساطيري بـه كـس يـا چيـز ديگـري دارد كارها يا ويژگي

ش دادن شكست منـوچهر نسبت هاي انتقال، يكي از نمونه).43: 1388 آيدنلو،(»ودمنتقل
از در متـون كهـن. است شاهنامهاز افراسياب به نوذر در  و بندهشـن مثـل شـاهنامه تـر

هم...و هاي زادسپرم گزيده با، در متون و طبـري تـاريخو آثارالباقيـه مثـل شاهنامهعصر
 افراسياب،...و السير حبيب،االخبار زين مثل شاهنامهازپس متوناز بسياريدر همچنين

 هـاي گزيـده؛139: 1390 دادگـي، فرنبـغ: نـك( كندمي حمله ايرانبه منوچهر زمان در
: 1363 گرديـزي،؛289: 1375 طبري،؛150و1389:149 ابوريحان،؛18: 1366 زادسپرم،

).185: 1380 خواندمير،؛41
مي) فرزند ديگر منوچهر()Fraṧ(فرَشدر اين جنگ نوذر، ؛شـوندو اغريرث كشته

و در نهايت با پرتاب تير آرش كمـانگير، سـرزمين ايـران بـه ايرانيان شكست مي خورند
ولي از او به نيكـي؛همچنين از پادشاهي نوذر سخني نيست. شود ايرانيان بازگردانده مي

مي شاهنامهدر.شود ياد مي . او منفـي شـده اسـتي رسـد؛ امـا چهـره نوذر به پادشاهي
. استشكست ايران از افراسياب به دوران نوذر منتقل شده

و اغريرث كشته مي و نجات در اين جنگ نوذر اين. ايرانيان زال استي دهنده شوند
در ادامـه سـعي شـده. ملي ايران حذف شده استي چنين آرش كمانگير از اولْ حماسه

در پس و چند منبع مهم، علت اين انتقال روشـن شاهنامهاز بررسي روايات اين داستان
.تر استو بررسي شود كدام يك از روايات اصيل
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ها روايت بررسي.2

 اوستا.2.1

و نام نوذر اوستادر از،يشـت در آبـان امـا است؛ نيامدهتنها يك بار از منوچهر ياد شده
و تيراندازي او نيز. نوذريان در شمار ستايندگان ناهيد ياد شده است هاي در بنداز آرش

سي ششم، سي و 30،92: 1389 تيشتريشـت،( اسـت ياد شده ريشتشتتيوهشتم وهفتم
سـتاييم؛ كـه رايومند فرهمند را مـيي تيشتر، ستاره«: در بند ششم اين يشت آمده؛)93و

همچون تير پران در مينو، كه آن را پرتاب كرد آرش شـيواتير، ... آسا پرواز كند چنان برق
را...  چگـونگيي؛ امـا اطالعـي دربـاره)30:همان(»از كوه اَريوخشوت، كوه خونونت

و اتفاقات پيش از پرتاب تير آرش نيامده است . داستان
كهي نكته از نوذريان، بيشتر بـه اوستااست كه در بايد به آن توجه داشت اين مهمي

اي كـامالً متفـاوت بـا ملي مـا، چهـرهي اما اين خاندان در حماسهنيكي ياد شده است؛ 
در. تر دارند هاي اصيل روايت ه است؛ تا جـايي كـه پادشاهي بدون فرّ شاهنامهمثالً نوذر

مي سياست : نـك(دعـد كننـد تـا جـاي او بـر تخـت بنشـين كنند سام را متقا مردان سعي
و گشتاسپ).287: 1366 فردوسي،  بـه اوسـتادرو هسـتند نوذريـانازهمچنين توس

تا جايي كه تنها يشـتي؛)89،121-84: 1392 يشت،آبان:نك( شودمي يادهاآناز نيكي
 شـاهنامه كه به غير ايزدان اختصاص دارد، به نام گشتاسپ است؛ اما اين دو نفر هـم در 

.تر دارند هاي قديم اي كامالً متفاوت با روايت چهره

 پهلوي منابع.2.2

از هاي زادسپرم گزيدهدر ترين منابع اساطيري ايران است، اشـاره شـده در زمـان مهمكه
در وقتي افراسياب آب را از ايرانشهر بازميمنوچهر  دارد، سپندارمذ بـراي بـازآوردن آب

افراسـياب«).18: 1366، زادسـپرم هـاي گزيـده: نـك( شـود منـوچهر پيـدا مـيي خانه
ميي دلباخته مي سپندازمذ و از او خواستگاري را. كند شود سپندارمذ نخست افراسـياب

با وامي ميدارد كه آب را به ايرانشهر و چون از همه چيز مطمئن شود، دوبـاره بـه زآورد
بنابراين جنگ افراسياب با ايـران، در اسـاطير؛)391: 1392 زاده، قلي(»رود زمين فرومي

.هم به دوران منوچهر نسبت داده شده است
و ايرانيـان را بـه، در زمان منوچهر، افراسياب بـه ايـران مـي بندهشندر روايت آيـد

تَپرَش، فرزندان منـوچهر را مـيميوارگرخُشف و و نوذر و«: كشـد راند افراسـياب آمـد
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و نوذر، فرزندان منوچهر را كشـت ... خوارگر راند منوچهر را با ايرانيان به پتش »و فرش
 اسـت؛ نشدهدر اين منبع نيز به داستان آرش كمانگير اشاره ). 139: 1390،فرنبغ دادگي(

شدن اغريرث به دليل آزادكردن سپاه ايـران منوچهر، كشته شدن نوذر در زمان به كشته اما
افراسـياب بـري سالهو همچنين پادشاهي دوازده) 150:همان:نك( در جنگ با منوچهر

خـوارگر در اين شاهي منوچهر، هنگامي كه به پـتش«: اشاره شدهايران در زمان منوچهر 
).155:همان(»بود، افراسياب دوازده سال شاهي كرد

خوارگر بـه پيمـان گرفتن زمين پتش، از كارهاي منوچهر بازپسمينوي خرددر كتاب
مي؛)46: 1385، خرد مينوي:نك( از افراسياب است تـوان گفـت در ايـن منبـع بنابراين

و بر اين سرزمين مسلط شده است . پهلوي هم افراسياب در زمان منوچهر به ايران آمده

 شاهنامه.2.3

خـواهي تـور، كـيني يافتن از مرگ منوچهر، به بهانـه پشنگ پس از آگاهي، شاهنامهدر
دهـد كـه اگـر اغريرث به پدر خود، پشنگ هشـدار مـي. فرستد افراسياب را به ايران مي

و ديگر پهلوانان زنده مي. اند منوچهر مرده، هنوز سام و پشنگ از تصميم خود دفاع كنـد
با اغريرث را به مي عنوان مشاور افراسياب، مي. كند او راهي پس. آيد سپاه توران به ايران

مي از كشته و گسـتهم را بـه. دهد شدن قباد، سپاه توران، ايرانيان را شكست نوذر، تـوس
افراسـياب،. شـوند ايرانيـان در دهسـتان محاصـره مـي. فرستد طرف شبستان ايرانيان مي

آي نژاد را به سمت پارس كه بنه قراخان ويسه ميايرانيان در چون قارن. فرستد نجاست،
او شود، به سمت پارس حركت مـي از اين موضوع آگاه مي و نـوذر نيـز بـه دنبـال كنـد

و اسـير مـي رود؛ اما با افراسـياب روبـه مي و در همـين دوران سـام مـي. شـود رو ميـرد
اغريرث نيز بـه دليـل آزادكـردن سـپاهيان اسـير. كند افراسياب نيز در ايران پادشاهي مي

مياير زماني كـه زال از كـار اغريـرث آگـاه. شود اني، به دست برادرش، افراسياب كشته
و در خـوارري درگيـر مـي شود، سپاهي به جنـگ افراسـياب مـي مي زو بـرد شـوند تـا

و او با افراسـياب صـلح مـي طهماسپ را به پادشاهي مي : 1366 فردوسـي،( كنـد رساند
).بعدبه289
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 تاريخي منابع.2.4

از در بسياري از كتاب و بعد ، اين جنگ به منوچهر نسـبت شاهنامههاي تاريخي همزمان
هم. داده شده است با از ميان متون تقريباً و تاريخ طبريمنابع مهمي چون شاهنامهعصر

با آثارالباقيه در. دارند شاهنامهروايتي متفاوت حكومتي بـراي نـوذر آثارالباقيهابوريحان
در قائل نشده است كننـد،، سام را براي حكومت بر ايران دعوت مـي شاهنامهو آنجا كه

به زمان زاب منتسب است كه پـس از حكومـت افراسـياب، بـه پادشـاهي آثارالباقيهدر 
و گرشاسب بـر ايـران اشـاره مـي  در ). 150و1389:149 ابوريحـان،( كنـد مشترك زاب

ا طبريي نامه تاريخو تاريخ طبري و شـدن منـوچهر فراسياب، محاصرهبه جنگ منوچهر
و داستان پرتاب تير ارشسياطير افراسـياب، پسـر«: شده استاشاره) آرش( در طبرستان

و او را در طبرسـتان پس از كشته... فشنگ و سـلم بـه جنـگ منـوچهر آمـد شدن طوج
و منوچهر صلح كردند كه تير يكى از مـردان منـوچهر بـه. محاصره كرد آنگاه افراسياب

و تجـاوز از آن روا ندارنـد نام ارش » سياطير هر كجا رسيد آنجا را حدود مملكـت داننـد
).289: 1375طبري،(

و) افراسياب(او« و به حرب منوچهر آمد اندر زمين طبرستان ... سپاهى بسيار بكشيد
و هـر كجـا ... چنان گفتند كه مردى را بنگرند. ...او را اندر حصار كرد وى تيرى بيندازد

: 1378 بلعمـي،(»آرش از سر كوه تير بينداخت. ...بيفتد آن سرحد مملكتشان بودآن تير 
253-255.(

انـد، اگرچه بعضي متون تاريخي بعد از شاهنامه روايت خود را از اين كتـاب گرفتـه
به جنگ اخبارالطوالدر. دارند شاهنامهبسياري از متون تاريخي معتبر روايتي متفاوت با 

و منـو  و كشـته افراسياب و همچنـين چهر در بابـل، پيـروزي افراسـياب شـدن منـوچهر
:، فرزند منوچهر اشـاره شـده اسـت افراسياب در ايران تا ظهور زابي پادشاهي نه ساله

و لشـكريان منـوچهر پراكنـده...خود را به سرزمين بابل رسـاند ... افراسياب پسر فايش«
و افراسياب منوچهر را تعقيب كرد و گريختند و او را كشت شدند و بـر ...و به او رسيد

 نيز به لشكركشي افراسـياب بـه السير حبيبدر).34: 1383 دينوري،(»تخت او نشست
در؛يابد به منوچهر دست نمي البته افراسيابايران در عهد منوچهر اشاره شده؛ بنـابراين

مشـخص ). 188و185: 1380خواندمير،:نك( كند عصر نوذر بار ديگر به ايران حمله مي
و در پي توجيه ايـن تنـاقض شاهنامهاست كه مورخ، اين روايت دوم را از  گرفته است

وي نويسـنده. افراسياب برآمـده اسـتي زمان حملهي درباره تـاريخ طبرسـتان، رويـان
:1345:مرعشـي: نـك(اسـت نيز جنگ افراسياب را در زمـان منـوچهر گفتـه مازندران
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يفـ المعجـم، االخبار زين، التواريخ تقويم، االمم تجارب مانندي همچنين منابع مهم). 107
و ايـرانو العجم الملوك آثار ايـن جنـگ بـه دوران منـوچهر تاريخ كامل بزرگ اسـالم

و بيشتر داستان آرش كمانگير را ذكر كرده ؛1376:62 مسـكويه، ابـن: نـك( انـد منتسب
؛ جزري،181-1383:9 قزويني،؛ حسيني41: 1363؛ گرديزي،1376:26 خليفه، حاجي
عالوه بـر ذكـر القصصوخيالتوار مجملو طبقات ناصريهاي در كتاب). 171: 1371

و افراسـياب در دوره  نـوذر هـم بـه دوران منـوچهري داستان آرش كمانگير، جنگ زال
 طبقـات ناصـريدر).43:تـابي،مهلب؛ 1363:140 سراج،:نك( نسبت داده شده است

و جمله خراب كـرد ]... افراسياب[«: آمده و خراسان بگرفت و عراق از جيحون بگذشت
و ...و آن روز كه مملكت ايران بگرفت دوازده سال بود كه در مملكت او بـاران نباريـد

و جانوران بيابـان  و خلق از جهان خراب شد هـا هـالك گشـتند تـا زو بـن طهماسـپ،
آ و زال زر از سيستان بيامدفرزندان منوچهر بيرون و بـه ... مد و افراسـياب را بشكسـتند

).141و140: 1363سراج،(»تركستان بازگشت
بعضـي برآننـد«كه منبعي مشترك با فردوسي داشته، آمده ثعالبيي شاهنامهحتي در

و پـس  كه او در عين اينكه منوچهر را در طبرستان محصور كرده بود، بر آن دست يافت
از عقد صلح مقرّر شد به ميزان يك تير پرتـاب از ايـران را بـه او واگـذارد كـه داسـتان 

در. افكندن تير آرش معروف است و برخي گويند كه افراسياب سوداي تسخير ايـران را
و قيام پسـرش نـوذر كـه دوازده سـال آن را نگـاه سر نپخت مگر پس از فوت منوچهر

مي شاهنامهولي خود روايت؛)1384:49 ثعالبي،(»داشت . داند را معتبرتر

و بررسي.3  بحث
مي با توجه به منابع بررسي آنچـه بـا تقسـيم كـرد؛ گونـه ها را بـه چنديتتوان روا شده،

و برخـي اينكه بعضي موضوع اين مقاله مرتبط است منابع، جنگ را بـه دوران منـوچهر
و اصـي بيشتردر. كنند منابع ديگر، جنگ را به دوران نوذر منتسب مي ولمنابع مهـم تـر

توان گفت در ايـنمي. اين جنگ به دوران منوچهر منتسب است تر، همچنين منابع كهن
و روايـت ايـن جنـگ  داستان، منابع فردوسي با منابع مرسوم زمان خودش متفاوت بوده

آن يا به صـورت درسـت شاهنامهدر دوران نوذر، از خود  شـروع تـر، از منـابع مسـتقيم
ا شدن اصالت روايت براي روشن. شود مي ين انتقال را بررسـي كـرد ها بايد نخست دليل

و ديـد در اصـل روايـت  جنـگ در دوران كـدام پادشـاه ايـن تا به روايت اصلي رسـيد
. است بوده



175 ـــــــــــــــــــــــــــــــي انتقال شكست منوچهر از افراسياب به نوذر بحثي درباره
و حماسه و خاندان نوذر در اسطوره اند كه با بحـث ها تحوالت مهمي داشته منوچهر

مي؛ به گونهاستمرتبط كامالًما  توان گفت همـين تغييـرات در اشـخاص باعـث اي كه
و انتقال اين شكست از عصري به عصر ديگر شده استتغيي در.ر روايت اين تغييـرات

و هر و خاندان نوذر مشابه نيست درواقـع. انـد اي تغييـر داشـته كدام بـه گونـه منوچهر
دري تغييراتي كه در منوچهر ايجاد شده، افزايش پيشينه و تغييراتـي كـه مينـوي اوسـت

ميي شود در مقوله خاندان نوذر ديده مي :گيرد قلب يا تبديل قرار

 منوچهر.3.1
كه شخصيتي او يشت فروردين 131تنها يك بار، در بند اوستادر حماسي  اشـاره به نـام

شخصـيت،اما در اين منبع؛)103: 1377 ها، يشت:نك(است او ستوده شده وشي فرهو
از. رود آنچنان مهمي به شمار نمي جـا به همين شاهنامهشخصيت منوچهر در متون پيش

در كتب پهلوي كه از منابع اساطيري مـا هسـتند اطالعـاتي بـه دسـت. شود محدود نمي
مي مي و آيد كه نشان در متـون پهلـوي زرتشـتي، شخصـيت احتمـاالً دهد در گذر زمان

از فراتر رفتهمنوچهر از يك پادشاه يا انسان نيك  بـه شخصـيتي تقريبـاً شـاهنامهو پيش
هاست كه اصل او بنـا بـه منوچهر شخصيتي مرموز در اسطوره«. شده استمينوي تبديل 
مي برخي نوشته  منـو نخسـتين انسـان هنـدي،ي مايـه التقـاطي از بـن. رسـد ها به ايزدان

)manû(ميو نياي ؛ امـا مقـام)61و60: 1391 آموزگـار،(»تـوان ديـد ايرانيان را در او
مي رسد كه جم، نخستين انسان زماني به منو مي يعني در آغاز. شود سرور دنياي مردگان

ومينوي نه براي منوي اين پيشينه  دتريـجداي نه براي منوچهر؛ امـا در دوره بوده است
و در روايت. افتد اين اتفاق مي  نريوسـنگ هاي اساطيري ما، نژاد منوچهر از طرفي به منو

)naryûsang(ميو مشهور است كـه آبتـين فريدوني درباره. رسد از طرفي به فريدون
و فرزندي به او عطا مـيمي آيفتيبه پاداش فشردن هوم،  شـود كـه همـان فريـدون يابد

نام منوچهر چند نظر داده شده است كه نظري اما درباره؛)1387:161يسنا،:نك( است
به) 1392:391،زاده قلي(»از نژاد منو«تر چنين است كه نام او را به معني دقيق معنـي يا

و منوش درواقع ). 1388:1005،فسايي رستگار( اند گفته»)manûṧ( از نژاد منوش« منو
و فرزند نريوسنگ هستند كه در متون پهلوي نيز از نياكان منوچهر معرفي شـده  يك نفر

هـاي گزيـدهدر).1366:22ي زادسـپرم، گزيـده: نـك(و همچنين فرشته اورمزد است
در زادسپرم و و موبدان پارس به منوچهر مـي بندهشن هندينژاد زرتشت  رسـد نژاد او

احتمال دارد به همين دليل باشد كه نـژاد؛)119: 1388؛ بندهشن هندي،22:همان:نك(
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اند تا نژاد زرتشـت نيـز اي رسانده زرتشت به ايزد يا فرشتهي ميانهي منوچهر را در دوره
تو. به ايزد برسد و همچنـيني وجهـهي ضـيحي دربـاره نياز است تا و نريوسـنگ منـو

.هاي پدرانش داده شود منوچهر بر خويشكاريي غلبه
و پدر منو يا منوش اسـت، هاي زادسپرم گزيدهدر ، نريوسنگ كه نياي بزرگ منوچهر
در)22: 1366هاي زادسپرم، گزيده:نك( اورمزدي فرشته دوسـت ونديـدادو همچنـين

تـرين خويشـكاري مهـم ). 264: 1384 دارمسـتتر،: نـك( ده اسـت اهورامزدا معرفـي شـ 
و احتماالً به همين دليل استي نريوسنگ را بايد نگهداري او از تخمه كيومرث دانست

كيـومرث بـه هنگـام«: آمده اسـت بندهشن هنديدر. اند كه او را پدر اولين انسان گفته
يد پـالوده شـد، دو بهـر را درگذشت، تخمه را بيرون داد، آن تخمه بـه روشـني خورشـ 

و يك بهر را سپندارمذ پـذيرفت  ).93: 1388 بندهشـن هنـدي،(»نريوسنگ نگاه داشت
و زور نطفه ميي همچنين همين ايزد است كه روشني و به ايزد ناهيـد زرتشت را پذيرد

 ). 120:همان:نك( سپارد مي
دو با لفـظ انگليسـيو هر ) manûṧaya( يا منوشَيهلفظ منو يا الفاظي چون منوش«
man در ادبيـات.)196: 1385 منصـوري،و دادور(»ريشـه اسـت به معناي انسـان هـم
و در ادبيات پهلوي منـوش يـا منـو فرزنـد نريوسـنگ اسـت،هندي . او پسر ويوسونت

و منوس ژرمني كه پسر تويسكو خدا، پسر زمـين اسـت، بـا منوش ايراني، منوي هندي
تـوان او را اولـين انسـانو اين گونـه مـي) 1389:506 سن، كريستن:نك( اند مرتبطهم 

آنچه مهم است منوش در تمام باورهاي هندواروپايي فرزنـد يـك. هندواروپايي دانست
در ايران فرزند نريوسنگ اسـتاو. رسد ايزد يا فرشته است؛ يعني نسل او به انسان نمي

كه كيانياناست كه در كتاب فرزند ويوسونتاو در هند. كه به آن اشاره شد اشاره شده
باو)87-8: 1343 سن، كريستن:نك( بودهخداي خورشيد  خورشـيد اين ارتباط منوش

manûṧ( خورنگ در نام منوش xᵛarnag (خـورنرو منوش )manûṧ xᵛarnar(فرزنـد ،
مياو نيزيو نوه كه استفرزند تويسكو خدا ) manûs(در آلمان نيز منوس. شود ديده

و نمونه طبيعي است؛ زيرايامراين به منوش بايسـت عنوان نخستين انسـان، مـي هاي او
كليـدي محسـوبي مهمي كه در اين مقالـه نكتـهي نكته. پدري غيرانساني داشته باشند

و خورنـگ، منـوش هاي منو يا منـوش بـين منـوش كه افسانهاست شود، اين مي خـورنر
مي منوش و منوش ها زنده نمي دو نفر اول در افسانه شود؛ اما چهر تقسيم چهر مقـام مانند

كـار روحـانيوني سن اين اتفـاق را نتيجـه كريستن. گيرد همه را در اساطير به دست مي
و نسـل دانـد كـه منـوچهر را پيونـد ميـان شـاهان افسـانه زرتشتي مي اي ايـران باسـتان
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مي. اند روحانيون قرار داده د«نويسد او :و شخصـيت تقسـيم گشـته اسـت منو خـود بـه

و منوش منوش ي العـاده اين سه تن تصـور تولـد خـارقي نامه در نسب. خورنر خورنگ
و امـا نسـب. هاي مختلف حفظ گرديده اسـت نخستين انسان به گونه شناسـان روحـاني

روحانيان، شهرتي چهر، نياي اوليه اي براي اينكه به منوش اندركاران تاريخ افسانه دست
د ــي ــندخاص ــد ... اده باش ــاي دادن ــود ج ــب او ب ــه مناس ــامي ك ــتين مق »او را در نخس

مي نظر كريستن). 514: 1389 سن، كريستن( و حتـي فراتـر از آن بايـد سن درست نمايد
هاي بعدي نياي زرتشـت شـمرده شـده اسـت؛ زيـرا در منـابع گفت منوچهر در روايت

نش، اشارهاوستازرتشتي مثلنآغازي گونـه كـه اشـاره ده است؛ اما هماناي به اين قضيه
و در متـون هاي زادسپرم گزيدهشد، در متون متأخر مثل  زرتشت از نسل منوچهر اسـت

: نـك(انـد روحانيون زرتشتي هم از نسـل او معرفـي شـده بندهشن هنديمتأخرتر مثل 
؛ به همـين دليـل تقدسـي)119: 1388؛ بندهشن هندي،22: 1366هاي زادسپرم، گزيده
و مقام پدران خود را به دست گرفته استخاص .يافته

و از منـوش» از نژاد منوش«توان معني نام منوچهر را همان از طرفي ديگر مي گفـت
 بندهشـن هنـدي،: نـك( شود همان مانوش يعني كوهي كه منوچهر در باالي آن زاده مي

 سن، كريستن:كن( سن متأخر است اين روايت نيز به نظر كريستن. اراده كرد)87: 1388
. منوچهر به نخستين انسان سـاخته شـده اسـت احتماالً بعد از دگرگونيو) 511: 1389
و همچنين اينكه منوچهرارتباط عنـوان نخسـتينث بـه كيـومر در بعضي روايات، با كوه
ي، رابطـه)369: 1392 زاده، قلـي: نـك( داردرا، لقب گرشاه به معني پادشاه كـوه انسان

بهرااننخستين انس مي با كوه و ايـن مـي عنوان محلي مينوي در اساطير نشان توانـد دهد
. نشانگر دگرگوني منوچهر به اولين انسان باشد

عنوان نخستين انسان نيز در باورهاي مربوط به خواهر منـوچهر شخصيت منوچهر به
مي maṡ̌ae، خواهر منوچهر با ديو)manûṧak( منوشك. شود نيز ديده مي . كنـد ازدواج

و كاهنده )kûxarīd( فره هستند از كوخريدي گروه فره كاستاران كه آفريدگان اهريمني
و ديــو اســتو كوخريــد از ).24: 1366،هــاي زادســپرم گزيــده: نــك( نســل منوشــك

مي كريستن و موجـودات زيـان هاي كهن، غـول كند كه در افسانه سن اشاره از هـا رسـان
دري آينـد كـه نمونـه با خواهر نخستين انسان به وجود مـي پيوند موجودي ديوي  آن را

مي)jamak( جمكي اسطوره و ازدواج او با ديو نيز  سـن، كريسـتن( بينـيم، خواهر جم
. اين موضوع تأييدي ديگر بر رسيدن منوچهر به مقام نخستين انسان است). 513: 1389

خ معرفـي ) xᵛaydûda( ويـدوده در بعضي منابع، منوچهر حاصل يك ازدواج مقدس يا
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و فرزند منوش مي و حتي پدرش حاصل چنـين ازدواجـي شود و خواهرش است خورنر
شـدن ايـن اي ديگـر بـر مقـدسو ايـن نشـانه) 1388:119 بندهشن هندي،:نك( است
. حماسي استي چهره

 نوذريان.3.2

98هـا در بنـد نـوذري. اما به خاندان او اشاره شده اسـت؛نامي از نوذر نيامده اوستادر
و از او اســب از شــمار ســتايندگان ارودي يشــت آبــان هــاي تنــدرو ســورناهيد هســتند

و خواسته مي راي خواهند از نوذريـان ). 121: 1392يشـت، آبـان: نـك(يابنـد مـي خود
مي خاندان در ست كـها روند؛ اما آنچه اهميت دارد اين هاي نيك به شمار ايـن خانـدان
وو ترين اشـخاص ايـن خانـدان، نـوذر سه تن از مهم. اند ها متحول شده حماسه تـوس

قلـب متحـولي گشتاسپ هستند كه هر سه نفر در سير اسطوره به حماسه طبـق قاعـده 
و چهره مقـدس بـهيتر اشخاص اين سه شخص در متون كهن. اند اي دگرگون يافته شده

در شمار مي و . اند ملي ما به اشخاصي با ويژگي منفي تبديل شدهي حماسهآمدند
او اوستادر اگرچه.نوذر.3.2.1 و نامي از نوذر نيامده، خاندان او سـتوده شـده اسـت

اي اسـت كـه در جنـگ در متـون پهلـوي شـاهزاده. خاندان نوذريان اسـتي سرسلسله
و افراسياب در راه وطن جان مي و هيچگاه به پادشـاهي نمـي منوچهر حـال. رسـد دهد

و بيـدادگر اسـت كـه در دوران پادشـاهي او شـورش شاهنامهآنكه در  پادشاهي بي فره
:شود مي

ــار ــد بســي روزگ ــر نيام ــرين ب ب
ز هــر جــاي غــوز گيتــي برآمــد

شـتوهاي پـدر درنَ او رسمونچ
همه مردمي نزد او خـوار گشـت
ــدند ــپاهي ش ــك س ــديور يكاي ك
چن از روي گيتي برآمد خـروش

ــهريار ــر ش ــد س ــدادگر ش ــه بي ك
جهان را كهن شد سر از شـاه نـو
و ردان شــد درشــت ــا موبــدان اب
و دينـار گشـت دلش بر ره گـنج
ــدند ــاهي ش ــزاوار ش ــران س دلي

مـد بـه جـوش جهاني سراسر برآ
)1366:285فردوسي،(

:خواهند تا جاي او بر تخت شاهي بنشيندو مردم حتي از سام مي
ــد ــي يافتنـ ــان آگهـ ــو ايرانيـ چـ
ــر ــام دلي ــيش س ــي پ ــاده هم پي

ســـوي پهلـــوان تيـــز بشـــتافتند
و گفتنـد هـر گونـه ديـر ...برفتند
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رواننشيند بر ايـن تخـت روشـنچه باشـد اگـر سـام يـل پهلـوان

)287:همان(
از البته در قسمت در مثبت نوذر را ديد؛ اما اين نمونـهي توان چهرهمي شاهنامههايي هـا

:دوران پادشاهي خود نوذر نيست
ــ ــان زو اب ــادـهم و كيقب ــوذر ه بزرگـان كـه داريـم يـادـچه مايا ن

)1369:10فردوسي،(
 يشـت آبـان59تـا53هاي در بند. از توس نام برده شده است اوستادر.توس.3.2.2

مي، توس از اردويآمده است . خواهد تا او را بر فرزندان ويسه پيروز گردانـد سورناهيد
سورناهيد را ستايش كردنـد؛ ولـي ايـن فرزندان ويسه نيز براي پيروزي بر طوس اردوي

بر ايزدبانو ستايش طوس را مي و او را : نـك(گردانـد مـي فرزنـدان ويسـه پيـروز پذيرد
و از شمار جاودانان زرتشـت).89-84: 1392يشت، آبان او در منابع پهلوي فرزند نوذر

: آمده هاي زادسپرم گزيدهدر. بيدار خواهد كرداست كه در فرجام جهان، كيخسرو او را 
بي) جاويدانان(چنان كه از ايشان« شش سه كـه در بـرف هسـتند بدستمرگ ديگر كه

و گيو است . توس هـاي گزيـده(»ايشـان را برانگيزانـدي اسـت كـه همـهوكيخسـر ...
در).63: 1366زادسپرم،  اي ديگـر جلـوه كـرده كـه به گونـه شاهنامهاين جاودانگي او

و گستهم به كوه مي و روند، كيخسرو صعود مـي همراه كيخسرو، گيو، بيژن، فريبرز كنـد
و. ميرند بقيه در برف مي در«طوس در فرجـام جهـان از سپهسـاالران سوشـيانت اسـت

 ). 168: 1392زاده، قلي(»كند تا دين بهي را بستايد رستاخيز توس گرشاسب را مجبور مي
دري اما چهره زال پس از مرگ نوذر، فرزنـدان. به كلي متفاوت است شاهنامهتوس

و گستهم را بي مي او يعني طوس آنرا پادشاهيي اجازهو داند فره :دهد ها نمي به
و گسـتهم فـر اگر داردي طـوس
و تخـت نزيبد بريشان همي تـاج
كـــه باشـــد بـــرو فـــره ايـــزدي

و گـــردان بســيار مـــرســپاه ســت
ببايـــد يكـــي شـــاه بيـــدار بخـــت

ز ديهي ــد ـــبتابــ ــرديـــ م او بخــ
)1366:323فردوسي،(

كه. رساندو زو را به پادشاهي مي ميطوس :داند خود را مستحق پادشاهي
ــي ــه نــوذرمهم خـورمشاهي خود انـدررا بهجهانگويــد از تخم

)1371:40فردوسي،(
دهـد كـه اوجي پادشاهان انجام مـيأرو پادشاهي به او نرسيده است، اعمالي مخالف با

كال. توان در داستان فرود سياوش ديد آن را مي ت كه كيخسـرو منـع كـرده توس از راه
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مي بود، به سمت توران مي و با فرود سياوش درگير و ايـن شـاهزاده رود زرسـب،شود
سپ. دهـد را به كشتن مـي)داماد خود(ريونيزو)پسر خود( سـاالري ايـران بـههاگرچـه

مي نسبتاًهاي دست توس است، از چهره دو منفي ايرانيان به شمار بار سپاه ايـران آيد كه
و نـابخردي به شكسترا  رضـايي:نـك( هـايي اساسـي دارد هاي هولنـاك بـرده اسـت

يابـد كـه مـورد هاي طوس تا جايي ادامه مـي اين نابخردي).70-47: 1392 ارژنه، دشت
مي نفرين كيخسرو قرار مي و در بند :افتد گيرد

زبـان كــرد گويــا بــه نفــرين تــوس
ــاد ــر مب ــز مهت ــو ني ــران چن ــه اي ب

...بانـگ خـروسشب تيـره تـا گـاه
ــاد ــكر مب ــاالر لش ــه س ــن گون وزي

)1371:77فردوسي،(
ــهريار ــب ش ــاد ل ــنام بگش ــه دش ...را كـرد خـوارآن انجمن تـوسبرب

)79:همان(
ملي ما تا حدي دگرگون شده است كـه پيـروزي بسـياري توس در حماسهي چهره

در مهم او بر خاندان ويسه، در حماسه و تـوس ها به خاندان گودرز انتقـال يافتـه اسـت
و حتـي در جنـگ يـازده رخ هـم نقشـي جنگ با پيران ويسه شكست سختي مي خورد

مي. ندارد مي اين دگرگوني تا جايي پيش :گويد رود كه گودرز به او
ــو ــو ن ــهت ــه بيگان ــژادي ن و تــو ديوانــهايذر ن ايپــدر تنــد بــود

)1369:461فردوسي،(
: نـك(در شمار نوذريان آمـده اسـت يشت آبان98گشتاسپ در بند. گشتاسپ.3.3.3

او).121: 1392يشت، آبان نيـز گاهانحتي در او يكي از مقدسين زرتشت است كه نام
و از او به در بنـد).83: 1379ها، گات:نك( هواخواه زرتشت ياد شده استعنوان آمده

:نك(استو از او به نيكي ياد شدهشده ستوده گشتاسبفروهر نيزتيش فروردين صد
در زامياديشــت84در بنــد؛ همچنــين)1377:84 هــا، يشــت و دور شــمار فــره او داران

تقـدس).56: 1998زامياديشت،:نك(اند دشمن دانستهن از ديوهايامقدسي نگهدارنده
او گشتاسپ تا به حدي مي را بـر پيشـاني رسد كه تنها يشتي كه به نام ايزدان نيست، نام

ي ايـن چهـره. درواقع او تنها غيرايزدي است كه يشتي به او اختصاص يافته است دارد؛
دري چهره دقيقي هم ادامه دارد؛ امايهنام گشتاسپمقدس او تا اين پادشاه نوذري نيـز،

ي او شـيفته.، شخصـيتي منفـي دارد شـاهنامه گشتاسـپ. به كلي متفاوت است شاهنامه
و تخـت و چون لهراسپ، تـاج و سعي دارد پادشاهي را از پدر خود بگيرد قدرت است

و را به او نمي ميدهد قهر كرده مي برودبه هند گيرد تصميم :گويدو به زرير
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تــاج ايــران ســپارد بــه مــناگــر

ــاه اوي ــه درگ ــم ب ــه نباش و گرن
بــه جــايي شــوم كــم نيابنــد نيــز

پرستش كنم، چون بتان را شـمن
ــاه اوي ــن از م ــدارم دل روش ن
و چيز به لهراسپ مانم همه مرز

)11و1375:10ي،فردوس(
ميو باالخره به روم مي و به قيصر پناه :برد رود

و روان راهبه دل گاهبنهـاد رويران سوي رومـاز اي جـويجوي
)12:همان(

ميتينهادر تا . آورد پادشاهي را به دست
را گشتاسپ براي نگهداري قدرت، حاضر مي شود فرزنـد مقـدس خـود، اسـفنديار

:زنداني كند
سر خسـروان گفـت بنـد آوريـد
بــه پــيش آوريدنــد آهنگــران

و پـاي ببستند او را همـه دسـت

و زيـن مگذريـد مرو را ببنديد
و زنجيرهـاي گـران و بنـد غل

خـداي به پيش جهاندار گيهـان
)168:همان(

راو حتي بعد اين عمل او به حدي آشـكار. فرستد تا كشته شودميرستم با به جنگ او
اس است كه خود افراسياب هم متوجه مي :تشود كه رستم بهانه

چــه جــويي نبــرد يكــي مــرد پيــر
و رستم به كـار تو را نيست دستان

دريــغ آيــدت جــاي شــاهي همــي

كه كاووس خواندي ورا شـيرگير
همـــي راه جـــويي از اســـفنديار
ز گيتــي مــرا دور خــواهي همــي

)305:همان(
اي كامالً متفاوت با منـابع ملي چهرهي بنا بر آنچه گفته شد، خاندان نوذر در حماسه

و بر عكس منوچهر كه به مرور زمان حالتي مقدسنتر دار كهن و مينويد تر به دسـت تر
مي اي كامالً عكس آنچه در منابع كهن آورد، نوذر چهره مي .گيرد تر دارد، به خود

و حماسه د در سير تحول اسطوره و ها، از طرفي نوذريان تقدس خود را از دست اده
بي به خانداني بي و كمو اند فره تبديل شده خرد كم تقـدس يافتـه از طرفي ديگر منوچهر

و نياي زرتشت شـده اسـت  پـس بايـد گفـت.و مقام او تا حد نخستين انسان باال رفته
اين داستان به همـين. مربوط به دوران منوچهر بوده است،شكست از افراسياب در آغاز

عنـوان نيـاي در متون پهلـوي اگرچـه منـوچهر بـه. به متون پهلوي راه يافته است شكل
و منــوش شــود، منــوش زرتشــت معرفــي مــي و خورنــگ خــورنر هنــوز حضــور دارنــد
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آن خويشكاري و او كـامالً مقـدس نشـده اسـت هاي ايـن اتفـاق. ها به منوچهر نرسيده
د مي و احتماالً ر دوراني نزديك به فردوسي راويان بايست در دوران متأخرتر افتاده باشد

عنـوان نيـاي زرتشـت متون پهلواني كه عموماً موبدان زرتشتي بودند، مقام منوچهر را به
و تقدس داده و او را جاي پدرانش گذاشته و به همين دليـل داسـتان باالتر برده هـاي اند

و اين شكست را به نوذر مربوط به شكست منوچهر را از او سلب كرده انـد رساندهياند
و بسـيار منفـي كه نسبت به متـون قـديم چهـره  . تـر بـه خـود گرفتـه بـود اي متفـاوت

و افراسياب را به دوره براين، افزون و اين زو بردهي صلح منوچهر گونه داسـتان آرش اند
هاي حماسـي مـا حـذف شـده كمانگير كه در دوران منوچهر اتفاق افتاده بود، از روايت

مال بسيار اين روايت شهرت زيادي نيافته است؛ زيرا در بسياري منابع البته به احت. است
و حتي بعد از فردوسي اين شكست به دوران منوچهر مربوط اسـت  ي سـوياز؛همزمان

عنوان اولين انسان مطرح شده كه اين نشـان از شـهرت بسـيار ديگر منوچهر به ندرت به
ميبه. كم اين داستان دارد ست در كانون توجـه موبـدان زرتشـتي باي هرحال اين روايت

و با ورود به منبع فردوسي، يعني  ي شـاهنامه، بهي ابومنصوري شاهنامهقرار گرفته باشد
.فردوسي نيز وارد شده باشد

 گيري نتيجه.4
و پادشـاهي افراسـياب،در بعضي منابع جنگ اول افراسياب با ايرانيان، شكست ايرانيان

و در بعضي منابع، مثل  . به دوران نوذر منتسب اسـت شاهنامهدر ايران به دوران منوچهر
اهميـت چشـمگيري نداشـته؛ اوستاهاي قديم مثل منوچهر پادشاهي است كه در روايت

و  و در سير تحوالت داستاناما به مرور زمان و حماسي در متون پهلـوي، هاي اساطيري
مي از آنجا كه نياي زرتشت پيامبر به شمار مي و آيد، اهميتي خاص و نژاد او به منـو يابد

و حتي بعدتري فرشته ، در دوران نزديك به فردوسي كـه راويـان نريوسنگ رسانده شده
از طرفـي هـم.جاي منـو را گرفتـه اسـتد،هاي پهلواني، عموماً زرتشتيان هستن داستان

د ياننوذر بـه فردوسـي هاي نزديك، در روايتتر خانداني ستوده هستندر منابع كهنكه
به. اند اي منفي يافته چهره و گشتاسب و توس هاي عنوان سه شخص مقدس داستان نوذر

د) گشتاسـب(و حـامي زرتشـت) توس(، جاودان)نوذر(كهن كه شهيد وطن  ر بودنـد،
بي شاهنامه چهره و خانداني و فره ترسيم شده اي عكس اين دارند بنابراين بايـد اند؛ خرد

و پادشـاهي او در ايـران در دوران  گفت، در اصل روايت شكست ايرانيان از افراسـياب
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و در روايت يافتن او، اين شكست از او سلب هاي بعد به دليل تقدس منوچهر روي داده

و به دوران نوذر  . انتقال يافته استشده
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(بلعمي، ابـوعلي :، تصـحيح محمـد روشـن، تهـران1ج. طبـريي نامـه تـاريخ ). 1378.
. البرز/ سروش

و: تهـران،ي رقيـه بهـزادي ترجمه). 1388(. هندي بندهشن پژوهشـگاه علـوم انسـاني
.مطالعات فرهنگي

. اساطير: تهران،2ج.ها يشت). 1377(. پورداوود، ابراهيم
. اساطير:تهران. يسنا). 1387(. ــــــــــــــــ

(تيشتريشت  پژوهشـگاه: تهـران،گشتاسـب فرزانـهو زرشناس زهرهي ترجمه). 1389.
.فرهنگي مطالعاتو انساني علوم

(ثعالبي، ابومنصور . اساطير: تهران،محمود هدايتي ترجمه.شاهنامه). 1384.
و اسـالم ). 1371(. اثير جزري، ابن و، ترجمـه2ج. تاريخ كامـل بـزرگ ايـران ي خليلـي

. مطبوعات علمي:حالت، تهران
(حاجي خليفه .احياي كتاب: تهران،تصحيح هاشم محدث. التواريخ تقويم). 1376.
(ينيحسيني قزو ، نسـب تصحيح احمـد فتـوحي . المعجم في آثار ملوك العجم). 1383.

و مفاخر فرهنگي: تهران .آثار
(مطلق، جـالل خالقي سنامـه ايـران.»نامـه خـداي تـا شـاهنامهاز«).1386. ش7، ،2و1،

. 120تا1صص
(خواندمير .خيام:، تهران1ج. السير حبيب). 1380.

و الهام منصوري و درآمدي بر اسطوره). 1385(. دادور، ابوالقاسم و نمادهـاي ايـران هـا
. كلهر/ دانشگاه الزهرا: تهران. هند
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: تهـران،موسي جـواني ترجمه.قوانين زرتشتي مجموعه). 1384(. دارمستتر، جيمس
.دنياي كتاب

.ني: تهران،محمود مهدوي دامغانيي ترجمه.اخبارالطوال). 1383(. دينوري، ابوحنيفه
پژوهشـگاه علـوم: تهـران . هـاي شـاهنامه فرهنگ نـام ). 1388(. فسايي، منصوررستگار

و مطالعات فرهنگي . انساني
و فرهنگي: تهران. شكوه خرد در شاهنامه). 1392(. ارژنه، محمود رضايي دشت . علمي
: تهـران،تصـحيح عبـدالحي حبيبـي،1ج. طبقـات ناصـري ). 1363(. الدين سراج، منهاج

.دنياي كتاب
.اساطير: تهران،ابوالقاسم پايندهي ترجمه.تاريخ طبري). 1375(.، محمدطبري

و،تصحيح جالل خالقي مطلـق . شاهنامه).1375تا1366(. فردوسي، ابوالقاسم نيويـورك
.ي متون فارسي مجموعه: كاليفرنيا
(فرنبغ دادگي .توس: تهران،ي مهرداد بهار ترجمه. بندهشن). 1390.

. پارسه: تهران. فرهنگ اساطير ايران). 1392(. زاده، خسرو قلي
(سن، آرتور كريستن و نشـر: تهران،اهللا صفاي ذبيح ترجمه. كيانيان). 1343. بنگاه ترجمه

.كتاب
و نخستين شـهرياران در تـاريخ نمونه). 1389(. ــــــــــــــــــ هاي نخستين انسان

و احمد تفضليي ترجمه.اي ايران افسانه .چشمه: تهران،ژاله آموزگار
.فروهر: تهران.ي فيروز آذرگشسب ترجمه). 1379(.هات گا

. دنياي كتاب: تهران،تصحيح عبدالحي حبيبي. االخبار زين). 1363(. گرديزي، ابوسعيد
(زادسپرم هاي گزيده و مطالعـات: تهـران،محصـل راشـد محمـدتقيي ترجمه). 1366.

.فرهنگي تحقيقات
(مرعشي، ظهيرالدين و مازندران). 1345. . شرق: تهران. تاريخ طبرستان، رويان

(بهلم و القصص مجمل).تابي. و رمضاني. التواريخ . كالله خاور: تهران،تصحيح بهار
.توس: تهران،تفضلي احمدي ترجمه). 1385(. خرد مينوي
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