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 مقدّمه

 ،این متون راوایات بودند کهعموم پژوهشگران معتقد پیش از انتشار طومارهای نقّالی به شیوۀ علمی، 

حال، برخی پژوهشگران اینسینه بوده است. بابهابع شفاهی است و نقل آنها، به شکل سینهمن مأخوذ از

هم بودند، تردید کردند  بودن مأخذ برخی روایات نقّالی که در غالب طومارها، مشابه  نسبت به شفاهی

انتقادی، بحث  -نخستین طومار نقّالی به شیوۀ علمی(. با انتشار 81: 1374، ر.ک: محجوب، ازجمله)

، لشکرطومار هفتافشاری و مداینی در مقدّمۀ  وگو دربارۀ منابع روایات نقّاالن بیشتر شد.و گفت

ند و تأکید کردند که این روایات، بعدها به دست کاتبانی که در تمأخذ این روایات را شفاهی دانس

: سی(. سپس افشاری 1377لشکر، اند )ر.ک: طومار هفتهمجلس نقل حضور داشتند، مکتوب شد

، مصحَّح  سجّاد آیدنلو، ادّعا کرد که بیشتر آنچه در طومارهای نقّالی شاهنامهطومار نقّالی در مقدّمۀ 

سپس،  (.16و 15: 1390نوشته شده، ساخته و پرداختۀ ذهن و قوّۀ تخیّل نقّاالن است )ر.ک: افشاری، 

کردن که در روند مکتوب مختصر اشاره کرد صورتبه، شاهنامهر جامع نقّالی اطومقائمی در مقدّمۀ 

کم از عصر ساسانیان آغاز شده بود، برخی روایات مکتوب نشدند و های ملّی که دستداستان

نقل شدند و در نهایت،  سینهبهشفاهی در میان تودۀ مردم باقی ماندند و توسّط نقّاالن، سینه صورتبه

: 1396، شاهنامهجامع نقّالی های حماسی، به کتابت درآمدند )ر.ک: طومار به مانند دیگر داستان

شناسیم، از چند منبع مهم سرچشمه می« طومارهای نقّالی»متونی که امروزه با عنوان  مّا،ا (.33

های شاهنامه. 2کتوب به نظم در آمده؛ که خود از روی منبعی/ منابعی م شاهنامۀ فردوسی. 1اند؛ گرفته

( امّا ردّپای این شاهنامۀ مسعودیپیش از فردوسی که اثری از آنها برجای نمانده )جز سه بیت از 

 آفرینش و تاریخ(، تاریخ بلعمی) تاریخنامۀ طبری، تاریخ طبریروایات در تواریخ کهنی همچون 

توان آنها را نادیده ... باقی مانده است و نمیمستوفی و تاریخ گزیدۀ، نامۀ عالیینزهتمقدسی، 

. 4جای  طومارها به آنها استناد و ارجاع داده شده است؛ . خود  متون تاریخی که در جای3؛ گرفت

های دیگر هایی که از فرهنگ. داستان5 اند؛نابع مکتوب داشتههای حماسی فارسی که خود ممنظومه

های تدریج وارد داستاناند و بهشام شکل گرفتهو یا  1هند اخذ شده و یا در کشورهای دیگری چون

عصر صفوی و عصر قاجار  طومارهای نقّالیتوان در ها را میاین داستان اند؛ ورود تدریجیما شده

های به نظر نگارنده، آن بخش از داستان . طومارهای مکتوب نقّاالن  پیشین.6د؛ و وضوح دیبه

گویند و معتقدند ساخته و پرداختۀ ذهن می« شاخ و برگ»ین به آن گران پیشطومارها که پژوهش

دیگر وارد  ها یا نقاط  فرهنگی شوند که از فرهنگنقّاالن است، اوالً مربوط به همین روایاتی می
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 شاهنامۀ نقّاالن .راحتی آنها را از یکدیگر تفکیک کردتوان بهقدری ناچیزند که میاند؛ و ثانیاً بهشده

 زریری هم از این قاعده مستثنی نیست.

ندیم منابع مکتوب در دورۀ ساسانی )که نام بسیاری از آنان را ابن حال باید گفت با این حجم از

های ابوالمؤیّد بلخی، شاهنامه ازجملهدر دورۀ اسالمی ) شاهنامه ذکر کرده( و این تعداد الفهرستدر 

های شاهنامهتم الرجانی، ابومنصوری، فردوسی( و ابوعلی بلخی، مسعودی مروزی، پیروزان، رس

های خود را از روی دیگری که از آنها خبری نداریم، چه دلیلی وجود دارد که بگوییم نقّاالن داستان

منبع حماسی  مکتوب، باید دید آیا جایی برای روایات  این تعدادکردند؟ اصالً با منابع شفاهی نقل می

ها بود و باید گفت که بودن برخی داستانکلّی منکر شفاهیتوان بهماند؟ البتّه که نمیشفاهی باقی می

اند. امّا نظر نگارندۀ شفاهی و کتبی در عرض هم وجود داشته صورتبههای حماسی ایران، داستان

و در ادبیّات فارسی، خاصّه ادبیّات « اسالمی»در دورۀ « کتابت»عنصر   این سطور بر این است که

کنم که این غلبه، مربوط دارد. تأکید می« شفاهی»تری نسبت به عنصر حماسی ایران، نقش پررنگ

پیش از اسالم، های فارسی در ایران است و بحث  شفاهی/ کتبی بودن  حماسه« اسالمی»به دورۀ 

های سنن پهلوانی، قبل از اختراع کتابت و رسیدن نیست. چه اینکه همۀ داستان مربوط به این تحقیق

زریری هم در نگارش طومار  اند.شدهسینه منتقل میبهشفاهی و سینه صورتبهآن فن به ایرانیان، 

تر ای از طومارهای مکتوب  نقّاالن  قدیمخود، عالوه بر منابع مکتوبی که در باال اشاره شد، مجموعه

 ا در اختیار داشته و از مجموع همۀ این منابع مکتوب، طومار خود را تألیف کرده است.ر

 ، در حدّ امکان،شاهنامۀ فردوسیبا  طومار زریری مشترک ده داستانهفابع در این تحقیق، من

بدیهی است که منابع برخی از روایات این متون را پیشتر، دیگران در منابع  شده است. بررسی و ذکر

اند. خود نگارنده نیز در مقاالت دیگری که در پیشینۀ تحقیق به آنها اشاره خواهد کهن نشان داده

شد، منابع مکتوب برخی از این روایات را نشان داده و در مقالۀ حاضر، آن روایات را ذکر نکرده 

 است.

 ینۀ تحقیقپیش

های طومارهای نقّالی انجام شده و در این تحقیقات، داستان مکتوب تا امروز، تحقیقاتی دربارۀ منابع

مفاخر یاکبربرای نمونه،  اشاره شده است. شاهنامۀ فردوسیبه منبع متفاوت برخی روایات طومارها و 

کند که طومارهای نقّالی، با چند این ادّعا را مطرح می رزمنامۀ کنیزک( در مقدّمۀ کتاب  1395)

رسند. نگارندۀ این تحقیق، ناچار بود برای اثبات نظر خود، ابوالمؤیّد بلخی می شاهنامۀ منثورواسطه به 
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 شاهنامۀپیش از  یات حماسی مکتوب کهن و حتّیااز رو الیطومارهای نقّگیری ی بر بهرهمبن

ی تا سدۀ هفتم هجری نشان دهد؛ را بر روی ادبیّات فارس وایاتفردوسی، ابتدا تأثیر آن ر

هستند )نک: ارژنگی و یاحقّی،  منظور، مقاالتی منتشر کرد که امروز، پشتوانۀ تحقیق حاضرهمینبه

. نگارنده، همچنین برای اثبات این فرضیّه، که ظاهراً (79 -86، الف: 1398؛ ارژنگی، 37 -73: 1398

این این متون، سرزمین هند است، مقاالت دیگری تألیف کرد که آنها هم پشتوانۀ  برخی از مهد

 (.29 -45، ج: 1398همو، ؛ 177 -192: ، ب1398ند )نک: ارژنگی، اتحقیق

 بحث و بررسی

شاهنامۀ را که متفاوت با روایت  شاهنامۀ نقّاالنهای بنای این تحقیق، بر این نهاده شده که منابع داستان
در منابع کهن نشان دهد. بدیهی است که  ،و یا در روایت فردوسی حضور ندارند هستند فردوسی

 کهن مکتوب   ، عمدتاً از منابعشاهنامۀ نقّاالنروایات احتماالً، حرف اصلی مقالۀ حاضر، این بوده که 

و ها گیرد و غالب داستانهای پیش از فردوسی سرچشمه میشاهنامه، بلکه )و نه ادبیّات شفاهی(

، طومارهای متأخّر، از نظر کتابت، قدمت زیادی دارند. البتّه بدیهی است که در روایات آن

جای  رۀ بررسی این تحقیقبینیم که از پشتوانۀ منابع کهن برخوردار نیستند و در دایهایی میداستان

وظیفۀ  ا نیستند وهاند، برآمده از ذهن نقّال، بر خالف آنچه گفتهطومارهای نقّالیگیرند. روایات نمی

 داستان است.  و پرورش طور که از عنوان نام او پیداست، نقلاصلی نقّال در میان، همان

است، تصوّر بر این است که نقّاالن روایات  شاهنامهکه غالباً عنوان طومارها، طومار نقّالی  جاازآن

هایی به آن و داستان اندبرگرفته و گاهی به آن شاخ و برگ داده شاهنامۀ فردوسیخود را از 

، برزونامه، نامهش، کونامهبهمن) اند. در دو دهۀ اخیر با انتشار دیگر متون حماسی منظوم فارسیافزوده

ای از روایات نقّاالن، روایاتی مشترک و...(، مشخّص شد که بخش عمده فرامرزنامه، نامهبانوگشسب

یا « لشکرهفت»است و صحنۀ اصلی بسیاری از نبردهای روایات نقّاالن که به آن  با همین متون بوده

و با افراسیاب  ناشناس با یکدیگر صورتبهگویند، صحنۀ کارزار فرزندان رستم می« لشکر  دوّمهفت»

های های عمدۀ دیگری نیز بین روایات طومارها با روایات منظومهحال، تفاوتاینو یاران اوست. با

 تر دارد. های دقیقشود که نیاز به بررسیسی دیده میحما

های دیگر، خاصّه هند و هایی است که از فرهنگهای مهمّ این متون، داستانسرچشمهدیگر از 

ای در ادبیّات مکتوب فارسی ها، پشتوانهاند و روایات این داستانشام وارد ادبیّات حماسی ما شده

ها متعلّق به حوزۀ ای با قطعیّت حکم کنند که این داستانتا عدّهندارند و همین مسئله باعث شده 
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باید اند. به نسل بعد منتقل شده و تا همین اواخر مکتوب نشده سینهبهسینهادبیّات شفاهی هستند و 

ها بر ب کربودن  آنها ؛ چراکه در ابتدای بسیاری از این داستانمحکم نیستکه استدالل آنان  گفت

کس این داستان را نشنیده کند که تا کنون، هیچگوینده/ سرایندۀ داستان تأکید میتصریح شده و 

های این ژانر ی، از سنّتیان و سرایندگان متون حماسواها از جانب رادّعا دستاین . هرچند کهاست

رساند. دلیل دیگر بر ردّ سخنان این عدّه می نیز ها رابودن این داستانای از بدیعشمّه حالاست، بااین

ای با توجّه به نیاز بدین معنی که نقّاالن در هر دوره ؛هشگران، بریدگی در سلسلۀ نقل استاز پژو

کردند. برای مثال، نقّاالن، تا دورۀ صفوی، هایی خاص را نقل میمخاطبان عصر خود، داستان/ داستان

 2پرداختند... میو حسین کرد،  امیرارسالن، رموز حمزه، مک عیّارسهایی چون بیشتر به نقل داستان

بود که از روی متن « خوانانشاهنامه»رواج نداشت و این کار، به دست  شاهنامهو در این دوران، نقل 

توان ترتیب، چگونه میخواندند. بدینای مخاطبان خود میهای آن را بر، داستانشاهنامهمکتوب 

های متمادی در حافظۀ نقّاالن و راویان باقی مانده طی سده های طومارهای نقّالیتانکه داس ادّعا کرد

اند گنجینۀ سینۀ خود را بیرون بریزند؟ و اگر تا اینکه شرایط در دورۀ صفوی مهیّا شده و آنان توانسته

ه کنیم؟ وجود  توانیم توجیباشیم، بریدگی زنجیرۀ نقل را چگونه می« سینهبهسینه»معتقد به ادبیّات  

 شهریارنامۀاسدی،  شاهنامۀ ازجملهاند )های خاصِّ مشترک، در متونی که در هند تألیف شدهنام

توان منوط به توارد دانست؛ بلکه این ( و طومارهای نقّالی را نمیمنظومۀ کک کوهزادمختاری و 

 است.شده در هند، بر طومارهای نقّالی های تألیفمسئله حاکی از تأثیر داستان

گیری حضور برخی از روایات  این متون در منابع مکتوب  تاریخی و غیرتاریخی  کهن، که به بهره

فردوسی متفاوت  شاهنامۀ اند و روایت آنها با روایتهای پیش از فردوسی تصریح کردهشاهنامهاز 

. بسیاری از های منثور( از منابع مکتوبشاهنامهگیری  این متون )است، خود دلیلی است بر بهره

توان مورّخ را به استفاده از منابع شوند و نمیروایات  موجود در این متون، در تواریخ فارسی دیده می

های چهارم تا زبان در سدهشفاهی متّهم کرد. بسیاری از روایات  این متون را در شعر شعرای فارسی

مبنی بر استفادۀ آن شاعران از  توان دید و این در حالی است که اشارات فراوانیهفتم هجری می

شود. بخشی از روایات طومارهای نقّالی، روایاتی هستند که منابع مکتوب، در اشعارشان دیده می

فردوسی دیده  شاهنامۀآیند. روایاتی که در نسخ شمار میبه شاهنامۀ فردوسیامروز، جزو ملحقات 

ها را هم به نثر، این بخش امۀ فردوسیشاهنهای شوند و مؤلّف/ نقّال، در بازنویسی داستانمی

بازنویسی کرده است. برخی پژوهشگران معتقدند که این روایات، روایات عامیانه و نقّالی هستند که 
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رسد که این روایات، روایات کهنی هستند که اند، امّا به نظر میفردوسی شدهشاهنامۀ وارد نسخ 

ها را در اثر د بوده، و کسانی کمبود این داستانهای پیش از فردوسی موجوشاهنامهاحتماالً در 

اند. حضور اضافه کرده شاهنامهها را به بحر متقارب سروده و به فردوسی احساس کرده و آن داستان

 کند. این روایات در منابع کهن، این نظر را تأیید می

 شاهنامۀبا  نقّاالنشاهنامۀ مشترک  هاییب کار، بدین صورت است که داستاندر ادامه، ترت

، از کیومرث تا بهمن، نقل و منبع  مکتوب  متفاوت  شاهنامه، به ترتیب پادشاهان و پهلوانان فردوسی

مقالۀ حاضر، تحقیق در منابع آن دسته از  به ذکر است که مسئلۀ الزممشخّص شود.  زریریروایت 

ند؛ بنابراین، تحقیق اوتروایت متفا هایی است که در شاهنامۀ فردوسی هم وجود دارند، امّا درداستان

و، بانوگشسب، جهانگیر، های برزهای طومارهای نقّالی، مانند داستاندربارۀ منابع آن دسته از داستان

اند، موضوع تحقیق که صفحات زیادی را در طومارهای نقّالی به خود اختصاص داده ...جهانبخش و

 حاضر نیست.

 کیومرثنسب  -1

کیومرث بن آدم بن سام بن نوح بن ملک بن »چنین آمده است:  شاهنامۀ نقّاالننسب کیومرث در 

)و به  -اهللصفی –متوشلخ بن ادریس بن یَرو بن مهائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن هابیل بن آدم 

تاریخ نامه، شبیه است به آنچه که در (. این نسب343: 1396)زریری، « السّالم(قولی شیث بن آدم علیه
( و چنان که 77: 1392آمده است )ر.ک: بلعمی،  تاریخنامۀ طبری( و 108: 1، ج1375) طبری

نامه، همان است که در یکی از کنند، این نسبتصریح می تاریخنامۀ طبرینویسندگان 

بن مقفّع آن را به عربی ترجمه کرده است. به های دورۀ ساسانی موجود بوده و عبداهللسیرالملوک

هم  شاهنامۀ اسدی( هم اشاره شده است. این روایت در 1: 1385) شاهنامۀ ثعالبیه، در ناماین نسب

 .(913: 1393،قبانامهزرّین)ر.ک:  است آمده

 توسّط هوشنگ گذاری جشن سدهکشف آتش و بنیان -2

( آمده است. 74: 1396)زریری،  3شاهنامۀ نقّاالن در نهادن جشن سده،داستان کشف آتش و بنیان

نسخۀ سعدلو  در (،6: 1382؛ همو، 17: 1970نداری، )ر.ک: ب شاهنامهاین داستان در ترجمۀ بنداری از 

، همچنین در نُه نسخۀ دیگر (13: 1، ج1377)مستوفی،  ظفرنامهنسخۀ حاشیۀ  (،12: 1379)فردوسی، 

؛ خطیبی، 54: 1394شتر، ر.ک: آیدنلو، آمده است )برای اطّالعات بی (137: 1397)ر.ک: خطیبی، 

دهد و به سخنان ارجاع می التّواریخناسخ (. زریری دربارۀ این داستان، به کتاب131 -152: 1397
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(. 83: 1396کند )ر.ک: زریری، هوشنگ در کتابی از او که به فارسی ترجمه شده است اشاره می

اندرزهای  جاویدان خردنویسنده، کتاب  گویا مقصود»دوستخواه در توضیح این عبارات، نوشته: 

ابن مسکویه از روی اصل پهلوی الدّین شوشتری از روی ترجمۀ عربی منسوب به هوشنگ ترجمۀ تقی

در کتابی « بهرام پسر فرهاد پسر اسفندیار یزدانی»رفتۀ کتاب باشد. بخشی از این کتاب را نیز دستاز

« سیاوخش پسر اورمزدیار پسر سیاوخش آذری»و ( آورده 36 -50)چمن اول، صص  شارستانبه نام 

 )همان(.« میالدی( آن را در بمبئی به چاپ رسانیده است. 1885یزدگردی ) 1332در سال 

 پیامبری هوشنگ -3

داند و در این باره، به ، هوشنگ را از پیغمبران عجم و صاحب کتاب میشاهنامۀ نقّاالنزریری در 

(. دوستخواه در توضیح این سخنان نوشته 73: 1396دهد )ر.ک: زریری، ارجاع می دساتیرکتاب 

های دینی اصیل ایرانی ندارد و منبع است که پیامبری هوشنگ، هیچ سندی در اساطیر و داستان

های پیروان فرقۀ آذرکیوان است که اعتباری ندارد و نوشته دساتیرزریری در این سخن، کتاب 

به دو نکته توجّه داشت؛ یکی آنکه زریری در این روایت از منابع مکتوب استفاده  (. باید84)همان: 

کرده و نه منابع شفاهی؛ دوم اینکه به پیامبری هوشنگ در منابع تاریخی معتبر اشاره شده است؛ 

(. حمزۀ اصفهانی پیش 27: 1، ج1363بلخی، ؛ ابن30: 1346بن حسن اصفهانی، ر.ک: )حمزه ازجمله

اعتقاد ایرانیان بر پیامبری هوشنگ را نقل کند، به ذکر منابع خود دربارۀ اخبار پادشاهان ایران از آنکه 

سیر . کتاب 2مقفع؛ ترجمۀ ابن الفرس سیرالملوک. کتاب 1کند: پردازد و آنها را چنین معرّفی میمی
نجینۀ ، مستخرج از گالفرستاریخ ملوک. کتاب 3ترجمۀ محمّدبن جهم برمکی؛ الفرس ملوک

 الفرسسیر ملوک. کتاب 5بن شاهویه اصفهانی؛ ترجمۀ زادویه الفرسسیر ملوک. کتاب 4مأمون؛ 

ترجمه یا تألیف  ساسانتاریخ ملوک بنی. کتاب 6بن مطیار اصفهانی؛ ترجمه یا تألیف محمّدبن بهرام

ه موبد والیت شابن مرداناصالح بهرام ساسانتاریخ ملوک بنی. کتاب 7بن قاسم اصفهانی؛ هشام

(. بر این اساس، دست کم در چند 7: 1346بن حسن اصفهانی، شاپور از بالد فارس )ر.ک: حمزه

ایرانیان چنین »گوید: مورد از این منابع، به پیامبری  هوشنگ تصریح شده بوده که حمزۀ اصفهانی می

 (.30)همان: « هر دو پیامبراند« ویکرت»( و برادرش پندارند که وی )هوشنگمی
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 جدا شدنِ فر از جمشید -4

( شبیه به مطالبی 130 -132: 1، ج1396 )زریری، شاهنامۀ نقّاالنروایت جداشدن فر از جمشید در 

(. قنواتی معتقد است که این دو روایت 490: 1، جاوستااست که در زامیادیشت آمده است )ر.ک: 

 (.39: 1396با هم مطابقت دارند )ر.ک: قنواتی، 

 ارنواز شهرناز و -5

، شهرناز و ارنواز دختران ضحّاک (218 -248: 1، ج1396) 4زریری شاهنامۀ نقّاالنطبق روایت 

: 1318) والقصصالتّواریخمجملشوند. در هستند و از ازدواج آنان با فریدون، سلم و تور متولّد می

ا، وی دختر ه( دربارۀ مادر سلم و تور دو روایت نقل شده است که بر اساس یکی از روایت27

 (. 39: 1396ضحّاک است )همچنین، ر.ک: قنواتی، 

 ضحّاک پسر علوان -6

فرماید: نام پدر ضحّاک، مرداس عرب بود. لکن  شاهنامهفردوسی در »در روایت زریری آمده است: 

 –مسطور است که ضحّاک پسر علوان بن عاد بن ارم بن سام بن نوح  ناس خُ التّواریخدر جلد اوّل 

است... پدرش علوان که عجمان مرداسش خوانند، برادر شدّاد بن عاد است و علوان از  -السّالمعلیه

در  -که هَمال  خورشید بود –ملوک حمیر بود و پایۀ اقبالش بدان جا کشید که خواهر جمشید را 

رزادۀ سلک ازدواج ا ند راج داده، ضحّاک از وی متولّد شد. پس ضحّاک پسر خواهر جمشید و براد

گوید ضحّاک برادرزادۀ شدّاد عادی (. زریری همچنین می124: 1396)زریری، « شدّاد بن عاد است.

 (.1213است )همان: 

دانند و معتقدند که ضحّاک پسر علوان گوید، اهل یمن ضحّاک را از خود میکه طبری میچنان

. وی بیوراسب 1داند: نین میپسر عبید پسر عویج بود امّا پارسیان نسب ضحّاک را به دو روایت چ

پسر ارونداسب پسر زینکار و پسر ویروشک پسر تاز پسر فرواک پسر سیامک پسر مشی پسر 

. ضحّاک پسر اندراسب پسر ریحدار پسر ویدریسنگ پسر تاج پسر فریاک پسر ساهمک 2کیومرث؛ 

ه ضحّاک کند ک(. طبری نیز تصریح می136: 1، ج1375پسر ماذی پسر کیومرث )ر.ک: طبری، 

دختر ویونگهان )پدر جمشید( و مادر « ودک»گوید به پندار گبران، خواهرزادۀ جمشید است و می

خواهر جمشید « ویدک»ضحّاک بود )همان(. پس در واقع ارونداسب یا اندراسب پدر ضحّاک، با 

 شود.کند و از ازدواج آنان ضحّاک متولّد میازدواج می
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 روایت اهل یمن -6-1

 (،67: 1384) تاریخ گردیزی(، 29: 1348) تاریخ بناکتی(، 18: 1900ثعالبی ) اخبار ملوکغرر در 
(، ضحّاک پسر علوان است. در 28: 1364دینوری ) اخبارالطوال( و 11: 1385)بلخی فارسنامۀ ابن

، ضحّاک، پسر علوان و برادرزادۀ شدّاد عاد است و به گفتۀ او، عجم مرداس را علوان تاریخ بناکتی

از او « ضحّاک علونی )علوانی(»( با عنوان: 39: 1389) القلوبنزهه(. در 29: 1348خوانند )بناکتی، 

 یاد شده است.

 روایت ایرانیان -6-2

، 1385بلخی، گوید که در تمام منابع، ضحّاک خواهرزادۀ جمشید است )ر.ک: ابنابن بلخی می

( هم آمده 82: 1387مستوفی ) تاریخ گزیدۀ ( و67: 1384) تاریخ گردیزی(. این روایت، در 11: 1ج

 است.

 شاهنامۀ ابوالمؤیّد بلخیدهد ظاهراً به همین ترتیب در دو روایتی که طبری به پارسیان نسبت می

گوید که پدر سیامک مشی، و مادرش نقل شده بوده است؛ چرا که بلعمی به نقل از ابوالمؤیّد می

 (.87: 1392مشانه بود )ر.ک: بلعمی، 

 ماران دوش ضحّاک -7

بعد از رفتن ابلیس، سر  هر دو کتف  ضحّاک خارش شدیدی پیدا »در روایت زریری آمده است: 

کرد. به قدری با کیسۀ حمام بر شانۀ او کشیدند که مجروح شد. ناچار لباس در بر نموده، رفت ]به[ 

باس به جنبش درآورده، اش به خارش درآمده، ک تفَین را زیر لدربار. چون بر تخت نشست، باز شانه

تر گشت. ناچار از تخت به زیر آمده رفت ]به[ اندرون. سایید. لکن شدّت  خارش فزونبه لباسش می

های وی را خاراندند تا زخم گشته، قدری راحت مَلبَس از تن بیرون کرده، اهل حرم را گفت سر  شانه

زخم ]را[ که بسته شده بود به ناخن کند.  شد. تا روز بعد باز به خارش درآمده، آن را خاراند. تا روی

از زیر آن، دو کرم  کوچک پیدا گشته، فرمود حکیم آوردند. چند تن از پزشکان حاضر شده، هرچند 

مَرهَم به کار بردند، نتیجه نبخشید. پس اجازه گرفته، هر دو را بریدند و روی ان را مرهم نهاده، بستند. 

تر از روز گذشته درآمده، روی آن را کَند. آن دو کرم بزرگ روز، باز به خارشبعد از یک شبانه

تر بودند تا روزه اتّفاق افتاد و هر روز از روز  پیش بزرگنمایان شدند. باز بریدند و این عمل همه

رفته به شکل دو مار سیاه بزرگ گشته، مزاحم او شدند... ابلیس را بردند در حضور پادشاه، بعد رفته
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ایشان « دو نفر زندانی را گردن زده، مغز سرشان را در دو بشقاب نهاده، بیاورید!»ی گفت: از معاینۀ ط بّ

چنان کردند. گرفت جلو مارها. خوردند و هر دو مانند دو دَبیله کوچک گشته، ضحّاک آسوده 

های دیگر (. دبیله همان دمل است و این روایت هم به روایت164و 163: 1396)زریری، « شد.

ای از مَنک بَش سر برزد وَجَعی در گرفت که به آنگاه س لعَه». در جای دیگر هم آمده: نزدیک است

مقدّم و ؛ همچنین، رک: علوی125)همان: « هیچ مرهمی جز مغز سر آدمی ساکن نگشتی

گوشت (. این روایت، که ضحّاک به جای دو مار، دو زخم/ ریش/ پاره12 -17: 1395خسروی، کی

تاریخ (، 67: 1362) نامۀ عالئینزهت(، 67: 1384) گردیزی األخبارعیونر بر دوش خود داشت، د
 فارسنامۀ(، 29: 1348) تاریخ بناکتی(، 80: 1، ج1383اثیر )ابن الکامل (،137: 1، ج1383) طبری

، 1374مقدسی )آفرینش و تاریخ (، 137: 1342منهاج سراج ) طبقات ناصری(، 35: 1385بلخی )ابن

( 82: 1387مستوفی ) تاریخ گزیدۀ(، 22: 1900ثعالبی ) الفرس و سیرهماخبار ملوکغرر (، 502: 1ج

 ( آمده است.302: 1377الخیر، بن ابی)ایرانشانکوشنامه و همچنین در منظومۀ حماسی 

 عدالت ضحّاک -8

خواهد که به او اجازۀ اش از فریدون میآمده است که ضحّاک در روز محاکمه 5شاهنامۀ نقّاالندر 

کند و گفتن بدهد. در سخنانش به محاسن حکومت خود و معایب حکومت فریدون اشاره میسخن

س یُّم، در زمان حکومت خود، هرکس را مطابق شئونش منصب دادم و مردم فقیر »گوید: می ازجمله

زادگان این مُلک شرافم و برای سرپرستی ملّت در کلّیّۀ ایاالت و والیات، از ارا بر مردم حاکم نکرد

کفایت  عاقل و عالم  باتجربه تعیین نمودم و حال اعمال این جوان را ببینید که چند نفر از و مردان با

آهنگران بازاری را که نه قوانین کشوری و نه رسوم لشکری دانند و نه سواد رسمی دارند، آورده 

اند و آبادانی مُلک و ها بر مسند  حکمرانی نشستهصدر دربار سلطنتی باالدست اشخاصی که سال

باشد نشانیده و آزادی ملّت و تشکیل قوای نظامی به توسّط  قلم و بیان و سیاست و کیاست ایشان می

« لّت گریستفردا که خواهد زمام مُلک و ملّت ]را[ به این نوع مردم سپارد، باید بر این مُلک و م

 (. 223 -225: 1، ج1396)زریری، 

مردم به علّت زیان فراوان و آزاری که نسبت به درویشان »در فرگرد بیستم از سوتکرنسک آمده: 

کرده بودند به شکایت پیش فریدون آمدند و گفتند که چرا تو ضحّاک را که پادشاه خوبی برای 

داشت و او که جویای ما بود و دور نگاه میکردن بود مغلوب کردی او که ترس را از ما حکومت

ع قدیم، (. در برخی از مناب109: 1397)تفضّلی، « کرد در برابر مردم مازندراناین کشور را حفظ می
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و بیوراسف به هیچ موضعی و »آمده:  تاریخ قمدر  ازجملهتار نیست؛ وچنان تیرهچهرۀ ضحّاک آن

به میراث گذاشتی؛ چنانچ به اصفهان اطعمه و حلوا  جایی نگذشتی الّا که به اهل آن موضع چیزی

« ها گزیده و حلواهای گوناگون به اصفهان موجودندبگذاشت و از ایّام او الی یومنا هذا طعام

 (.73و 72: 1361قمی، بن محمّد حسن)

 نامۀ منظوم هم به رای و داد ضحّاک اشاره شده:در غازان

 نژادز شاه فریدون فرّخ ز جمشید و ضحّاک با رای و داد        

 (372: 1381اژدری، )نوری

 سرگذشت پدران فریدون -9

امّا فردوسی از ( 142 -157: 1396)ر.ک: زریری، به پدران فریدون اشاره شده  ،6شاهنامۀ نقّاالندر 

 گوید: آن گذشته و تنها می

 برآمد برین روزگاری دراز          کشید اژدها را به تنگی فراز

 فریدون ز مادر بزاد        جهان را یکی دیگر آمد نهادخجسته 

 (62: 1، ج1393)فردوسی، 

شدن فریدون را باید توجّه داشت که فاصلۀ زمانی حدود هزارسالۀ پادشاهی ضحّاک تا زاده 

شاخ و »شوند، نشانۀ دیده می طومارهای نقّالیفردوسی روایت نکرده و اگر این روایات در 

گوید که میان ، از قول نژادشناسان ایرانی، میکاملنقّاالن به داستان نیست. ابن اثیر در « دادن برگ

)اثغیان( ]آبتین[ خوانده « اثفیان»دهاک، فریدون تا جمشید ده پدر بودند که همگی از بیم گزند آژی

: 1342سراج )(، منهاج12: 1385بلخی )(، ابن29: 1348)(. بناکتی 90: 1، ج1383اثیر، شدند )ابنمی

(، 187 -202: 1377الخیر )بن ابی(، ایرانشان93: 1، ج1392(، بلعمی )152: 1، ج1383(، طبری )137

( هم به پدران فریدون که از ضحّاک گریخته و هزار 83: 1387( و مستوفی )21 -49: 1354اسدی )

 کنند.ه میبودند اشارها میسال در بیابان

در آن رفته )ر.ک:  شاهنامۀ ابوالمؤیّدترین مأخذی است که ذکر که کهن تاریخنامۀ طبریدر 

و پارسیان گویند بیرون از کتاب که بگریخت، به زاولستان شد. به »(، آمده: 120: 1390زاده، تقی

ست و پدر امر به دست حدیثی دراز گویند دختر پادشاه زاولستان او را بیافت و به زن او شد. پدر ندان

ها و او کرده بود. پس چون دست بدین دختر دراز کرد پسری آمدش تور نام کردش... و حدیث

 (. 93: 1392)بلعمی، « اندر شاهنامۀ بزرگاخبار ایشان بسیار گوید ابوالمؤیّد بلخی به 
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 نریمان -10

آمده است )ر.ک: زریری،  7نشاهنامۀ نقّاالکوه، در شدن نریمان در سپندکوه/ شکاوندروایت کشته

 نامۀ عالیینزهت(، 42: 1318) التّواریخ والقصصمجملاین روایت در  (.923و  922: 1396

، مورَّخ شاهنامۀ فردوسینویس ( و همچنین در دست320و  319: 1362الخیر، بن ابی)شهمردان

کند، وی تصریح می مجمل( آمده است و چنان که صاحب 28ق، معروف به نسخۀ لندن )برگ 675

 (.2: 1318التّواریخ والقصص، نقل کرده است )ر.ک: مجمل شاهنامۀ ابوالمؤیّد بلخیاین خبر را از 

گوید که به  شاهنامهو اخبار نریمان و سام و دستان، خود به »گوید: می تاریخ سیستانصاحب 

به شعر کرد و بر  اهنامهشتکرار حاجت نیاید. و حدیث رستم بر آن جمله است که بوالقسم فردوسی 

شاهنامۀ ، «شاهنامه»(. ظاهراً در اینجا مراد او از 7: 1352، تاریخ سیستان)« نام سلطان محمود کرد
فردوسی نیامده است شاهنامۀ دانیم اخبار نریمان در . چنان که می1است؛ به دو دلیل:  ابوالمؤیّد بلخی

نقل کرده؛  شاهنامۀ ابوالمؤیّدنریمان و سام را از  کند که اخبارهم اشاره می التّواریخمجملو صاحب 

آمده است؛ یعنی اخبار نریمان و سام در  شاهنامۀ فردوسیگوید: و حدیث رستم در . در ادامه می2

ترتیب، عجیب نیست که و بدین شاهنامۀ فردوسیآمده و اخبار رستم در  شاهنامۀ ابوالمؤیّد بلخی

فردوسی هیچ نیست شاهنامۀ »آشنایی کامل داشته، بگوید:  ابوالمؤیّدشاهنامۀ سلطان محمود که با 

 «. مگر حدیث رستم

شاهنامۀ ای غیر از شاهنامهکارآسی در دربار سلطان محمود غزنوی،  از شواهد پیداست که
شده. با توجّه به ، حدیث رستم کم یافت میشاهنامهخوانده و باید قبول کنیم که در آن فردوسی می

دانیم که داستان زال و رودابه و رستم، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، رستم و نمی به یقینا اینکه م

شاهنامۀ اکوان دیو، رستم و شغاد، اسکندرنامه، بهرام چوبینه، گشتاسب و کتایون و امثال آنها جزء 
بینیم در ها را از منابع دیگری گرفته است؛ چنانکه میبوده، یا آنکه فردوسی این داستان منثور

تواریخی که قبل از فردوسی یا در همان اوان و کمی بعد از آن نوشته شده، ذکری از غالب 

ی هاتر کرد که داستانتوان این فرضیّه را محکم(، می31: 1345های مزبور نیست )ر.ک: بهار، داستان

)ر.ک:  اندافزوده شاهنامههای به داستان شاهنامۀ ابومنصوریمؤلّفان فردوسی، یا رستم را 

به  –های آن آشنا بوده شنیده و با داستانرا می شاهنامهو محمود، که  (18 -21: 1386مطلق، خالقی

پررنگ حضور   - 8کرده، سلطان محمود، کارآسی را از خود جدا نمیشاهنامهگفتۀ مقدّمۀ اوسط 

 رستم برای او عجیب آمده و چنین سخنی بر زبان رانده است.
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 شدن پیل سفید به دست رستم در طفولیّتداستان کشته -11

نامۀ نزهتدر  (،1295 -1298: 1396)ر.ک: زریری،  نقل شده 9شاهنامۀ نقّاالناین داستان که در 
 (.319: 1362الخیر، بن ابیهم آمده است )ر.ک: شهمردان عالئی

 خواهی نریمان توسّط رستمداستان خون -12

نامۀ نزهت، در (1319 -1328: 1396ر.ک: زریری، ) نقل شده 10شاهنامۀ نقّاالنتان که در این داس
 (. 320و  319: 1362الخیر، بن ابیهم آمده است )ر.ک: شهمردان عالئی

 قبادازدواج رستم و خواهر کی -13

: 1396)زریری،  11شاهنامۀ نقّاالنکاوس، در قباد/ خواهر کیلۀ کیداستان ازدواج رستم با خواهر/ خا

هم اشاره شده است  نامۀ عالیینزهتکاوس، در ( آمده است. به ازدواج رستم با خواهر کی1601

ژوزف هم نویس سن(. این روایت، در حاشیۀ دست341و  321: 1362الخیر، بن ابی)ر.ک: شهمردان

( هم از پیوند رستم با خالۀ 35: 1383) التّواریخمجمل(. در 109: 1389آمده است )ر.ک: فردوسی، 

نبرد  هم پس از ذکر ماجرایمستوفی  قباد و زادن فرامرز و بانوگشسب و زربانو سخن رفته است.کی

کاوس، به مکافات، خواهر خود، مهرناز را به زنی به رستم »گوید: کاوس با شاه هاماوران، میکی

 (.87: 1387)مستوفی، « داد

 زور رستم -14

( آمده 2129: 1396، زریری) 12شاهنامۀ نقّاالنروایت زیادشدن  زور رستم در نبرد دوم با سهراب، در 

ق(، 848ق(، واتیکان )844ق(، پاریس )796های قاهره )روایت، در ده بیت، در نسخهاست. این 

: 2، ج1393ق( )ر.ک: فردوسی، 849ق(، انستیتوی خاورشناسی )894ق(، برلین )852آکسفورد )

( 65: 1394شود )ر.ک: آیدنلو، ( هم دیده می157: 1379( و سعدلو )ر.ک: همو، 14، زیرنویس 184

 .13، ظاهراً از سدۀ هشتم هجری به شاهنامۀ فردوسی افزوده شده استو چنان که پیداست

ای دارد، با توجّه به اینکه رستم، در برداشتن سنگ اکوان از سر چاه بیژن، قدرت مافوق بشری

رسد که روایت زیاد شدن زور رستم در داستان رستم و سهراب صحیح و اصیل است. در به نظر می

دامن زره و خفتان ببر بیان را برچیده، زد به شیر قلّاب و »آمده است:  (2824: 1396روایت زریری )

زنجیر کمر. پس پاها چپ و راست نهاده، یک دست در سوراخ و یک دست در کنار سنگ، یک 

و سنگ را از « خسرواقبال شهنشاه کشور ایران شاه کی»عربدۀ رعدآسا از جگر برکشیده، گفت: 
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ستان به زمین آمده، و آن سنگ سر جای اوّلش یعنی وسط بیشۀ چین زمین برداشته، بر افالک افکند

 «. در و دشت از آن به لرزه درآمد

 اسفندیار حقارت مرگ -15

ارجاع « اخبار خسروان»کند و دربارۀ آن، به ناصرخسرو در بیتی، به حقارت مرگ اسفندیار اشاره می

 دهد:می

 درنگ        هرکه آمده استتت زود برفته استتت بی

o 

نخوانتتده   ای اخبتتار خستتتروانبرخوان اگر 

o 
محتتل بتته چتته خواری برون  بر رس کز این

 شدند     

همن و شتتتتاپور و اردوان  ب فنتتدیتتار و   استتت
o 

 (499: 1393)قبادیانی،                                                                                                                

اعتباری دنیا نباشد، ت نگرفته باشد و مراد او، تنها شرح بیئ، تنها از عواطف شاعر نشاگر این بیت

یاد آورد و سند دیگری  ، روایتی کهن را فرا«اخبار خسروان»ممکن است با توجّه به ارجاع او به 

نقل شده است. در این شعر، به خواری  شاهنامۀ نقّاالنو  نامۀ عالیینزهتباشد بر روایتی که در 

اند )برای دیدن این همرگ  بهمن، شاپور و اردوان نیز اشاره شده است که در منابع کهن تأیید شد

کارنامۀ اردشیر ؛ 78: 1364؛ دینوری، 601: 1370الخیر، بن ابیترتیب، ر.ک: ایرانشانروایات، به
کند امّا در فردوسی نقل می شاهنامۀو اسفندیار را از  (. زریری، داستان نبرد رستم18: 1329، بابکان

ن رستم و اسفندیار، رستم با تیر گز، که در نبرد بی که اصل داستان، چنین است هایش نوشتهیادداشت

سپس، اسفندیار از  .رودمیرد و تنها از هوش میکند امّا اسفندیار نمیچشمان اسفندیار را کور می

دست او  یک ستون در وسط داشته باشد. زال برای او بسازد که یک در و ایخواهد دخمهرستم می

سازد. اسفندیار دست ای با دو در و ستونی در وسط بگوید که دخمهو به رستم می خواند،را می

دهد که روی هردوشان بندد و ستون را محکم تکان میبرد. در را میمی ه و به دخمهرستم را گرفت

  (3615 -3616: 1396)ر.ک: زریری، 14گریزداز در دیگر می خراب شود. امّا رستم

و آنچه گویند که رستم اسفندیار را بکشت اصلی ندارد، که از عهد »آمده:  نامۀ عالئینزهتدر 

کیقباد و برخاستن رستم قریب پانصد سال برآمد، تا بدان وقت واجب نکند که یک شخص زنده 

ماند... امّا این حال چنین بوده است که اسفندیار را آفتی حقیر رسید، و از دو گونه گویند: یکی آن 

از بلندی هاونی از دست بیفتاد و برو آمد؛ دیگر گویند مار او را بزد. پس او را است که زنی را 
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چه بودی چون به بدنامی »جایگاهی بخوابانیدند و صورت رستم دید بر دیوار نقش کرده. گفت 

آنگاه قصّۀ رستم و اسفندیار بنهادند و در تاریخ « بباید مردن بر دست چنین کسی کشته شدمی؟می

 (.341و 340: 1362الخیر، بن ابی)شهمردان« اندر جهان پراگنده شده است. واهلل أعلم اند وآورده

 تولّد فرامرز -16

شدن سهراب، آمده است که پس از کشته (،2142 -2151: 1396ریری، ز )ر.ک:15شاهنامۀ نقّاالندر 

کشد و رستم )در برخی روایات زال( او را دلخوش خواهی او به سیستان لشکر میتهمینه به کین

مستوفی  تاریخ گزیدۀشود. این روایت در کند و از تزویج رستم و تهمینه، فرامرز متولّد میمی

( 361و  360: 1369)ر.ک: زریری،  التّواریخخناس( و 53: 1386قزوینی ) التّواریخلبّ  (،88: 1387)

 (.328: 1394آمده است )همچنین، ر.ک: غفوری، 

 مرگ فرامرز -17

(، فرامرز در نبرد با بهمن، از شدّت خستگی و گرسنگی از دنیا 3692: 1396طبق روایت زریری )

: 1370الخیر، بن ابی)ایرانشاهنامه بهمنو  (480: 5، ج1393)فردوسی،  شاهنامهرود؛ امّا طبق روایت می

 گردیزی( و 570: 1397مختاری )شهریارنامۀ کند. طبق روایت بهمن او را زنده بر دار می ،(339

کند و در این مورد هم، منبعی مکتوب و معتبر برای ( هم بهمن پیکر مردۀ او را بر دار می80: 1384)

 ، موجود است.شاهنامۀ نقّاالنروایت 

 فردوسی شاهنامۀدر قیاس با  روایت متفاوت زریری16دهفه :1جدول شمارۀ 

منابع مکتوبی که روایت  روایت زریری ردیف

زریری در آنها ذکر شده 

 است

 توضیحات

 تاریخ طبری نسب کیومرث 1
 تاریخنامۀ طبری

 ثعالبیغرر سیر 
 اسدیشاهنامۀ 

در روایت زریری و منابع مکتوبی 

اند، نسب کیومرث با که ذکر شده

رسد و چند واسطه به آدم می

نامه به یکی ظاهراً ریشۀ این نسب

های دورۀ ساسانی نامهاز خدای

فردوسی،  شاهنامۀرسد. در می

 سخنی از نسب کیومرث نیست. 
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کشف آتش و  2

گذاری جشن سده بنیان

 توسّط هوشنگ

 شاهنامهترجمۀ بنداری از 

)جاویدان  التّواریخناسخ

 خرد؟(

 شاهنامۀدر  در اصالت این روایت

هنوز بحث است. بعید  فردوسی

نیست که زریری این روایت را از 

فردوسی  شاهنامۀای از خود نسخه

 گرفته باشد.

 تاریخ پادشاهان و پیامبران پیامبری هوشنگ 3

 حمزۀ اصفهانی

 بلخیابنفارسنامۀ 

در روایت زریری و منابع مکتوب 

 -یادشده، هوشنگ از پادشاه

پیامبران عجم دانسته شده است 

او تنها پادشاه  شاهنامهولی در 

 است.

روایت زریری دربارۀ جداشدن  زامیادیشت فر از جمشید جدا شدن  4

ایزدی از جمشید، به روایت  ۀفرّ

تر است تا زامیادیشت ماننده

 روایت فردوسی.

، دختران شهرناز و ارنواز 5

 ضحّاک

در روایت زریری و  التّواریخ و القصصمجمل

الّتواریخ، شهرناز و ارنواز مجمل

دختران ضحّاک هستند امّا در 

، خواهران )در برخی نسخ، شاهنامه

 دختران( جمشیدند.

 تاریخ طبری ضحّاک پسر علوان 6
 تاریخ بناکتی

 تاریخ گردیزی
 بلخیابنفارسنامۀ 

 دینوریاخبارالطوال 
 ثعالبیغرر سیر 

طبق روایت زریری و منابع 

مکتوب یادشده، ضحّاک پسر 

علوان است، امّا در شاهنامۀ 

 فردوسی، نام پدر او مرداس است.

 تاریخ طبری ماران دوش ضحّاک 7
 ابن اثیرالکامل 

 مقدسیآفرینش و تاریخ 
 ثعالبیغرر سیر 
 ابن بلخیفارسنامۀ 

در روایت زریری و منابع مکتوب 

ذکرشده، ضحّاک بر دوش خود 

دو سلعه دارد، امّا در روایت 

فردوسی، دو مار بر دوش او رسته 

 است.
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 تاریخ بناکتی
 گردیزیاألخبار عیون
 نامۀ عالئینزهت

 مستوفیتاریخ گزیدۀ 
 منهاج سراجطبقات ناصری 

 کوشنامه

 سوتکرنسک  عدالت ضحّاک 8

 تاریخ قم
 نامۀ منظومغازان

در روایت زریری و منابع مکتوب 

ذکرشده، از عدالت ضحّاک 

 شاهنامهسخن رفته است، امّا در 

 سخنی از عدالت او در میان نیست.

سرگذشت پدران  9

 فریدون

 تاریخ طبری
 الکامل ابن اثیر
 تاریخ بناکتی

 ابن بلخیفارسنامۀ 
 منهاج سراجطبقات ناصری 
 تاریخنامۀ طبری

 نامهگرشاسپ

 

زریری و منابع مکتوب در روایت 

یادشده، از سرگذشت پدران 

فریدون سخن رفته است، امّا در 

روایت فردوسی، جز مختصری 

دربارۀ آبتین و سرگذشت 

 بینیم.کوتاهش نمی

 التّواریخ و القصصمجمل نریمان 10
 نامۀ عالئینزهت

شدن نریمان در روایت کشته

سپندکوه/ شکاوندکوه، در طومار 

زریری و منابع مکتوب ذکر شده 

آمده است. این روایت، در 

هم آمده و بعید  شاهنامهملحقّات 

نیست که منبع زریری، همین 

 بوده باشد. شاهنامهبخش الحاقی 

شدن پیل داستان کشته 11

سفید به دست رستم در 

 طفولیّت

نامۀ عالئی و این روایت، در نزهت ئینامۀ عالنزهت

آمده است.  شاهنامهبرخی نسخ 

بعید نیست که منبع زریری، یکی 

از همین نسخ شاهنامۀ فردوسی 

 بوده باشد.
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خواهی داستان خون 12

 نریمان توسّط رستم

این روایت، در طومار زریری،  نامۀ عالئینزهت

نامۀ عالئی و برخی نسخ نزهت

آمده است. بعید  شاهنامهمتأخّر 

نیست که زریری این روایت را از 

 گرفته باشد. شاهنامههمین نسخ 

ازدواج رستم و خواهر  13

 قبادکی

 نامۀ عالئینزهت
 التّواریخ و القصصمجمل

 مستوفی تاریخ گزیدۀ

این روایت، در طومار زریری و 

منابع مکتوب یادشده آمده است و 

 مطابق با روایت فردوسی نیست.

از سدۀ  شاهنامهنسخ متعدّد  زور رستم 14

 هشتم و نهم هجری

این روایت در طومار زریری و 

نسخ متعدّدی از شاهنامۀ فردوسی 

از روایات کهنی که آمده است. 

مطلق در این باره خالقی

آوری و منتشر کرده است جمع

 -106: 1388مطلق، )ر.ک: خالقی

 صورتبه(، اصالت داستان 61

 ود.شمکتوب تأیید می

 نامۀ عالئینزهت رستم و اسفندیار 15
 شعر ناصرخسرو

نامه و ناصرخسرو، با روایت نزهت

روایت شاهنامۀ نقّاالن اندکی 

متفاوت است، امّا هر سه منبع، به 

آمیز اسفندیار نوعی مرگ حقارت

کنند که ظاهراً ریشه در را نقل می

این روایات، با  منابع قدیم دارد.

 ند.اسخن فردوسی متفاوت

 

 مستوفی تاریخ گزیدۀ تولّد فرامرز 16

 قزوینی التّواریخلبّ

 التّواریخناسخ

در روایت زریری و منابع مکتوب 

یادشده، تهمینه، مادر فرامرز است، 

گونه امّا در روایت فردوسی این

 نیست.

 گردیزی األخبارعیون مرگ فرامرز 17

 شهریارنامه
طبق روایت زریری و منابع 

یادشده، بهمن پیکر مردۀ مکتوب 

کند، امّا در فرامرز را بر دار می
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بن روایت فردوسی و ایرانشاه

الخیر، فرامرز زنده بر دار ابی

 شود.می

 

 گیرینتیجه

در منابع مکتوب کهن، و  ،زریری شاهنامۀ نقّاالن  روایت مهمّ  دههفحدود در این تحقیق، سرچشمۀ 

که به آدم  . نسب کیومرث1که عبارت بودند از:  ه شددادنشان شاهنامۀ فردوسی حتّی پیش از 

گذاری جشن سده توسّط هوشنگ، پیامبری هوشنگ، نحوۀ جداشدن ، کشف آتش و بنیانرسدمی

که سلعه  ، ماران  دوش ضحّاکاندمعرّفی شده دختران ضحّاک که فرّ از جمشید، شهرناز و ارنواز

خواهی ، خوندر سپندکوه شدن نریمانکشته ، عدالت ضحّاک، سرگذشت پدران فریدون،بودند

قباد، افزایش شدن پیل سفید به دست رستم، ازدواج رستم و خواهر کینریمان توسّط رستم، کشته

که همگی با روایت  تولّد و مرگ فرامرز و زور رستم در نبرد با سهراب، حقارت مرگ اسفندیار،

با روایت  این طومار نقّالید اختالف روایات ترین موارمهماز این موارد،  .ندافردوسی متفاوت

ای کهن پیشینههایی هستند که عمدتاً هستند. باقی اختالفات، بیشتر مربوط به داستان شاهنامۀ فردوسی

ها در سرزمین بخشی از این داستان توان مشخّص کرد.سینۀ آنها را نمیبهزنجیرۀ نقل سینه و ندارند

ند که در قرون اات سامیزبانان آن سامان تألیف شده، برخی هم مربوط به ادبیّهند و به دست فارسی

ها به شهادت مؤلّف/ بسیاری از این داستان اند.حماسی فارسی شدههای مختلف، داخل داستان

 از این شش اند.سنّت ادبیّات شفاهی هم موجود نبودهدر احتماالً سرایندۀ آنها، بکر هستند و بنابراین، 

فردوسی،  شاهنامۀ. 2. منابع کهن و مکتوب پیش از فردوسی، 1و مهم که بگذریم )« مکتوب»منبع  

 ازجملههای دیگر شده در سرزمینهای تألیف. داستان5 منابع تاریخی،. 4های حماسی، منظومه .3

اند که آن را به مباقی نمی چندانی(، داستان یا روایت  ترقدیم. طومارهای مکتوب نقّاالن 6، و هند

با توجّه به تمام شواهدی که در متن  یا حتّی خود نقّال نسبت بدهیم. سینهبهسینه ادبیّات شفاهی و نقل

فردوسی هم  شاهنامۀهایی که در آن دسته از داستان رسد که زریری، در تألیفارائه شد، به نظر می

کرده و تقریباً هیچ داستانی را از عمدتاً به منابع مکتوب مراجعه می -چند متفاوتهر –اند نقل شده

 هایش نقل نکرده است. شنیده
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 نوشتپی

که نگارندۀ این سطور، در « شهریارنامه»و « داستان کک کوهزاد»، «اسدی شاهنامۀ» ازجمله -1

( و منظومۀ کُک قبانامهزرّیناسدی ) شاهنامۀحکیم اسدی؛ سرایندۀ »مقاالتی با عناوین: 

شهریاری از دیار هند و سند؛ نکاتی دربارۀ »( و 29 -45، ج: 1398)ر.ک: ارژنگی، « کوهزاد

سروده/ ( به مسئلۀ 177 -192، ب: 1398)ر.ک: ارژنگی، « شهریارنامهمنظومۀ حماسی 

 آن متون در هند پرداخته است. نشدتألیف

زریری،  ؛11: 1366حریری،  ؛28: 1387برای اطّالعات بیشتر در این باره، ر.ک: )کامشاد،  -2

1396 :34.) 

، 1369)انجوی،  نامهفردوسی ( و159و 158: 1391) شاهنامهطومار نقّالی این روایت، در  -3

 ( هم آمده است.8و 7: 3ج

 ( هم آمده است.47: 1381) طومار شاهنامۀ فردوسیاین روایت، در  -4

ظالمی چون ضحّاک پاس رعیّت را نگاه »آمده است:  طومار کهن شاهنامۀ فردوسیدر  -5

: 1374، طومار کهن شاهنامۀ فردوسی)« داشت و به همین خاطر هزار سال سلطنت کردمی

15.) 

طومار شاهنامۀ )، ر.ک: ازجملهاین روایت، در طومارهای دیگر هم نقل شده است؛  -6
، لشکرطومار هفت؛ 174 -199: 1391، شاهنامهطومار نقّالی ؛ 30 -35: 1381، فردوسی

1377 :43- 40.) 

 (.125: 1397، شاهنامهنثر نقّالی ؛ 170: 1381، همچنین، ر.ک: )طومار شاهنامۀ فردوسی -7

نام او بود، تصنیف بسیار « کارآسی»شاعری بود، »چنین آمده است:  شاهنامهدر مقدّمۀ اوسط  -8

کرده بود و ندیم برادر کهین سلطان بود و از جهت شعر سلطان او را پیش خود برد و او را 

کرد تا به حدّی حرمت او بیفزود که عنصری داشت و از خود جدا نمیسخت دوست می

)اقبال « رفتد تا سلطان به خواب میکرایستاد و حکایت مینشست و کارآسی میمی

ای از شعرا و مورّخین از کند که عدّه(. اقبال آشتیانی )همان( اشاره می353: 1382آشتیانی، 

 امیر معزی: ازجملهکنند یاد می« خوانشاهنامه»او با عنوان 

 وار برخواند هزارافستتتان     چو کارآستتتی محدّث
o 

 ستتتونچو ستتتروانک مشتتتعبذوار بنماید هزاراف 
o 
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 (631: 1318)امیر معزّی، 

 فلکی شروانی: 

مان گروهی نو      به حضتتترت تو او ز  رستتتتد 

o 

یار و کار آستتتی   به شتتتکل بوعلی و کوشتتت

o 
 (51: 1929)فلکی شروانی، 

 الغرایب:خاقانی در ختم

 زبتتان گشتتتتتت   قتتمتتری ز تتتو پتتارستتتتتی

o 

 ختتوان گشتتتتتتکتتارآستتتتتی  کتتارنتتامتته 

o 
 (31: 1387)خاقانی، 

خوانان و راویان دربار محمود غزنوی است که ظاهراً، ابتدا در دربار آل بویه شاهنامهکاراسی، از 

: 1354بوده و سپس به دربار محمود راه یافته و مقام واالیی نزد او یافته است )ر.ک: لسان، 

 دژ/ فروشنیدمخان و رویینهزار و ده صفت از هفت»(. لسان همچنین دربارۀ شعر منجیک: 7

تاب هزار و آیا کتاب هزارافسان که آن را اساس ک»گوید: ، می«و خواندم من از هزار افسان

های پهلوانی ایرانی آید، شامل داستانطور که از شعر منجیک برمیاند، آنیک شب دانسته

کند که آیا همین منبع بوده ( و نگارنده این پرسش را مطرح می6)همان: « نیز بوده است؟

که تا قرن هفتم هجری رواج داده، درحالی را در شعر فارسی« خان اسفندیارفته»که ذکر 

 خان رستم در میان نیست؟تا آن زمان، ذکر خاصّی از هفت

داری که از کارآسی نام برده، صاحب ترین منبع تاریخنظر از شعر امیر معزّی، ظاهراً قدیمصرف

« کاراستی»، «کاراسپی» صورتبهاست که در نسخ این متن،  القصص التّواریخ ومجملکتاب 

و ندیمان چون (: »... 346: 1387قلعه، ضبط شده است )ر.ک: صفری آق« کارراستی»و 

کارراستی  و شیرمردی بود و اسحق ترسا و دیگر جمله اهل تصانیف و علوم از فضالی 

چون عضدالدّوله بمرد، او  و کارراستی( »395: 1318، التّواریخ و القصصمجمل)« عالم

بگریخت و ناشناس به همدان آمد... دیلمان بجوشیدند و عامه با ایشان متّفق شدند تا کارآسی 

قلعه به آن توجّه کرده، این توجّه دیگری که صفری آق(. نکتۀ جالب397)همان: « کشته شد

شده ترین نسخۀ شناختهخاقانی، که قدیم العراقینتحفهاست که این نام در نسخۀ وین  مثنوی 

کل صحیح این نام، از این اثر است، به همین صورت اخیر )کارراستی( ضبط شده و باید ش



 80 84-59ص ، 99زمستان ، پاییز و 242، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

درآمده « کارآسی»مخفّف   صورتبهواسطۀ دشواری تلفّظ، در شعر شاعران همین باشد و به

قلعه، همچنین در تحقیق دیگری نشان داده (. صفری آق347: 1387قلعه، است )صفری آق

 6کتابخانۀ مجلس، ص  1096)مندرج در: نسخۀ  شاهنامه که ضبط این نام در مقدّمۀ قدیم

(. پیشتر، امیدساالر هم 118: 1391ضبط شده است )ر.ک: همو، « کاراستی» صورتبهپ( 

اشاره کرده است )ر.ک: امیدساالر، « کاراستی»و « کار راستی»، «کارآسی»های صورت به

 (.383، الف: 1397

: 1381، طومار شاهنامۀ فردوسی؛ 154: 1396، شاهنامههمچنین، ر.ک: )طومار جامع نقّالی  -9

 (.116: 1386، نامهمشکین؛ 150و  149: 1377، لشکرهفت؛ 286و  285

 ؛150: 1377، لشکرهفت؛ 295 -303: 1381، همچنین، ر.ک: )طومار شاهنامۀ فردوسی -10
 (.119و  118: 1386، نامهمشکین

(، 189: 1396) شاهنامه، طومار جامع نقّالی (426: 1391) شاهنامه، در طومار نقّالی روایت این -11

 -364: 1381) طومار شاهنامۀ فردوسی(، 97و  86: 1374) طومار کهن شاهنامۀ فردوسی

 ( هم آمده است.176: 1377) لشکرهفت( و 359

( هم 193: 1377) لشکرهفت( و 206: 1396) شاهنامهطومار جامع نقّالی  این روایت، در -12

 آمده است.

( حدس 66: 1394داند امّا آیدنلو )( این روایت را اصیل می549و 548: 1380مطلق )خالقی -13

 های نقّاالن باشد. زند که این روایت هم از ساختهمی

: 1، ج1363)انجوی شیرازی،  نامهفردوسی( و 189: 1397) شاهنامهنثر نقّالی این روایت، در  -14

 ( هم آمده است.23 -27: 2؛ و همان، ج211 -213، ؛ همان203 -205

، طومار شاهنامۀ فردوسی؛ 404: 1374، : )طومار کهن شاهنامۀ فردوسیهمچنین، ر.ک -15

 (.212: 1396، شاهنامهطومار جامع نقّالی ؛ 522: 1381

نگارندۀ این سطور، منابع مکتوب هشت روایت دیگر زریری را در مقاالت دیگری نشان   -16

داده و از ذکر مجدّد آنها در این مقاله، خودداری کرد )برای دیدن این روایات، ر.ک: 

 ، الف(.1398؛ ارژنگی، 1398ارژنگی و یاحقّی، 
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 منابع
 دهم، تهران: مروارید.(، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، چاپ 1385. )اوستا -

، «شاهنامههای برخی روایات نقّالی و شفاهی در ملحقات نسخ و چاپ»(، 1394)آیدنلو، سجّاد.  -

 . 50 -100، ص 5، شمارۀ 3، سال دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیّات عامه

دوم، تهران: دنیای ، تصحیح لیسترانچ گای و رینولد الن نیکلسون، چاپ فارسنامه(، 1363. )ابن بلخی -

 کتاب.

، ترجمۀ محمّدحسین روحانی، چاپ تاریخ کامل(، 1383بن محمّد. )ابن اثیر، عزّالدّین ابوالحسن علی -

 اوّل، تهران: اساطیر. 

، سال دوم، شمارۀ نامهبیهق، «شاهنامهالملک طوسی و خواجه نظام»(، الف، 1398ارژنگی، کامران. ) -

 .79 -86پنجم، تابستان، صص 

، «شهریاری از دیار هند و سند: نکاتی دربارۀ منظومۀ حماسی شهریارنامه»(، ب، 1398تتتتتتتتتتتتتتت. ) -

 .177 -192، صص 8و 7، سال دوم، شمارۀ فصلنامۀ نقد کتاب ادبیّات و هنر

نامۀ جشن، «حکیم اسدی، سرایندۀ شاهنامۀ اسدی و منظومۀ کُک کوهزاد»(، ج، 1398تتتتتتتتتتتتتتت ) -
فرد، ، به کوشش نجمه حسینی سروری، علی جهانشاهی افشار و منوچهر فروزندهمحمود مدبّری دکتر

 . 29 -45صص 

 شاهنامهخاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام »(، 1398ارژنگی، کامران و محمّدجعفر یاحقّی. ) -

، بهار و تابستان، صص 27، سال پانزدهم، شماره اوّل، پیاپی پژوهشنامه ادب حماسی، «بهره برده است؟

73- 37 . 

، تصحیح حبیب یغمایی، چاپ دوم، تهران: نامهگرشاسب(، 1354بن احمد. )اسدی طوسی، ابونصر علی -

 طهوری.

، به کوشش سجّاد آیدنلو، چاپ اول، تبریز: شاهنامهطومار نقّالی  مقدّمه بر(، 1390افشاری، مهران. ) -

 نگار.به

المعارف بزرگ ، چاپ نخست، تهران: دایرهمقدّمه بر رزمنامۀ کنیزک(، 1395مفاخر، آرش. )اکبری -

 اسالمی.

 ، چاپ دوم، تهران: علمی.نامهفردوسی(، 1363شیرازی، سیّدابوالقاسم. )انجوی -

 ، تصحیح جالل متینی، چاپ نخست، تهران: علمی.نامهکوش(، 1377الخیر. )بن ابیایرانشان -

 ، تصحیح رحیم عفیفی، چاپ نخست، تهران: علمی وفرهنگی.نامهمنبه(، 1370الخیر. )بن ابیایرانشاه -

 ، تصحیح محمّد روشن، چاپ پنجم، تهران: سروش.تاریخنامۀ طبری(، 1392بلعمی، ابوعلی. ) -



 82 84-59ص ، 99زمستان ، پاییز و 242، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

، تاریخ بناکتی(، 1348الدّین ابوالفضل محمّدبن محمّدبن داود. )بناکتی، فخرالدّین ابوسلیمان داودبن تاج -

 چاپ نخست، تهران: سلسلۀ انتشارات انجمن آثار ملّی.به کوشش جعفر شعار، 

، قارنها بأصل الفارسیّ، و أکمل ترجمتها فی المواضع، و صححها شاهنامهال(، 1970بن علی. )بنداری، فتح -

 ط هران. و علّق علیها، و قدّم لها عبدالوهاب عزام، اُعید طَبعُهُ باالُفس ت  فی

، ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی، چاپ دوم، تهران: انجمن آثار و مفاخر شاهنامه(، 1382بن علی. )بنداری، فتح -

 فرهنگی.

 ، به کوشش محمّد گلبن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.نامهفردوسی(، 1345بهار، محمّدتقی. ) -

 الشعرای بهار، چاپ دوم، تهران: مؤسّسۀ خاور.(، تصحیح ملک1352. )تاریخ سیستان -

آبادی، ، به کوشش مهشید گوهری کاخکی و جواد راشکی علیشاهنامهشهن(، 1397)تبریزی، احمد.  -

 چاپ نخست، تهران: بنیاد موقوفات افشار.

مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی ، «سوورای جمشید و سوورای ضحّاک»(، 1355تفضّلی، احمد. ) -
 .48 -50، سال بیست و سوم، زمستان، ص دانشگاه تهران

، به کوشش ژاله تصحیح و ترجمۀ سوتکر و ورشت مانسرنسک از دینکرد نهم(، 1397تتت )تتتتتتتتتت -

 المعارف بزرگ اسالمی.آموزگار، چاپ نخست، تهران: دایره

، زیر نظر ایرج افشار، )جلد ششم( فردوسی و شاهنامۀ او زادهمقاالت تقی(، 1390زاده، سیّدحسن. )تقی -

 تهران: توس.  به کوشش پژمان فیروزبخش، چاپ اّول،

، تصحیح غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم(، 1900بن محمّدبن اسماعیل. )ثعالبی، ابومنصور عبدالملک -

 و ترجمۀ )به فرانسه( هرمان زتنبرگ، پاریس: مطبعه ملی.

، ترجمه محمود هدایت، تهران: ثعالبی در شرح احوال سالطین ایران شاهنامه(، 1385تتتتتتتتتتتتتت ) -

 اپ اول.اساطیر، چ

ای از های پهلوانی ایرانیان در زنجیرهداستان شاهنامۀ نقّاالن:»(، 1396جعفری قنواتی، محمّد. ) -

 .27 -50، ص 12، شمارۀ 3، دورۀ نقد کتاب ادبیّات، «و سنّتی سینهبهسینههای روایت

سیمین دانشور، ، گفت و شنودی با پرویز ناتل خانلری و هنر و ادبیّات امروز(، 1366حریری، ناصر. ) -

 بابل: کتابسرای بابل.

بن عبدالملک قمی، به کوشش محمّدرضا بن علی، ترجمۀ حسنتاریخ قم(، 1361بن محمّد قمی. )حسن -

 انصاری قمی، چاپ نخست، تهران: توس.

، ترجمۀ األرض و األنبیاء(تاریخ پیامبران و پادشاهان )سنی ملوک(، 1346بن حسن اصفهانی. )حمزه -

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. جعفر شعار،
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مستقیم جستاری دربارۀ مآخذ مستقیم و غیرنامه: تا خدای شاهنامهاز »(، 1386مطلق، جالل. )خالقی -

 .3 -119، صص 14و 13، پیاپی 1-2، شمارۀ 7، سال نامۀ باستان، «شاهنامه

، دورۀ فرهنگستان نامۀ، «الحاقی است؟ شاهنامهآیا روایت جشن سده در »(، 1397خطیبی، ابوالفضل. ) -

 .131 -152، صص 63، پیاپی 3شانزدهم، شمارۀ 

، ترجمۀ مهدوی دامغانی، چاپ اول، تهران: اخبار الطّوال(، 1364، ابوحنیفه احمدبن داوود. )دینوری -

 نشر نی.

تهران: ، ویرایش جلیل دوستخواه، چاپ نخست، شاهنامۀ نقّاالن(، 1396زریری اصفهانی، مرشد عبّاس. ) -

 ققنوس.

 (، به کوشش سجّاد آیدنلو، چاپ نخست، تهران: سخن.1393. )قبانامهزرّین -

اهتمام منوچهر ستوده، تهران: بنگاه ترجمۀ و نشر به احیاءالملوک،(، 1344شاه حسین. )سیستانی، ملک -

 کتاب.

: مؤسّسۀ مطالعات پور، تهران، به کوشش فرهنگ جهاننامۀ عالئینزهت(، 1362الخیر. )بن ابیشهمردان -

 و تحقیقات فرهنگی.

 ، چاپ نخست، تهران: میراث مکتوب. العراقینمقدّمه بر تحفه(، 1387قلعه، علی. )صفری آق -

 ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، تهران: اساطیر.تاریخ طبری(، 1375طبری، محمّدبن جریر. ) -

محمّدشریف نایگلی، به کوشش فرزاد قائمی، چاپ نخست، (، کتابت 1396. )شاهنامهطومار جامع نقّالی  -

 نشر.مشهد: به

(، به کوشش مصطفی سعیدی و احمد هاشمی، چاپ نخست، تهران: 1381)طومار شاهنامۀ فردوسی.  -

 نگار.خوش

 نژاد، چاپ اوّل، تهران: دنیای کتاب.(، به کوشش جمشید صداقت1374. )طومار کهن شاهنامۀ فردوسی -

 نگار.(، به کوشش سجّاد آیدنلو، چاپ اول، تبریز: به1390. )شاهنامهطومار نقّالی  -

(، تصحیح مهران افشاری و مهدی مداینی، چاپ اّول، تهران: پژوهشگاه علوم 1377. )لشکرطومار هفت -

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

روایت تحلیل تطبیقی داستان ضحّاک بر اساس »(، 1395خسروی. )مقدّم، محمّد و حسین کیعلوی -

 .20-7، ص 2، سال اوّل، شمارۀ مطالعات نظریه و انواع ادبی، «نامهکوش

 ، تهران: میراث مکتوب، چاپ اوّل.هفت منظومۀ حماسی(، 1394غفوری، رضا. ) -

اهلل مجتبایی، تهران: ، با مقدّمۀ فتحهمراه با خمسۀ نظامی شاهنامه(، 1379فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 . المعارف بزرگ اسالمیدایره
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المعارف بزرگ مطلق، چاپ پنجم، تهران: دایره، تصحیح جالل خالقیشاهنامه(، 1393تتتتتتتتتتتتتت ) -

 اسالمی.

، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق، چاپ اوّل، تهران: دانشگاه دیوان(، 1393قبادیانی، ناصرخسر. ) -

 تهران.

میرهاشم محدّث، تهران: انجمن آثار و ، تصحیح لتّواریخلبّ(، 1386بن عبداللطیف. )قزوینی، یحیی -

 مفاخر فرهنگی.

 (، به اهتمام محمّدجواد مشکور، تهران: کتابفروشی و چاپخانۀ دانش.1329. )کارنامۀ اردشیر بابکان -

 ، چاپ اوّل، تهران: نی.حدیث نفس(، 1387کامشاد، حسن. ) -

،  به اهتمام رحیم رضازادۀ األخبارزین(، 1384بن ضحّاک ابن محمود. )گردیزی، ابوسعید عبدالحیّ -

 ملک، چاپ اوّل: انجمن آثار و مفاخر 

 خانۀ کالله خاور.(، به کوشش محمّدتقی بهار، تهران: چاپ1318. )القصص التّواریخ ومجمل -

خوانان و طومارهای نقّالی خوانی، تربیّت قصّهتحوّل نقّالی و قصّه»(، 1374محجوب، محمّدجعفر. ) -

 .80 -87، صص 7، شمارۀ ماری، سینما تئاترهنر و مع، «)قسمت دوم(

 807)چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی مورّخ  شاهنامهظفرنامه به انضمام (، 1377مستوفی، حمداهلل. ) -

 هجری در کتابخانۀ بریتانیا(، تهران و وین: مرکز نشر دانشگاهی و آکادمی علوم اتریش.

 عبدالحسین نوائی، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.، به اهتمام تاریخ گزیده(، 1387تتتتتتتتتتتتتت ) -

 ، تصحیح گای لیسترانج، تهران: اساطیر.القلوبنزهه(، 1387تتتتتتتتتتتتتت ) -

، تصحیح عبدالحی حبیبی، چاپ دوم، کابل: طبقات ناصری(، 1342بن محمّد. )سراج، عثمانمنهاج -

 پوهنی مطبعه.

 ، چاپ نخست، تهران: آروَن.(، تصحیح رضا غفوری1397. )شاهنامهنثر نقّالی  -

، تصحیح محمود مدبّری، چاپ نخست، تهران: بنیاد موقوفات نامۀ منظومغازان(، 1381اژدری. )نوری -

 افشار.


