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ه.قهایهتاریخیهسدۀهسومهتاهپنجمههمقایسۀهفهرستهشاهانهاشکانیهدرهمتن
هباهتمرکزهبرهتفاوتهروایتهفردوسی،هبیرونیهوهثعالبیهازهشاهنامۀهابومنصوریه

ه1سید لی محم دی الهیجا ی 

هچکیدهه
های پیش از اس   و ترجمااۀ های  خستین اس می که بر اساس روایتهای تاریخی سدهدر بیشتر متن

هایی بااا ش د که تفاوتشمار شاهان اشکا ی دیده میهایی از  ا  و سا   شته شده است، فهرست  هاآن
ت ان فهرست پادشاهان اشکا ی را به پنج گروه تقساایب و ها مییکدیگر دارد. با در  ظر گرفتن این تفاوت

 شتتاهنامحا ی در . در ایاان میااان تفاااوت فهرساات پادشاااهان اشااکبررسی کرد را    هاآنهای  ریشۀ روایت
، این شاهنام و هم نین سخن ثعا بی از کتابی به  ا     شاهنامح ابومنصوریفردوسی و روایِت بیرو ی از  

را منظ   کرده است، چرا روایت منظ   او   شاهنامح ابومنصوریکشد که اگر فردوسی  پرسش را پیش می
ه تا با روِ  تحلیااِل اسااناد  شااان با سخن بیرو ی از همین کتان تفاوت دارد؟ در این مقا ه ک شش شد

گیاارد. بااا در  ظاار داده ش د که فهرست فردوسی و بیرو ی در کدامیک از پنج گروِه ماا رد  ظاار قاارار می
ب ده است؛  خساات   شاهنامح ابومنصوریت ان احتما  داد که دو روایت متفاوت در  گرفتن این  کته می

  یسااان کااه فردوساای آن را بااه  ظااب درآورده اساات و روایتی  ه چندان دقیق، اما متداو  در میان تاریخ
ای  شااده های تاریخی به آن اشارهکند و دیگری جدو ی که در متنهایی از آن اشاره میثعا بی به بخش

 و بیرو ی آن را به کتان خ د برده است.

و اای، بیر  ثتتار الۀاقیتتحفردوساای، شتتاهنامح ، شتتاهنامح ابومنصتتوریز فهرسااِت اشااکا یان، هاکلیوودواژه
 ثعا بی.  السی  غ ر
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ه.همقدمهه1

زاده دربااارۀ آن  هااای تاااریخی آ  نااان اساات کااه پژوهشااگری چاا ن تقاای تفاوت فهرست پادشاهان اشااکا ی در متن 
روایت و جدو  جداگا ااه و مسااتقل در فهرساات    17  یسدز » گار دۀ این س  ر از کتب متقّدمین و مآخذ مختلفه  می 

ز  1349زاده،  با همدیگر دو جدو  را  ین همدیگر  یااافتب«  تقاای   ها آن قا  مقابلۀ  ا  و در م س طین اشکا ی جمع کرده 
رسد، اما بااا گااردآوری فهرساات پادشاااهان اشااکا ی و مقایسااۀ  آمیز به  ظر می (. در  گاه  خست این سخن اغراق 171

فایااده  شااان  ها را بی های بیشماری را دید کااه در ظاااهر پااژوهش دربااارۀ ایاان فهرساات ت ان تفاوت با یکدیگر می   ها آن 
 دهد. می 

هااای  هااای تاااریخی، وجاا د روایت ترین د یل اخت   فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در متن رسد مهب به  ظر می 
ساایرا مل ک راه یافتااه اساات و ا بتااه برخاای از    های کتان ب ده که در دورۀ اس می به  اداینام   مبهمی از این شاهان در  

  یسااان بااا ت جااه بااه سااخن ایرا یااان،  ا د. برخی از تاریخ ها داده اتی در این فهرست   یسندگان دورۀ اس می  یز ت ییر 
دا ند. به گفتااۀ مسااع دی م ااابق اشااارۀ  د یل این  ابساما ی را به قدرت رسیدن اردشیر بابکان و پایان هزارۀ زرتشت می 

رود و چ ن میان زرتشت تااا اسااکندر  می   ، پ  از پایان هزاره، دین مزدیسنا و پادشاهی ایرا یان از میان اوستا زرتشت در  
سیصد سا  و میان اسکندر تا اردشیر بابکان پا صد و ده سا  فاصله ب د، اردشیر مت جه شد که تا پایااان هاازارۀ زرتشاات  
دویست سا ی بیشتر  ما ده است، از این رو ک شش کرد تا دویست سا  دیگر به این مدت بیفزاید و اینگ  ااه پشااتیبا ی  

پادشاهی ساسا ی دوا  بیشتری بیابد. برای این کار از پا صد و ده سا  فاصلۀ میان خاا د و اسااکندر،  یماای از    ایرا یان از 
آن را کب کرد و برخی پادشاهان اشکا ی را  ا  برد و از ذکر برخی دیگاار خاا دداری کاارد و چنااان  شااان داد کااه کشااتن  

اهی اشکا یان ب ده اساات و همااین م ضاا ف ساابب  اردوان و به پادشاهی رسیدن او دویست و شصت سا  پ  از پادش 
(. به خاا بی پیداساات کااه  86-85ز  1938اخت   میان ایرا یان و اق ا  دیگر در ذکر تاریخ اشکا یان شد  مسع دی،  

  یسااان مشااه د باا ده اساات. امااا  های  خستین اس می میان تاریخ اخت   و پریشا ی تاریخ اشکا یان از همان سده 
ای از  ش د که به ظاااهر  تیجااه های گ  اگ  ی دیده می های تاریخی، روایت ر چه ب ده امروز در متن د یل این آشفتگی ه 

کاماال بااا واقعیاات تاااریخی    ط ر بااه هااا  ویژه اینکااه هاای  کاادا  از روایت آید، بااه به دست  می   ها آن خ ا دن و مقایسۀ  
 خ ا ی  دارد. هب 

غ رالستتی   فردوساای،    شاهنامح دربارۀ پادشاهان اشکا ی در    شاهنامح ابومنصوری در این میان سه روایت متفاوت از  
خ رد. فردوسی به  ا   ه تن از شاااهان اشااکا ی کااه دویساات سااا ی پادشاااهی  بیرو ی به چشب می    ثار الۀاقی  ثعا بی و  

(. ثعااا بی م ااابق کتااابی بااه  ااا  »شاااهنامه«،  83-67،  139-138،  6ز ج 1393کنااد  فردوساای،  ا د اشاره می کرده 
بیرو اای  ( و  285-284ز  1368 ثعااا بی،    یسااد  پادشاه را »اشک پساار اشااکان« بااا ده سااا  پادشاااهی می  خستین  

ساااا  پادشااااهی    266آورد کاااه در آن باااه  اااا  یاااازده تااان اشااااره شاااده کاااه  جااادو ی از اشاااکا یان مااای 



 47 … یِ های تاریخاهان اشکانی در متن مقایسۀ فهرست ش سال پنجاه و سوم

 

تاا ان بااه یقااین گفاات  ای باقی ما ده،  می تنها مقدمه   شاهنامح ابومنصوری از    ازآ جاکه (.  117 ز 1878  بیرو ی،  ا د کرده 
بندی فهرساات پادشاااهان اشااکا ی و  ب ده است؛ اما با طبقه   شاهنامح ابومنصوری کدامیک از سه روایت م ج د روایت  

ای از روایاات  ا د، شاید بت ان بااه دیاادگاه تااازه با دقت در اط  اتی که م ّرخان و   یسندگان در اختیار خ ا نده قرار داده 
 که در ادامه به آن پرداخته خ اهد شد.  دست یافت   ابومنصوری   شاهنامح 

همسألهه.هبیانهه1-1

باا ده و ثعااا بی  یااز در    شاهنامح ابومنصتتوری ، کتان  شاهنام  پژوهان منبِع فردوسی برای  ظب  م ابق  ظر بیشتر شاهنامه 
ح  شتتاهنام منبااع اصاالی خاا د بااه کااار باارده اساات. هم نااین بیرو اای  یااز از     ن ان بااه کنار منابع دیگر، همین کتان را  

خاا رد تفاااوت روایاات  جدو ی از پادشاهان اشکا ی آورده است. اما مشکلی که در این میان به چشااب می   ابومنصوری 
  شتتاهنامح ابومنصتتوری است. اگر فردوسی، ثعا بی و بیرو ی دربااارۀ اشااکا یان از    شاهنامح ابومنصوری این سه کتان از  

  شتتاهنامح ابومنصتتوری آیا فردوساای از منبعاای بااه غیاار از  چیست؟    ها آن ا د، د یل اخت   روایت  م لب خ د را آورده 
از منابع متعدد بهره برده است؟ آیا بیرو ی، ثعااا بی و فردوساای م ااابق اشااارۀ    شاهنام  استفاده کرده و با این کار در  ظب  

بایااد بااه    ها ابتدا ا د؟ برای پاسخ به این پرسش در دست داشته   شاهنامح ابومنصوری های متفاوتی از  پژوهشگران،  سخه 
ه.ق(   شااته شااده    400فردوساای  سااا   شتتاهنامح  هایی کااه پاایش از  های گ  اگ ن پادشاهان اشکا ی در متن فهرست 

بناادی شاا د و بااا در  هایشااان طبقه ها و تفاوت دقت ش د.  خست باید فهرست این پادشاهان با ت جه به شباهت ،  است 
خ رد به تحلیل روایاات فردوساای، ثعااا بی و بیرو اای  ب می تاریخی به چش   های کتان  ظر گرفتن جزئیات فراوا ی که در  

 پرداخت. 

ه.هپیشینۀهپژوهشه2-1

کند و تفاوت روایت ثعا بی، بیرو اای و فردوساای  زاده به گردآوری فهرست پادشاهان اشکا ی اشاره می  خستین بار تقی 
شتتاهنامح  های  کنااد کااه  سااخه دا د. هر چند ایاان احتمااا  را م اارح می را فع م قابل حل  می   شاهنامح ابومنصوری از  

شاید با یکدیگر اخت   داشته و اگر این اخت   را  پذیریب ممکن است ثعا بی ما ند بیرو اای »شاااهنامۀ    ابومنصوری 
(. خ یباای  یااز ما نااد  157ز  1342زاده،  اب  لی بلخی« را در دست داشته و از آن م لااب خاا د را آورده اساات  تقاای 

(. ُزتنبرص در مقدمااۀ »غاارر ا ساایر«  66ز  1381دا د  خ یبی،  ای الینحل می مسأ ه ا  زاده اخت   این سه روایت ر تقی 
های طبااری دا سااته  فردوسی و سخن ثعا بی پرداخته و فهرست ثعا بی را برابر با یکاای از فهرساات   شاهنامح به اخت    

صااد و ده(. او  -د و ااه ز صاا 1368شمار با فهرست تاریِخ اب ا فرج ز جااا ی هما ناادی دارد  ثعااا بی،  است که در سا  
ثعا بی را حاصل ا تخان و برداشت ایاان دو   یساانده    غ ر السی  فردوسی و    شاهنامح های  ها و تفاوت شباهت   در هایت 

از یک منبع مشترک دا سته است  همانز صد و شا زده(.    دکه هر چند دربااارۀ تفاااوت فهرساات فردوساای و روایاات  
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ر این  ظر است که تنظیب آزادا ۀ م ضاا ف بااه دساات فردوساای و بیااان مرتااب  کّلی ب   ط ر به گ ید، اما  ثعا بی سخن  می 
شتتاهنامح ابومنصتتوری  ثعا بی د یل ایجاد اخت   شده است. او هم نین دستکاری کاتباِن منبع هر دو   یسنده یعناای  

کااه    (. صاافا معتقااد اساات 119-118ز  1379دا ااد     دکااه،  را د یل دیگری برای تفاوت سخن ثعا بی و فردوساای می 
باارای ذکاار تاااریخ اشااکا یان    شتتاهنامح ابومنصتتوری شان با سخن بیرو اای، از  فردوسی و ثعا بی به د یل تفاوت روایت 

  یسااد  دا ااد و می از یک جاان  می    ثار الۀاقی  ا د. او فهرست فردوسی را با فهرسِت اب ا فرج ز جا ی در  استفاده  کرده 
بهااره باارده و    شتتاهنامح ابومنصتتوری از منااابع دیگااری در کنااار    ری شتتاهنامح ابومنصتتو که ثعا بی به د یل  قص روایت  

ز  1389فردوسی برای پرهیز از بحت ا تقادی و تحقیقی به روایت مبهمی از تاریخ اشکا یان اکتفا کاارده اساات  صاافا،  
زاده  (. خا قی م لق در ابتدا به اخت   سخن فردوسی و بیرو ی پرداخته و سپ   ظاار تقاای 551-549و    105-104

کنااد و د یاال  اسااتفاده کاارده رد می   شتتاهنامح ابومنصتتوری از منااابع دیگااری جااز    احتماااالم ا که فردوسی در این بخش  ر 
دا اادز  که در اختیار ایاان دو باا ده می   شاهنامح ابومنصوری های    ی  اخت   سخن فردوسی و بیرو ی را تفاوت دست 

بان  سخه یااا خ ا ناادگاِن آن، اخاات   اسااامی یااا  ها بیشتر معل   این است که در ط   قرون صاح »تفاوت این جدو  
ا د و به تدریج طّی استنساخات دیگاار، ایاان ح اشاای وارِد مااتن شااده و  سن ات را از منابع دیگر بر حاشیۀ  سخه   شته 

م جب اخت    ص ص را فراهب آورده است. اخت   اسامی و تسلسل شاهان اشکا ی در ]شاااهنامۀ[ فردوساای و در  
،  10ز ج 1393از متن اب منص ری  یااز بایااد معلاا   همااین فساااد تاادریجی باشااد«  خااا قی م لااق،  گزار  بیرو ی  

، دو یااا  شتتاهنامح ابومنصتتوری ز د که از  (. آید ل   یز در این باره  ظری مشابه با خا قی م لق دارد و حدس می 44-45
 بی و بیرو اای شااده  چند  سخۀ متفاوت وج د داشته است و همااین م ضاا ف ساابب اخاات   روایاات فردوساای، ثعااا 

های  ا  پادشاهان ایااران کااه در برخاای  ( به جدو  187-186ز  1369(. محیا طباطبایی   113ز  1383 آید ل ،   است 
ها را همااان  کنااد و ایاان جاادو  آمااده اساات، اشاااره می   675  ی   ندن  دست   ازجمله ،  شاهنام  های    ی  از دست 

کشد کااه بیرو اای در »آثااار  درج شده ب د و این  کته را پیش می   شاهنامح ابومنصوری دا د که در مقدمۀ  هایی می جدو  
ا باقیه« به مقدمۀ شاهنامۀ اب منص ری رج ف کرده و فهرست م رد  ظر را از همین مقدمه در کتااان خاا د آورده اساات.  

کاااتبی  دهااد کااه  دا ااد و بااه قرایناای احتمااا  می را با متن اصلی آن متفاوت می   675اما آید ل  خا مقدمۀ  سخۀ  ندن  
ها پ  از کتابِت متِن اصلی، جدو  شاهان را تحریر کرده و به آغاااز آن افاازوده اساات؛ از ایاان رو جاادو  شاااهان  سا  

شتتاهنامح   یساات و یااا از آن تحریرهااای احتمااا ی    شتتاهنامح ابومنصتتوری ، یا همان جاادو  مقدمااۀ  675 سخۀ  ندن  
  یساادز » قاال قاا    (. آیااد ل  سااپ  می 43ز  1386است که بیرو ی به آن رج ف  کرده اساات  آیااد ل ،    ابومنصوری 

و  یز فهرست مقدمااۀ  ناادن متفاااوت اساات و     ثار الۀاقی  دربارۀ  خستین شاه اشکا ی با    شاهنامح ابومنصوری ثعا بی از  
 (. 44ز 1386آورد«  آید ل ،  را پیش می   شاهنامح ابومنصوری ها، احتما  ب دِن چند تحریر جداگا ه از  این اخت   
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ه.هبحثه2

ه.ق(    400    شتتاهنام  های تاریخی که تااا پایااان  ظااب  ر این بخش ک شش شده تا فهرست پادشاهان اشکا ی در متن د 
بناادی شاا د. در ایاان ماا رد بایااد دقاات  هایی که با یکاادیگر دارد، طبقه ها و تفاوت   شته شده است با ت جه به شباهت 

را به این  تیجه برسا د که با دو روایاات گ  اااگ ن    های مختل   باید پژوهشگر داشت که تفاوت یک یا دو  ا  در جدو  
دقتاای   یساانده یااا کاتااب و یااا تصااحی  و  از دو کتان کهن م اجه است؛ بلکه این تفاوت ممکن اساات حاصاال بی 

 سااب و تباااری کااه باارای  ها باشد. در اینجا جدو  شاهان اشکا ی با ت جااه بااه سلسله گشتگی و یا کب و زیاد شدن  ا  
ها، به پنج گروه تقسیب شد تا  شان داده ش د که جاادو  بیرو اای  شمار پادشاهی و شباهت  ا   نین سا  آمده و هم   ها آن 

 از شاهنامۀ اب منص ری و فهرست فردوسی با کدا  گروه هما ندی و قرابت بیشتری دارد. 

ه.هگروههالفه2-1
 (ز 501-500،  2ز ج 1362؛  195تاز  فهرست س   طبری  بی 

 أر   باان  اشکان  بن  ب ر سا  بن  ب    بن  . افق رشاه 1

هسا (   62ا ملک   کیقاوس  بن  سیاو   ا جبار بن 
هسا (   53افق ر    بن  . ساب ر 2

هسا (   47ساب ر    بن  ب    بن  . ابزان 4هسا (   59بن افق ر    ساب ر  بن  . ج ذرز 3
هسا (   34ابزان    بن  .  رسی 6هسا (   31ب      بن  ابزان  بن  . ج ذرز 5
هسا (   37ب      بن  هرمزان  بن  وزان . فیر 8هسا (   48ب      بن  . هرمزان 7
هسا (   55ب      بن  . اردوان 10هسا (   47فیروزان    بن  . کسری 9

هسا (   473مجم فز   
( از همین فهرست در ذکر پادشاااهان اشااکا ی اسااتفاده کاارده  285-299ز  1368؛  473-457ز  1963  ههثعا بی 

شااباهت فهرساات    اشکا یان را بر اساس   ، او فهرست ( 285ز  1368؛  458-457ز  1963است. م ابق اشارۀ ثعا بی   
فهرست ثعا بی با ت جه به روایاات اباان خردادبااه   شااته شااده اساات؛    احتماالم آورده و  س   طبری و سخن ابن خردادبه  

 ش د. هایی میان سخن او و طبری دیده می تفاوت   چراکه 
. پادشاهی بااه  ااا   1تفاوتز    (  یز ما ند طبری است؛ اما با دو 11-10ز  1367؛  14تاز  فهرست حمزۀ اصفها ی  بی 

شاامار شاااهان بااا سااخن طبااری متفاااوت  . در سا  2  ؛ شاا د »ب   پسر فیروزان« دارد که در فهرست طبری دیده  می 
ویژه کااه  شاا د، بااه های فااراوان ایاان دو فهرساات  می اساات. ا بتااه ایاان دو تفاااوت د یاال باار  ادیااده گاارفتن شااباهت 

روایاات مشااترکی کااه بااه ایاان دو   یساانده    احتماالم فهرست یکی است و     شجر امه( پادشاهان اشکا ی در هر دو  تبارِ 
 رسیده، د یل این شباهت استز 
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 ( 50. گ درز بن شاپ ر   3 ( 24. شاپ ر بن اشک   2 سا (   52. اشک بن اشک   1
 ( 30.  رسی بن بیژن   6 ( 19. گ درز ک چک پسر بیژن   5 ( 21. بیژن بن ب   بن شاپ ر   4
 ( 40. خسرو بن فیروزان   9 ( 12. فیروزان بن هرمزان   8 ( 17شاپ ر   . هرمزان بن ب   بن  7

 سا (  344مجم فز    ( 55   روزان ی ف . اردوان بن ب   بن  11 ( 24. ب   بن فیروزان   10

  یسد که حمزه از کتان اوسااتا باارای  (  یز جدو  حمزه را در کتان »آثار ا باقیه« آورده و می 114ز  1878بیرو ی   
»ساایر ا ملاا ک ا فاارس« اشاااره    هااای کتان در حااا ی کااه حماازه در ایاان ماا رد بااه    ؛ اده کاارده اساات   شتن آن اسااتف 

( در فصاال  30ز  1367؛  29تاااز  (. پ  از این فهرساات، حماازۀ اصاافها ی  بی 7ز  1367؛  9تاز   اصفها ی، بی  کند می 
پااردازد و  س«  کتب ساایر( می »سیر ا مل ک ا فر   های کتان دیگر از کتان خ د به ذکر اخبار پادشاهان ایران با ت جه به  

تاااز  . ب   پسر خسرو  اصاافها ی، بی 3. گ درز پسر اشک.  2. شاپ ر پسر اشک.  1کندز  از سه پادشاه اشکا ی یاد می 
شاا د. ایاان  (. از میان این سه پادشاه، دو م رد پایا ی در فهرست  خسااِت حماازه دیااده  می 42-41ز  1367؛  42-43
 ا  باارده، باا ده    ها آن سیر ا مل کی که حمزۀ اصفها ی از    های کتان هان اشکا ی در  دهد که دو روایت از پادشا  شان می 

به جای »گ درز پسر شاپ ر«، »گ درز پساار اشااک« و بااه جااای »باا   پساار فیااروزان«،    ها آن است که در برخی از  
تفاااوت بااه  »ب   پسر خسرو« آورده ب د د و حمزۀ اصفها ی ک شااش کاارده ایاان تفاااوت را  شااان دهااد؛ ا بتااه ایاان  

 های گروه »ن« شباهت دارد که در ادامه خ اهد آمد. فهرست 

ه.هگروههبه2-2
بااا گااروه »ا اا « شااباهت فراوا اای دارد و بایااد گفاات    هااا آن  گااارا ی خ اهااد آمااد کااه سااخن  در اینجا روایت تاریخ 

هرماازان«، »اردوان  های هر دو گروه، ریشه در یک روایت مشترک دارد با این تفاوت که به جای »فیروزان پساار  فهرست 
دا نااد.  ا د و گ درز را پسر اشک/اشکان/اشکا یان و ب   را پساار خسرو/کسااری می اشکا ی« یا »اردوان بزرص« آورده 

هااا باا ده  هما   ر که پیش از این گفته شد حمزۀ اصفها ی به این تفاوت که  اشی از دو روایِت متفاوت در سیر ا مل ک 
 اشاره کرده است. 

( در فهرست  خست خ د از شاهان اشکا ی، جاادو  ذیاال را آورده  499،  2ز ج 1362؛  194-193تاز  طبری  بی 
 استز 

ه( 10. ج ذرز بن اش ا ان االکبر   3ه( 60. ساب ر بن اش ان   2هسا (   10. اشک بن اشجان   1
ه( 40.  رسی االش ا ی   6ه( 19. ج ذرز االش ا ی   5ه( 21. بیزن االش ا ی   4
ه( 40. کسری االش ا ی   9ه( 12ردوان االش ا ی   . ا 8ه( 17. هرمز االش ا ی   7

هسا (   266مجم فز   ه( 13. اردوان االص ر االش ا ی   11ه( 24. ب   االش ا ی   10
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از میان سه فهرست طبری، فهرساات  خساات او را معتبرتاار دا سااته و آن را در    ( 732-726،  2ز ج 1353  بلعمی  
سااا  پادشاااهی   شااته، امااا او را در جاادو     10دارای اکباار«،    او در ابتدا برای »اشک پسر کتان خ د ذکر کرده است.  
هکند. تباِر اشکا یان از او یاد می    ن ان به خ د قرار  داده است و تنها 

ز  1973( در کتان »ا تنبیه و االشاارا « و در کتااان »مااروج ا ااذهب«  مسااع دی،  84-83ز  1938مسع دی   
شاامار اشااکا یان در کتااان  آورده، بااا ایاان تفاااوت کااه سا    (، فهرست شاهان اشکا ی را ما ند طبری 236-235،  1ج 

سا  است. او روایاات خاا د را از »اب  بیااده معماار    282سا  و در کتان »مروج ا ذهب«    268»ا تنبیه و االشرا «،  
  احتماااالم دا ااد. » ماار کسااروی« بااه گفتااۀ اذکااائی  بن مثنی ا تیمی« از » مر کسری« از کتان »اخبااار ا فاارس« می 

(. این   یسنده به خ است »فضاال باان  598-597ز  1392ر بن حفص فّرخان طبری« است  بیرو ی،  »اب حفص  م 
و    446ز  1381سااهل« بااه دربااار مااأم ن فراخ ا ااده شااده و یکاای از مترجمااان خداینامااه باا ده اساات  اباان  اادیب،  

در حااا ی    کنااد و ایاان سا  پادشاااهی اشااکا یان اشاااره می   517(. مسع دی در کتان »مروج ا ذهب« به  491-492
سااا    شااته اساات  مسااع دی،    510است که در کتان »ا تنبیه و االشرا « فاصلۀ میان اسکندر و اردشاایر بابکااان را  

 (. 85ز 1938
ّ وا ّتاریخ« همین فهرساات را آورده اساات و  510،  1ز ج 1374؛  156-155،  3ز ج 1903مقدسی    (  یز در »ا بد

سااا  پادشاااهی اشااکا یان    270د، اما در ا تهای فهرستش بااه  سا  پادشاهی کرد    266  یسد که مل ک ا   ای   می 
ه.هکند اشاره می 

بیرو ی از ق   »اب ا فرج ابراهیب بن احمد بن خل  ز جا ی حاسب« و از کتان »ا تاریخ«، جدو  چهااار  خاا د  
ی میااان  از پادشاهان اشکا ی را آورده است با این ت ضیح که اب ا فرج ز جا ی، فهرست خاا د را بااا ت جااه بااه همجنساا 

سااا  پادشاااهی    266( و روایاات او  یااز  141ز  1392؛  116ز  1878گفتارهای گ  اگ ن تنظاایب کاارده اساات  بیرو اای،  
سااا  پادشاااهی کرد ااد و    266گ ید که اشااکا یان  (  یز می 88،  1ز ج 2003دهد. ابن مسک یه   اشکا یان را  شان می 

هآورد. فهرستی م ابق با روایت دیگر   یسندگان این گروه می 
(  یز قرار دارد. هر چنااد   یسااندگان دیگاار بااه  83-67،  139-138،  6ز ج 1393ر این گروه فهرست فردوسی   د 

ها و ترتیبی که او آورده است، فهرساات او را در ایاان گااروه قاارار  پادشاه اشاره کرده، اما  ا    9پادشاه و فردوسی تنها به    11
هدهدز می 

 یان . گ درز اشکا  3 . شاپ ر 2 . اشک از  ژاد قباد 1
 . اورمزد بزرص 6 .  رسی 5 . بیژن از  ژاد کیان 4
 خ ا د د( . بهرا  اشکا یان  که او را اردوان بزرص می 9 . اردوان 8 . خسرو 7



 م چهارشمارة  )ادبیات و علوم انسانی سابق( وین ادبی جستارهای ن  52

 

، سخنی مشابه با فردوسی آورده است، تنهااا بااا یااک تفاااوت کااه اشااک را  شاهنام  بنداری در ترجمۀ این بخش از  
چنین چیزی  یامده استز »سر این پادشاهان اشک فرز د اشااک باا د      شاهنام در حا ی که در    ؛ خ ا د فرز د اشک می 

سرایندۀ کتان گ ید که پ  از اشک، شاپ ر ب د، سپ  گ درز، آن گاه بیااژن و پاا  از    … رسا ید که  سب به کیقباد می 
را اردوان    باا د و پاا  از او بهاارا  کااه او   ی رأ او اورمزد و بعد از او خسرو، سپ  اردوان آمد که مردی خردمند و صاحب  

 (. 388ز 1382؛  38،  2ز ج 1932خ ا د د«  بنداری،  بزرص می 

ه.هگروههجه2-3
های »اشک پسر اشک پسر اشکان« و »بهافرید اشکا ی« بیشااتر دارد، تفاااوتی بااا  این گروه به جز اینکه دو پادشاه با  ا  

رسااد. در ایاان  ت مشااترک می های گروه »ا  « و »ن« به یک روایاا گروه »ن« و »ا  «  دارد و باید گفت با فهرست 
 (ز 499،  2ز ج 1362؛  194تاز  گروه تنها فهرست دو  طبری قرار دارد  طبری، بی 

. اشک بن اشکان باازرص از فرز اادان کیبیااه پساار کیقباااد  1
 سا (   10  

 سا (   21. اشک پسر اشک پسر اشکان   2

 (   سا    30. شاپ ر پسر اشک پسر اشکان   4 سا (   21. شاپ ر پسر اشک پسر اشکان   3
 سا (   21. بیژن پسر گ درز   6 سا (   10. گ درز بزرص پسر شاپ ر پسر اشکان   5
 سا (   40.  رسه پسر گ درز ک چک   8 سا (   9. گ درز ک چک پسر بیژن   7
 سا (   12. اردوان بزرص و او اردوان پسر اشکان است   10 سا (  17. هرمز پسر ب   پسر اشکان   9

 سا (   9. بهافرید اشکا ی   12 سا (   40. کسری پسر اشکان   11

 سا (   24. ب   اشکا ی   13
. اردوان ک چک  او اردوان پسر ب   پسر فیروز پساار  14

هرمز پسر ب شر ]ب  [ پساار شاااپ ر پساار اشااک پساار  
 سا (   13اشکان بزرص و َجِد او کیبیه پسر کیقباد است(.   

 سا (   277مجم فز   

تباری است که برای پادشاه آخاار یعناای »اردوان« آورده اساات. اگاار بااه  ش د  ای که در فهرست طبری دیده می  کته 
ان در  پادشاااهان پاایش از اردو    ن ان به فهرسِت حمزۀ اصفها ی  گروه ا  ( که به آن اشاره شد دقت ش د، همین تبار را  

ت طبااری  ااامی  ش د، اما در فهرساا رو »فیروز« و »ب   پسر فیروز« در آن دیده می جدو  خ د ذکر کرده است؛ ازاین 
دهد که اخاات   گااروه »ا اا «، »ن«، »ج« در  شاه اشکا ی برده  شده است. این م رد  شان می    ن ان به از »فیروز«  

از میااان تبااار هاار یااک از شاااهان    احتماالم ها  معرفی شاهان اشکا ی به این د یل ب ده است که   یسندگان سیر ا مل ک 
کرد ااد و اخاات    شاااه معرفاای می    ن ان به گزید د و  هایی را برمی است،  ا     خداینامه( ب ده   ها آن اشکا ی که در منبع  

 شان در ا تخان  ا  شاهان اشکا ی است. و اجتهاد شخصی  ها آن این سه گروه بیشتر  تیجۀ مبهب ب دن روایت منبع 
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ه.هگروههده2-4

ا اا «، »ن« و »ج« اساات و بایااد  ای که در م رد این گروه وج د دارد این است که یکسره متفاوت از سه گااروه »  کته 
ا د بااه چنااین  تاااریخی دیگاار را در اختیااار داشااته   هااای کتان و    سی  الملوک الف س   های کتان  گارا ی که  گفت تاریخ 

 (  ا  و  قب پادشاهان اشکا ی را اینگ  ه آورده استز 63-62ز 1930ا د. خ ارزمی   روایتی اشاره  کرده 
 لقب  نام لقب  نام

 اشکان  . اشک بن اشک 2  شنده ج  . اشک بن دارا  1
 ج درز  . بهرا  بن ساب ر 4 زّرین  . ساب ر بن اشک  3
 ساالر  . هرمز 6  ی   .  رسی بن بهرا   5
 تراده   جیب(  . بهرا  بن بهرا  8 روشن  . بهرا  بن هرمز 7
 االحمر  . اردوان 10 شکاری  .  رسی 9

 (ز 113ز 1878منبع آورده است  بیرو ی،    بیرو ی در جدو   خست  ا  و  قب پادشاهان اشکا ی را بدون ذکر 
 لقب  نام لقب  نام

 اشکان  ( 25. اشک بن اشک بن اشک   2 ح ئئئده،   ق ه  دارد(  سا (   13. اشک بن اشکان   1
 ح رون  ( 21. بهرا  بن ساب ر   4 زّرین  ( 30. ساب ر بن اشک   3
 ساالر  ( 40. هرمز بن  رسی   6 کیس ر  ( 25.  رسی بن بهرا    5
 ب د  ( 17. فیروز بن بهرا    8 روشن  ( 25بن هرمز   . بهرا   7
 شکاری  ( 30.  رسی بن فیروز   10 براده  ( 20. کسری بن فیروز   9

 سا (   266مجم فز    االخیر  ( 20. اردوان بن  رسی   11
رسد خ ارزمی برای آوردن  ا  و  قب پادشاهان اشکا ی به منبعاای دسترساای داشااته کااه بیرو اای  یااز از  به  ظر می 

منبع در فهرست خ د استفاده کرده، اما خ ارزمی بر خ   بیرو ی همااۀ پادشاااهان اشااکا ی را  یاااورده اساات.    همان 
دا ااد  بیرو اای،  رسااد »حاا رون« را گشااتۀ »جاا درز« می اذکائی  قب »ح رون« را »گ درز«   شته است و به  ظر می 

 (. 139ز 1392
 (ز 117ز 1878رست ذیل را آورده است  بیرو ی،  بیرو ی از کتان »شاهنامه ابی منص ر بن  بدا رزاق«، فه 

ا ااد کااه از  . اشک بن دارا و گفته 1
 سا (   13فرز دان آر  ب د   

 ( 30. ساب ر بن اشک   3 ( 25. اشک بن اشک   2

 ( 40. هرمز بن  رسی   6 (. 25.  رسی بن بهرا    5 ( 51. بهرا  بن ساب ر   4



 م چهارشمارة  )ادبیات و علوم انسانی سابق( وین ادبی جستارهای ن  54

 

 ( 20ز   . فیروز بن هرم 9 ( 7. هرمز   8 ( 5. بهرا  بن هرمز   7
 سا (   266مجم فز    ( 20. اردوان   11 ( 30.  رسی بن فیروز   10

این فهرست با فهرست  خست بیرو ی و خ ارزمی شااباهت فراوا اای دارد. هاار چنااد در ایاان فهرساات در گزینااۀ  
، پادشاهی به  ا  »هرمز« آمده که در فهرست  خسِت بیرو ی  یست و به جااای آن بیرو اای پاا  از »فیااروز«،  8شمارۀ  

شاا د، امااا یااک  کتااه در  دیده  می   شاهنامح ابومنصوری ادشاهی به  ا  »کسری بن فیروز« آورده است که در فهرست  پ 
خ رد که قابل تأمل است و آن شباهت فراوا اای اساات کااه ایاان دو فهرساات در ذکاار  ااا  و سااا   این میان به چشب می 

  51باارای »بهاارا  باان شاااپ ر«،    ابومنصتتوری   شتتاهنامح پادشاهان اشکا ی با یکدیگر دارد. درست است که در فهرست  
سااا     5سا  است و یا در فهرست اب منص ری برای »بهرا  بن هرمااز«،    21سا  پادشاهی آمده که در فهرست بیرو ی  

سا  آمده که جای آن را »فیااروز باان بهاارا «    7سا  است و یا برای »هرمز«،    25پادشاهی آمده که در فهرست بیرو ی  
ت ا ااد حاصاال تفاااوت  ( می 7-17؛  5-25؛  51-21ها   گرفتااه اساات، امااا ایاان تفاااوت سااا  سااا  پادشاااهی    17با  

تاا ان  های خ ی یک کتان و یا اشتباه در خ ا دن آن باشااد و تفاااوت اساساای و بنیااادینی  یساات. از ایاان رو می  سخه 
خاا د را م ااابق    بر اساس منبعی   شته شده ب د که خ ارزمی و بیرو ی  یز جاادو    شاهنامح ابومنصوری گفت فهرست  

از یک کتااان مشااترک یااا    احتماالم ا د؛ به این معنی که خ ارزمی و بیرو ی و   یسندگان شاهنامۀ اب منص ری  آن   شته 
ا ااد، کتااابی کااه روایاات آن چناادان متااداو   باا ده اساات و  یک روایت مشترک برای ذکر جاادو  خاا د اسااتفاده کرده 

 ا د. ای  کرده  گاران به آن اشاره تاریخ 
هااای  تاا ان گفاات کااه روایاات گروه بندی جدو  پادشاهان اشکا ی که تا اینجا به آن اشاره شد، می قت در طبقه با د 

»ا  «، »ن«، »ج«، ریشه در یک روایت مشترک دارد که این روایت به احتما  فراوان بااه د یاال دقیااق  باا دن تاااریخ  
هااایی را از آن  ه به برداشاات و اسااتنباط خاا د،  ا  اشکا یان در خداینامه، دچار دگرگ  ی شده است و   یسندگان با ت ج 

ا د. از س ی دیگر باید گفت که روایاات گااروه »ن« و »ا اا «  ساابت بااه گااروه »ج« و »د« از  کاسته و یا به آن افزوده 
های تاریخی برای آوردن فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در آن  ویژه که   یسندگان متن ا تبار بیشتری برخ ردار است؛ به 

( منبااع خاا د را ذکاار  113ز  1878کننااد، امااا بیرو اای   اشاره می   سی  الملوک الف س   های کتان ه  ن، ا  ( به  دو گرو 
دا د که این جدو  بر اساااس  ظاار  ماا   ماارد   کند و تنها جدو  اشکا یان را د با ۀ جدو  پیشدادیان و کیا یان می  می 

 نین در ابتدای فهرست  خساات ساسااا یان کااه آن  (. او هم 102  همانز ایران  رأی جمه ر ا فرس( تنظیب شده است   
کنااد کااه ایاان جاادو  باار اساااس »تاااریخ  دا ااد بااه ایاان م ضاا ف اشاااره می های  خست خ د می را هب د با ۀ جدو  

 (. 120  همانز  ا تاریخ ا فارسی( تنظیب شده است    پارسی« 
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ه.هگروهههوه2-5

ردا شاااه، م بااد شااهر شاااپ ر« جاادو ی را آورده  ( از گفتۀ »بهاارا  پساار م 22ز  1367؛  27-26تاز  حمزۀ اصفها ی  بی 
(  یااز همااین جاادو  را از  115ز  1878اشاره دارد و بیرو ی     ها آن سا  پادشاهی    433پادشاه اشکا ی و    19است که به  

هااای دیگاار متفاااوت اساات و بااا سااخن فردوساای و بیرو اای از  ق   حمزه  قل کرده است. این جدو  یکسره با روایت 
  یز تفاوت آشکاری دارد. شاهنامۀ اب منص ری  

ههایهتاریخیه.هتبارهپادشاهانهاشکانیهدرهمتنه3
.  4. گشتاسااپ  3. کیقباااد  2. کیکاااوس  1های تاریخی برای اشکا یان، چهار تبار   شااته شااده اساات؛ از  ااژادز  در متن 

کااه در میااان  هااایی    یسان دو دسته روایت را باید از هب تفکیک کاارد.  خساات روایت دارای بزرص. م ابق گفتۀ تاریخ 
هایی کااه در میااان ایرا یااان رواج    یسان غیرایرا ی و ایرا ی به زبان  ربی   شته شده  روایت تازیان( و دو  روایت تاریخ 

داشته است و به زبان پارسی   شته شده ب د  روایت پارسیان(. در م رد فهرساات پادشاااهان اشااکا ی گااروه »ا اا «،  
های  ش د، چنا که بیرو ی بااه گفتااۀ خاا د  فهرساات روایت پارسیان تلقی می »ن«، »ج«، روایت تازیان و گروه »د«  

 خست را بر اساس  ظر  م   مرد  ایران  رأی جمهاا ر ا فاارس( و تاااریخ پارساای  ا تاااریخ ا فارساای( تنظاایب کاارده  
در  شاا د کااه  (. این م ض ف در م رد تبار پادشاااهان اشااکا ی  یااز دیااده می 120و    113و    102ز  1878 بیرو ی،   است 

دا نااد، امااا در  گشتاسااپ« می کاووس« و یااا »اساافندیار پساار کی تازیان »اشک« را از  ژاد »سیاوخش پسر کی   روایت 
رسااا ند. همااا   ر کااه    یسان  ژاد »اشک« را به »کیقباااد« و یااا »دارای باازرص« می روایت پارسیان م ابق گفتۀ تاریخ 

ا د که اشک پسر اشکان باازرص باا د و  د. گ یدز بعضیشان گفته   یسدز »پارسیان پندار د که اشک پسر دارا ب  طبری می 
 (. 499،  2ز ج 1362؛  194تا وی از فرز دان کیبیه پسر کیقباد ب د«  طبریز بی 

ه.هازهنژادهکیکاوس:ه3-1
شاااه«  مسااع دی،  ز »اشک بن اشک بن اردوان بن اش ان بن أ  ا جبار باان ساایاوخش باان کیقاوس التنۀی  و االش ا  

ز »اشااک باان اشااک باان اردوان باان اشاا ان باان آس ا جبااار باان ساایاو  باان  متت وج التت ه  (.  84-83ز  1938
 اشااکان  باان  ساب ر  بن  ب    بن  شاه  فهرست س   طبریز »افق ر (.  236-235،  1ز ج 1973 مسع دی،   کیقاوس« 

بیرو اایز »اشااک باان    (. 501-500،  2ز ج 1362؛  195تاااز   طبری، بی شاه«  کیقاوس  بن  سیاو   ا جبار بن  أر   بن 
بااا  قااب »اف  رشاااه« اباان باا   باان شاااپ ر اباان اشااکان باان اس ائکئااار   ق ااه  اادارد( باان ساایاو  باان    اشااکان 

( و  154ز  1377(. دا اسرشاات بااه جااای »اس ائکئااار«، »آس ایکنااار«  بیرو اای،  113ز  1878 بیرو اای،   کیکاااوس« 
اوستاز »اشااک باان باا      (. بیرو ی از گفتۀ حمزه از 138ز  1392اذکائی، »ا  ]آر [ پهل ان« آورده است  بیرو ی،  

 (. 114ز 1878بن ساب ر بن اشکان بن ا  ا جّبار«  بیرو ی،  
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در م رد  اِ  »أ / اس/ آس/ أرِ  ائکئار/ ا جبار« دو  کته وج د دارد.  خساات اینکااه منظاا ر از »ا جبااار«  ناا اِن  
(  61ز  1930 ارزمی   آورد ااد، چنا کااه خاا های  ربی در ابتدای پادشاااهان کیااا ی می »کی« است که   یسندگان متن 

( سلساالۀ »کیا یااان« را  102ز  1878( و بیرو اای   152تاااز  »کاای« را »ا جبااار« و »کیااان« را »ا جبااابره« و طبااری  بی 
  احتماااالم آر « اساات.  هااا، »کاای خ ا ند. از این رو منظ ر از »اس/آس/ا /أرِ  ا جبار« در ایاان متن »ا جبابره« می 

ا ااد،  سرسلسااله در یافته    ن ان بااه ا د و چ ن این  ا  را  دیده   اداینام  ن  ا  را در  ها ای مترجمان و   یسندگان سیر ا مل ک 
گشتاسااب و  ا د و از اینجاست که چهااار تبااار کیقباااد، کیکاااوس، کی تبارهای گ  اگ ن و متفاوتی برای اشکا یان   شته 

هرساات بیرو اای بااه  قاال از حماازه از  های تاریخی راه یافته است. شاید به همین د یل ب ده کااه در ف دارای بزرص به متن 
ا د و دیگر از سیاو  و کیکاوس سااخنی در میااان  یساات، هاار چنااد  اوستا، َ َسب »اشک« را به »ا  ا جبار« رسا ده 

( به د یل اشارۀ پیشین خ د، »ساایاو  پساار کیکاااوس« را در ادامااۀ »ا  ا جبااار«  113ز  1878ممکن است بیرو ی   
آر « یااا »آر « باارای   یز به غیر از »کیخسرو« و »فرود«، فرز اادی بااه  ااا  »کاای   های تاریخی  یاورده باشد. در متن 

رو  ایاان ه چنااین چیاازی اشاااره  کاارده اساات. از سیاو  معرفی  شده و حتی »کریستن سن« در کتان »کیا یان«  یااز باا 
ممکاان    رسد باید با شک و تردید  گریست، هاار چنااد  سب را که به »سیاوخش پسر کیکاوس« می درستی این سلسله 

هااای تاااریخی آمااده بااه احتمااا  فااراوان از  آر « که در بیشااتر متن است برساختۀ م ّرخان دورۀ اس می  باشد. »کی 
أر ،  بااه أر ، کی کاااوس، کاای افنه، کی کندز »کی فرز دان »کیقباد« است که طبری اینگ  ه به  ا  فرز دان او اشاره می 

 (. 152تاز بیه«  طبری، بی فاشین، کی کی 

هازهنژادهکیقباد:ه.هه3-2
بیه پسر کیقباد ب د و ده سا  پادشاااهی کاارد«  طبااری،  اشک پسر اشکان بزرص ب د و وی پسر کی فهرست دو  طبریز » 

گ یاادز »اردوان ک چااک  او اردوان پساار باا    هم نین طبری در فهرست دو  می   (. 499،  2ز ج 1362؛  194تاز  بی 
بیه پسر کیقباااد اساات«  طبااری،  ک پسر اشکان بزرص و َجِد او کی پسر فیروز پسر هرمز پسر ب شر پسر شاپ ر پسر اش 

ا ااد کااه وی از فرز اادان اشااکان باان    یسدز »گفته (. ثعا بی دربارۀ »اشک« می 500-499،  2ز ج 1362؛  194تاز  بی 
گ ید کااه اشااک از  (. فردوسی می 284ز  1368؛  457ز  1963ا د«  ثعا بی،  آر  بن کیقباد ب د و جز این هب گفته کی 

 (. 74-67،  139-138، 6ز ج 1393دا ستند  فردوسی،  ژاد قباد  کیقباد( ب د و اشکا یان خ د را از  سل »آر « می   
دا ااد. در اینجااا  سه روایت  خست به سخن فردوسی در شاهنامه  زدیک است که »اشااک« را از  ااژاد »قباااد« می 

َاپیااَ ه  بندهش به آن اشاره شده اسااتز »از قباااد، کی اپیَ ه« فرز د »کیقباد« است که در  بیه« در اصل »کی منظ ر از »کی 
  شتتاهنام  (. در  150ز  1369کاوس زاده شد د«  دادگاای،  َپسین و کی بیاَر  و کی َاَر  و کی اپی ه( کی زاده شد.  از کی 

 ای  شده استز اپی ه« اشاره  یز  ا  فرز دان کیقباد آمده، اما به »کی 
 پساار ب ااد ماار او را خردمنااد چااار

 

دناد از او در جهاان یادگاارکه بو   
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 نخسااتین، چااو کاااوس باااآفرین

 چهااارم کجااا اشکشااش بااود نااام

 

ب د، سایم کیکی  پشاینآرش دگر   

 سااپردند گیتاای باادآرام و کااام

 (1 ،198  ،173-175)  

َاپیااَ ه« و  آر « و سااپ  »کی  خستین پادشاه اشااکا ی بااه »کاای    ن ان به با این ت ضیح باید گفت که تبار »اشک«  
رسیده است. سخن فردوسی کااه اشااک را از  ااژاد کیقباااد و گاا درز را »خساارو ژاد«  ممکاان  به »کیقباد« می   در هایت 

دهد که   یسندگان منبااع فردوساای،  دا د، این  کته را  شان می است کیخسرو م رد  ظر باشد( و بیژن را از  ژاد کیان می 
ی دربارۀ ِ سبت اشکا یان به  ژاد آر  آورده است، بااا ت جااه  دا ستند. آ  ه فردوس اشکا یان را از تبار پادشاهان کیا ی می 

کنااد کااه منظاا ر از »آر «  ااه »آر  کمااا گیر« کااه  به ش اهدی که در منابع تاریخی آمده، این م ض ف را روشاان می 
  آرِ  کمااا گیر پاایش از کیا یااان در زمااان مناا چهر یااا َزو باا ده   چراکه اپی ه« است؛  آر « فرز د »کیقباد« یا »کی »کی 

ش د. حتی جایی در شاااهنامه کااه پاا  از  ( و هرگز از سلسلۀ کیا ی محس ن  می 161-143ز  1396است  خ یبی،  
ش  د، بار دیگر بااه  ااژاد اشااکا یان  کشته شدن اردوان آخرین پادشاه اشکا ی، دو فرز د او  یز به دست اردشیر گرفتار می 

 رد  ظر است  ه آر  کما گیرز آر  م  همان کی   احتماالم ش د که  و »تخمۀ آرشی« اشاره می 
 دو فرزناادا او هاام گرفتااار شااد

 

ی آرشای خااوار شاادبادو تخمااه   

 (6 ،164  ،441)  

ارشاان پساار کیقباااد«  صاافا،  در کنار این م رد برخی از پژوهشگران باادون ارائااۀ د یلاای روشاان، »آر « را »کی 
های  ( و بااه اشاااره 501،  7ز ج 1388دا نااد  کاازازی،  ( و یااا »آر « را گشااتۀ »َاَرشااک« و »َاشااک« می 549ز  1389
 کنند.   یسان دربارۀ تبار  خستین پادشاه اشکا ی ت جهی  می تاریخ 

ه.هازهنژادهگشتاسپ:ه3-3

فهرست دو  طبااریز »اشااک باان حااره باان رساابیان باان أرتشااا  باان هرمااز باان ساااهب باان رزان باان  ساافندیار باان  
،  1ز ج 1987ا طبااری و بااه پیااروی از او اباان اثیاار   (. این تبار را تنه 499،  2ز ج 1362؛  194تاز   طبری، بی  بشتاسب« 

هااای تاااریخی دیگاار بااه آن  ( آورده است و چ ن بااه غیاار از طبااری و اباان اثیاار، متن 346-345،  1ز ج 1383؛  227
 رسد.  گاران ب ده باشد. هر چند این تبار هب به پادشاهان کیا ی می ا د،  باید چندان م رد ا تماد تاریخ ای  کرده اشاره 
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هزهنژادهدارایهبزرگه)داراب(:ه.هاه3-4

(. بلعماایز »و  499،  2ز ج 1362؛  194تاااز  ا د که او اشک پساار دارا باا د«  طبااری، بی طبریز »و پارسیان تصّ ر کرده 
آ گاه آن اشکا یان از پاا  اشااک باان دارا مملکاات دویساات و شصاات سااا     … ایشان را پدری ب ده ب د »اشکان«  ا  

سا  پادشاهی   شااته، امااا او    10لعمی در ابتدا برای »اشک پسر دارای اکبر«  (. ب 731،  2ز ج 1353بداشتند«  بلعمی،  
(. روایت م بد از قاا   حماازهز  731کند  همانز  تبار اشکا یان از او یاد می    ن ان به را در فهرست قرار  داده است و تنها  

شااکا یان، اشااک باان دارا را  (. مقدسیز ا 22-21ز  1367؛  27-26تاز  سا «  اصفها ی، بی   10»اشک بن دارا بن دارا  
(. خاا ارزمیز »اشااک باان  156-155،  3ز ج 1903؛  510،  1ز ج 1374خ ا د ااد   داشتند و او را پادشاااه می بزرص می 

  10(. روایاات م بااد از قاا   حماازه از بیرو اایز »اشااک باان دارا باان دارا باان دارا،  62ز  1930دارا،  قبش ج شاانده«   
(.  284ز  1368؛  457ز  1963شااکان از فرز اادان دارای باازرص باا د«   ا ااد کااه ا (. ثعا بیز »گفته 115ز  1878   سا « 

مسک یهز »برخی گ یند که اشک پسر دارای بزرص  خستین پادشاااه اشااکا ی باا د و پاا  از او فرز ااد  گاا درز پساار  
 (. 88،  1ز ج 2003اشک به شاهی  شست«   

رسااد. م ااابق  فرز ااد »بهماان« می   در اینجا  یز  ژاد دیگری برای »اشک« آمده است که به »داران یا دارای بزرص« 
همااین  سااب را    شتتاهنامح ابومنصتتوری دا سااتند. بیرو اای از  گفتۀ طبری، پارسیان  ایرا یان( اشک را از فرز دان دارا می 

کنااد  به سخن طبااری اشاااره می   شاهنام  دا د. بنداری در کنار ترجمۀ  آورده است، هم نین او را از فرز دان »آر « می 
 (. 388ز 1382؛  38، 2ز ج 1932فرز دان دارای بزرص ب د  بنداری،    گ ید که اشک از و می 

ه.هتفاوتهروایِتهفردوسی،هبیرونیهوهثعالبیهازهشاهنامۀهابومنصوریه4

 چنین گفت دانناده دهقاان چاا 

 بزرگااان کااه از تخاام آرش بدنااد

 ای بار یکایبه گیتی به هر گوشه

 چااو باار تختشااان شاااد بنشاااندند

 ازین گونه بگذشت سالی دویست

 ردند یااد ایان از آن، آن ازیاننک

 یارسکندر سگالید ازین گوناه  -

 نخست اشاک باود از ناژاد قبااد

 ز یااک دساات گااودرز اشااکانیان

 چو نرسی و چون اورمازد بازرگ

 کزان پس کسی را نب د تخت عاا  

 دلیر و سبکساار و سارکش بدناد

 گرفتااه ز هاار کشااوری اناادکی

خواندناادطوایااف همی ملااوک  

 تو گفتی که اندر زمین شاه نیست

 برآساااود یکچناااد روی زماااین

-که تا روم آبااد ماناد باه جاای   

رد شاااپور خساارونژاددگاار گاا  

 چو بیاژن کاه باود از ناژاد کیاان

 چو خسرو که باد نامادار ساترگ
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 چااو زو بگااذری ناماادار اردوان

 چاو بنشساات بهاارام از اشااکانیان

 ورا خواندنااااد اردوان باااازرگ

 ورا بود شیراز و پاارس و  ساپهان

 از دسات اوی  به اسطخر ب د بابک

 چو کوتاه ب د شاخ و هم بیخشاان

 امازیااارا جاااز از ناااام نشااانیده

 

روانخردمنااد و بااارای و روشاان  

 ببخشاااید گنجااای باااه ارزانیاااان

 که از میش بگسست چنگال گاارگ

 کاه داننااده خواناادش ماارز مهااان

 که تنّین خروشان ب د از شست اوی

 نگویاااد جهاندیاااده تاریخشاااان

امی خسااروان دیاادهنااه در نامااه   

 (6 ،138-139  ،67-83)  

 خست باید به این  کتااه دقاات داشاات کااه راوی ایاان بخااش را  بایااد فردوساای قلمااداد کاارد؛ بلکااه راوِی منبااع  
ط ر که اشاره کرده  چنین گفت دا نااده دهقااان چاااچ(،   دهقان چاچ( چنین م لبی را آورده و فردوسی همان  فردوسی 

(. اما دو بیاات آخاار را  79-78ز  1395؛ محم دی،  49ز  1384 ح ی،  ها را سروده است   بر اساس سخن او این بیت 
ت ان یا سخن فردوسی دا ست و یا سخن راوِی منبِع فردوساای  دهقااان چاااچ( کااه فردوساای آن را بااه  ظااب درآورده  می 

گ یدز »جها دیده  دهقان چاچ( دربااارۀ ک تاااه باا دن  است. اگر این دو بیت سخن فردوسی باشد، در بیت  خست می 
یااک از شاااهان    گ ید و همین را د یلاای باارای بیااان  کااردن تاااریخ هاار می   ها آن شاهی اشکا یان و ادامه  یافتن  سل  پاد 

ا «.  هااب  دیااده   شتتاهنامح ابومنصتتوری ا  و حتاای در   شنیده   ها آن رو من  فردوسی( به جز  ا  از  دا د؛ ازاین اشکا ی می 
آورده و بااه  ااا  و ماادت پادشاااهی هاار یااک از    شاهنامح ابومنصوری از   ثار الۀاقی   ا بته با ت جه به جدو ی که بیرو ی در  

دربارۀ اشکا یان م لباای  یافتااه اساات.    شاهنامح ابومنصوری ت ان گفت که فردوسی در  شاهان اشکا ی اشاره کرده،  می 
چ( را بااه  ظااب  حا  با ت جه به این  کته باید گفت که در دو بیت آخر، فردوسی به احتما  فراوان سخِن راوی  دهقان چا 

گ یدز »جها دیده  م بد زرتشتی( دربااارۀ ک تاااه باا دن پادشاااهی اشااکا یان و  درآورده است. راوی در این دو بیت می 
رو  دا ااد؛ ازایاان گ ید و همین را د یلی برای بیان  کردن تاریخ هر یک از شاااهان اشااکا ی می می   ها آن ادامه  یافتن  سل  

ا «. »شا  و باایخ« در اینجااا کنایااه از  ا  و حتی در خداینامه هب  دیده  شنیده   ها آن   من  راوی/دهقان چاچ( به جز  ا  از 
های زیااادی  تعداد کماای ب د ااد و سااا    ها آن »فرز دان و  سل« است و به  سل اشکا یان اشاره دارد که طبق  ظر راوی،  

را  گفتااه اساات؛    هااا آن و سرگذشاات  پادشاهی  کرد د؛ از این رو م بدی که این بخش را برای راوی بیان کرده، تاااریخ  
 خداینامه( هب  دیده اساات. دو بیاات آخاار  شااان  نامح اس وان  از اشکا یان به جز  ا  چیزی  شنیده و حتی در    چراکه 

تر از آن  را ک تاااه   هااا آن از تاریخ اشکا یان و  امشان اط ف دقیقاای  داشااتند و پادشاااهی    اداینام  دهد که مترجمان  می 
آمده است که »اشااکا یان  کااه( بااه شاااهی    بنده  دهد. در   د که امروز ش اهد و قراین  شان می کرد چیزی تصّ ر می 



 م چهارشمارة  )ادبیات و علوم انسانی سابق( وین ادبی جستارهای ن  60

 

(. ایاان روایاات را   یساانده  156ز  1369ا ااد  دادگاای،  پرهیزکارا ه  ا  دار د، دویساات و ا اادی سااا « پادشاااهی کرده 
کناادز »چنااین گ یااد بااه  ی   شااته اساات؛ زیاارا م لااب خاا د را بااا ایاان جملااه آغاااز م   اوستا   بر اساس کتان   احتماالم 

در اوستا به  ا  و سااا  پادشاااهی هاار یااک از شاااهان اشااکا ی    احتماالم دهد که  ( و این  شان می 155 همانز   « … دین 
 یااز مااّدت    شتتاهنام    آورد. در ما ند م ا ب دیگر خاا د آن را بااه دقاات ماای بنده     یسندۀ    چراکه ای  شده ب د؛  اشاره 

ه است که شباهتی با روایت بندهش دارد. م بد یا م بدا ی که ایاان بخااش از  پادشاهی اشکا یان »سا ی دویست« آمد 
به جز سا  تقریبی دویست کااه فردوساای هااب آن را آورده اساات، چیااِز دیگااری در    احتماالم ا د  خداینامه را ترجمه کرده 

طبااق سااخن    چراکااه شد؛  این م بدان  ب ده با   اداینامح ا د؛ حتی  ا  شاهان اشکا ی  یز ممکن است در   یافته اداینام   
ا /  ااه در  امااۀ  راوی که فردوسی آن را به  ظب درآورده، چیزی به جز  ا  از ایشان  شنیده است  ازیرا جااز از  ااا   شاانیده 

ز  1384ت ا ااد بااه معنااای »خ ا اادن« هااب باشااد   حاا ی،  ا (. آوردن واژۀ »شاانیدن« کااه در اینجااا می خسروان دیده 
 یااز در خداینامااۀ ایاان م باادان  باا ده اساات و    ها آن تاریخ اشکا یان که  ا     تنها  ه   احتماالم دهد که  (،  شان می 57-59

(  9 ااا   ااه     اداینامتت  ا د و یا از کتااان دیگااری غیاار از  های خ د اکتفا کرده مترجب یا مترجمان این بخش، یا به شنیده 
ة االرن فی اخبار ا فاارس و ا عاارن« کااه  گیرد که در کتان » های ا د. این سخن از آ جا قّ ت می پادشاه اشکا ی را آورده 

خاا رد.  هایی از سیر ا مل ک ابن مقفع در آن آمده است به جز پادشاه آخر،  امی از شاهان اشکا ی به چشااب  می بخش 
سا « ذکر شده و به جای »اردوان« آخرین پادشاه اشااکا ی »آذروان باان    266در این کتان مدت پادشاهی اشکا یان » 

ستتی    یز در کتان خاا د بااه  قاال از    م مل التواریش (.   یسندۀ  177و    159ز  1375 ا،  است  بی   اشه بن اش ان« آمده 
 ااا،  کناادز »اردوان را در ساایر ا ملاا ک، »آذروان«   شااته اساات«  بی تنها به  ا  پادشاه آخر اشکا ی اشاااره می   الملوک 
( در »تاااریخ  194ز  1382،  1 ج ( در کتان »اخبار ا  اا ا « و یعقاا بی  43-41ز  1330(. حتی دین ری   32ز  1389

ا ااد و تنهااا دیناا ری   یز به جز پادشاه آخر  اردوان بن اشه بن اش ان(،  ااا  و سااا  پادشاااهان دیگاار را  یاورده   یعق بی« 
 (. 43ز 1330کند  دین ری،  سا « ذکر می  266مدت پادشاهی اشکا یان را » 

ۀ »چاا « و »چاا ن« در ابتاادای  ااا  برخاای از   کتۀ دیگر این است که فردوسی بر اساس منبااع خاا د بااا آوردن واژ 
ا دز »چاا   پادشاهان اشکا ی، چنان  شان داده است که ایاان پادشاااهان از میااان یااک فهرساات بلناادتر ا تخااان شااده 

 یااز  شتتاهنام   تاا ان در مقدمااۀ قاادیب  «. این ویژگی را می … «، »چ   رسی و چ ن اورمزد بزرص« و »چ  خسرو … بیژن 
اشاره کند، چنین م لباای را آورده اسااتز    شاهنام  های اساطیری  خ اهد به داستان ده می مشاهده کرد؛ زما ی که   یسن 

»و چیزها ا درین  امه بیابند که سهمگین  مایذ و این  یک ست چ ن م ز او باادا ی و تاارا درساات گااردذ و د پااذیر آیااذ  
ماااران کااه از دو     چ ن دست براذر  ]دستبرد آر [ و چ ن همان سنگ کجا آفریااذون بااه پااای بازداشاات و چاا ن 

دهد کااه م باادان و  (. آوردن واژۀ »چ « یا »چ ن« در این م ارد  شان می 38-37ز  1332ضّحاک برآمد د«  قزوینی،  
های خاا د  ها یااا خ ا ااده ( پادشاه اشکا ی را با تردید و با ت جااه بااه شاانیده 9راوِی منبِع فردوسی  دهقان چاچ(،  ا   ه   
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رو  بایااد معرفاای  ایاان کننااد. از آن چیزی باشد که ذکاار می ممکن است بیشتر از    ها آن عداد  دا ستند که ت ا د، اما می آورده 
را با ت جه به منبع فردوسی کامل و دقیق تلقی کرد. خا قی م لق با ت جه بااه همااین  کتااه    شاهنام  پادشاهان اشکا ی در  

 ی را بااه ترتیااب  یاااورده اساات و آوردن    شته است که چ ن فردوسی ملز  به ر ایت وزن و قافیه ب ده،  ا  شاهان اشکا 
رو »فردوساای از ایاان  ایاان دهااد. از تسلسل دقیق را  شااان  می   هایی ما ند »ز یک دست ف  ی« یا »چ  ف  ی«  بارت 

خ ا ده است برگزیااده باا ده اساات، و شاااید ا اادک  گنجیده و یا با قافیۀ بیتش می ها آ هایی را که در بحر متقارن می  ا  
(. بااا مقایسااۀ  45،  10ز ج 1393را در بیاات جااا بیناادازد«  خااا قی م لااق،    ها آن ها داده ب ده تا بت ا د   ا  ت ییری  یز در  

ت ان دیااد کااه فردوساای تسلساال را  فهرست فردوسی و فهرست گروه »ن« که جدو  فردوسی در ذیل آن قرار دارد، می 
ها برای ر ایاات وزن و قافیااه  ا داختن  ا    ر ایت کرده است و واژگان »ز یک دست« یا »چ « و »چ ن« را به منظ ر جا 

به کار  برده است؛ بلکه تردیدی که در روایت منبع او ب ده د یل اصلی کاربرد چنااین واژگااا ی باارای معرفاای پادشاااهان  
 اشکا ی شده است. 

ر  هااای دیگاا تر از جاادو  گروه   یسان مشااه رتر و متااداو  تا اینجا باید گفت که جدو  گروه »ن« در میان تاریخ 
است و فهرست فردوسی  یز شباهت فراوا اای بااا ایاان گااروه دارد و ا تبااار آن از فهرساات  خساات بیرو اای و فهرساات  

آورده اساات    شاهنامح ابومنصتتوری که بیرو ی آورده بیشتر است. اما در کنار فهرستی که بیرو ی از    شاهنامح ابومنصوری 
  یساادز »هم نااان کااه در پی  ااد و  سااب آ ااان  می اشکا یان    باید به سخن ثعا بی  یز پرداخته ش د؛ زیرا ثعا بی دربارۀ 

هاشان و در پیش و پ  ب دن آ ان و زمان فرما رواییشان همراهی  یست. طبری در یکاای از  قاال  اخت   است، در  ا  
های خ د آورده است،  خستین ک  از آ ان که شاهی یافت »اشک بن اشکان« ب د که پادشاهیش »بیساات و یااک  ق   

گ یااد دورۀ  با او همسخن است، جز آ که در ماادت شاااهیش اخاات   کاارده و می   شاهنام  د. صاحب کتان  سا « ب  
(.  کتااه مهااب ایاان اساات کااه در فهرساات دوِ  طبااری،  285-284ز  1368پادشاهیش ده سا  ب ده است«  ثعااا بی،  

دومااین     ن ان بااه «  سا  و »اشک بن اشااک باان اشااکان   10 خستین پادشاه اشکا ی     ن ان به »اشک بن اشکان بزرص«  
سااا  و در    10 خستین پادشاااه،     ن ان به کند. در فهرست  خست  یز »اشک بن اشکان«  سا  پادشاهی می   21پادشاه،  

،  2ز ج 1362؛  194تاااز  طبااری، بی کنااد   سااا  پادشاااهی می   62فهرست س  ، پادشاِه اشکا ی با  قِب »افق رشاااه«،  
های طبری، پادشاه  خساات، بیساات و یااک سااا  پادشاااهی  رست (. بر خ   سخن ثعا بی در هی  کدا  از فه 499

ثعا بی با دیدن فهرست دو  طبری، پادشاه دو  را به اشتباه، پادشاااه  خساات    احتماالم دهد که   کرده است. این  شان می 
شاا د.  تصّ ر کرده است؛ هر چند  ا  پادشاه دو  »اشک بن اشک بن اشکان« است و در اینجااا باااز تناقضاای دیااده می 

  ی  ماا رد اسااتفادۀ ثعااا بی از تاااریخ طبااری، یااا در فهرساات  خساات و یااا در  دس دیگر این است که در دست ح 
فهرست دو  برای »اشک بن اشکان« بیست و یک سا  پادشاهی   شته ب د د. اگر ثعا بی مقایسااۀ خاا د را باار اساااس  

 اای دارد ا جااا  داده باشااد، بایااد  فهرست  خست طبری که با سخن فردوسی از یک گروه است و بااه آن شااباهت فراوا 
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م رد اشارۀ ثعا بی به سخن فردوسی  زدیک ب ده است و اگر مقایسۀ او باار اساااس فهرساات  شاهنامح  گفت که فهرست  
رسااد در آن ت ییراتاای داده باشااند؛  شاا د بااه  ظاار می با ت جه به اشکاالتی که در این فهرست دیده می   دو  طبری باشد، 

، »شاپ ر پسر اشک پسر اشکان« دو بار پشت سر هب آمده است، ا بته بااا دو تاااریخ  4و    3ۀ  هما   ر که در گزینۀ شمار 
تاااز  ( بااا ساای سااا  پادشاااهی  طبااری، بی 4( با بیست و یک سا  پادشاهی و دوماای  گزینااۀ  3متفاوت، او ی  گزینۀ  

تاار  ده اساات کااه من قی (. اما در ترجمۀ فارسی تنها یک »شاپ ر پسر اشک پسر اشکان« با سی سا  پادشاهی آم 194
(؛ از این رو »شاپ ر پسر اشک پسر اشکان« با بیست و یک سااا  پادشاااهی بهتاار  499،  2ز ج 1362رسد   به  ظر می 

است از این فهرست حذ  ش د.  کتۀ دیگر این است که طبری پیش از آوردن فهرساات دو  بااه دویساات و شصاات و  
(، حا  با حذ  »شاااپ ر  499،  2ز ج 1362؛  194تاز  ، بی کند  طبری ( سا  پادشاهی اشکا یان اشاره می 266شش   

ش د که ده سااا  کمتاار از  سا  می   256شمار این فهرست  پسر اشک پسر اشکان« با بیست و یک سا  پادشاهی، سا  
آن چیزی است که طبری گفته است. اما این مشکل با اشارۀ ابن اثیر در فهرست دو  خ د کااه بااه فهرساات دو  طبااری  

( دقاات شاا د بااه  346،  1ز ج 1383؛  227،  1ز ج 1987ش د. اگر به جدو  دو  اباان اثیاار   ر طر  می  زدیک است، ب 
شاامار فهرساات دو  طبااری درساات  سا  پادشاهی برای »اشک بن اشکان« آورده اساات کااه سا    20سا ،    10جای  
 ش د که با سخن این   یسنده هماهنگ است. سا  می   266

دهااد کااه  سااا ،  شااان می   10سا  پادشاهی »اشک بن اشااکان« بااه    20و ت ییر    4و    3وج د دو شاپ ر در گزینۀ  
  ی   رو چناادان دور از ذهاان  یساات کااه در دساات فهرست دو  طبری ت سا کاتبی ت ییر کرده است. ازایاان   احتماالم 

تاریخ طبری که در اختیار ثعا بی ب ده است، مدت پادشاهی دو پادشاه  خست جا به جا شده باشد؛ به ایاان معناای کااه  
سااا  پادشاااهی    20سا  پادشاهی و برای »اشک بن اشااک باان اشااکان«    21اتبی به اشتباه برای »اشک بن اشکان«  ک 

  شته است و ثعا بی هب همین را خ ا ده و به تفاوت شاهنامه و سخن طبری اشاره کرده است. در کنار ایاان ماا رد ایاان  
هایی کااه ثعااا بی در بخااش  ؟ با ت جااه بااه  شااا ه آید که منظ ر ثعا بی از »شاهنامه« کدا  کتان است پرسش پیش می 

 ، »شاهنامۀ اب منص ری« ب ده استز شاهنام  ت ان گفت که منظ ر او از  اشکا یان آورده می 
کنااد. م ااابق سااخن    یسان تنها ثعا بی است که اردوان را پسر بهرا  پسر ب   معرفاای می . در میان همۀ تاریخ 1

پاادر     ن ان بااه بزرص« آخرین پادشاه اشکا ی ب ده و ثعااا بی ایاان  ااا  را    فردوسی، »بهرا « در اصل  ا  »اردوان 
 امنااد؛ زیاارا  اردوان ک چک تصّ ر کرده استز »تازیان او ]اردوان پسر بهرا  پسر ب  [ را اردوان ک چااک می 

ای اخبااار، اردوان دیگااری پاا  از او بااه شاااهی رساایده باا د کااه پارساایان او را اردوان باازرص  به م جب پاااره 
باشااد کااه    شتتاهنامح ابومنصتتوری رسد این سخن ثعا بی بر اساس  (. به  ظر می 299ز  1368 ثعا بی،   امند«   

کنااد و  دو پادشاه آخاار اشااکا ی معرفاای می    ن ان به در اختیار فردوسی  یز ب ده است؛ زیرا فردوسی دو اردوان  
دا ااد و  ا تنهااا روایاات پارساایان می ا ااد. ثعااا بی وجاا د دو اردوان ر   یسان دیگر چنین م لبی را  یاورده تاریخ 
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ای    یسااان بااه  ااا  »بهاارا « اشاااره کنااد. از ساا ی دیگاار هاای  کاادا  از تاریخ روایت طبری بیشتر اتکا می  به 
ت ان حاادس زد کااه ثعااا بی  ا د و تنها ثعا بی است که چنین سلسله  سبی را برای اردوان آورده است. می  کرده 

دیده و چ ن مت جااه تفاااوت  ااا  و  قااب  بهاارا /اردوان( پادشاااه آخاار    ری شاهنامح ابومنصو  ا  »بهرا « را در  
  شده، تصّ ر کرده که بهرا   ا  پدِر اردوان ب ده است. 

  یسدز »اردوان را در سیر ا مل ک، »آذروان«   شته است، »آفد « یعناای »آخاار« و  سااب   یز می   م مل   یسندۀ  
 ااا،  خ اهااد«  بی روان بن اشه بن اس ان و باادین اردوان باازرص را می او چنین گ یدز آذروان بن ب داس  بن اشه بن و دا 

دربارۀ  ا  و تباِر »آذروان« با فردوسی و ثعا بی متفاااوت اساات،    م مل التواریش (. در اینجا سخن   یسندۀ  32ز  1389
کا ی،  از »ساایر ا ملاا ک«، آخاارین پادشاااه اشاا   م متتل التتتواریش طبق روایاات   یسااندۀ    چراکه اما شباهتی هب دارد؛  

 شاااید ساایر ا ملاا ک اباان    سی الملوک دهد که روایت فردوسی با  »اردوان بزرص« است با  قب »آفد « و این  شان می 
از    م متتل هایی کااه   یسااندۀ  مقفع( از یک ریشه است، اما با سخن م بد شهر شاپ ر تفاااوت دارد؛ زیاارا در فهرساات 

و در فهرساات حماازه از گفتااۀ م بااد  یااز چنااین  کنااد،  قااب »آفااد « باارای »اردوان ک چااک« آمااده  م بااد یاااد می 
 (. 26ز 1367؛  27تاز  اصفها ی، بی  است 

ا ااد کااه  ا د که اشکان از فرز دان دارای بزرص ب د و  یز گفته . ثعا بی دربارۀ  ژاد و تبار اشکا یان   شته استز »گفته 2
(. مسااّلب  284ز  1368 بی،  ا ااد«  ثعااا آر  بن کیقباد ب د و جااز ایاان هااب گفته وی از فرز دان اشکان بن کی 
آر  بن کیقباد« بر اساس تاریخ طبری   شته  شده است؛ زیرا در تاااریخ طبااری  است که تبار »اشکان بن کی 

(. سااخن  499،  2ز ج 1362؛  194تاااز  آمده است که »اشک« از فرز دان »کیبیه پسر کیقباد« ب د  طبری، بی 
شااکا یان را از  ساال »آر « و اشااک را از  ااژاد  ثعا بی با گفتااۀ فردوساای در شاااهنامه هماهنااگ اساات کااه ا 

شتتاهنامح  دهد که بااه احتمااا  فااراوان ایاان تبااار را ثعااا بی باار اساااس  دا د و این  شان می  کیقباد( می  »قباد« 
آر « را فرز ااد »ساایاوخش پساار کیکاااوس«    یسااان دیگاار »کاای   شااته اساات؛ زیاارا تاریخ   ابومنصتتوری 

کنااد. او در  ی دیگر از کتان خ د باز بااه کتاااِن »شاااهنامه« اشاااره می ا د. از س ی دیگر ثعا بی در جا دا سته 
های تاریخی آورده استز »بر کش ر ترکااان یکاای شاااه باا د کااه دربااارۀ  ااامش  تفاوت  ا  »ارجاسپ« در متن 

ا د. طبری گفته است که وی »خرزاس « ب د و ابن خردادبااه او را »هزارساا « و    یسان اخت   کرده تاریخ 
؛  263ز  1963شاهنامه وی را »ارجاس « خ ا ده اساات و ایاان مشااه رتر اساات«  ثعااا بی،  صاحب کتان  

(  99، ن  85،  5ز ج 1393 ا  این پادشاه را »ارجاسااپ«  فردوساای،    شاهنام  (. فردوسی  یز در  172ز  1368
دهد که هاار دو بااه احتمااا  فااراوان از »شاااهنامۀ اب منصاا ری«  آورده که شباهت سخن او با ثعا بی  شان می 

 ا د. استفاده کرده 
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شتتاهنامح  م لااب خاا د را آورده و  ااه از    شتتاهنامح ابومنصتتوری با ت ضیحاتی که آورده شد اگر بپااذیریب ثعااا بی از  
دیگری باید گفت در آ جا خ ا ده که  خستین پادشاه، »اشک بن اشکان« ب ده و او ده سا  پادشاااهی کاارده اساات. در  

ه سا  پادشاهی آمده اساات و اگاار پذیرفتااه شاا د کااه در دسااتن ی   فهرست  خست طبری  یز »اشک بن اشکان« با د 
تاریخ طبری که در اختیار ثعا بی ب ده همین م لب را   شته ب د ااد، بایااد پرسااید چاارا ثعااا بی بااه شااباهت فهرساات  

شتتاهنامح  اشاااره  کاارده اساات؟ اگاار فهرساات فردوساای صاا رِت منظاا ِ  روایااِت  شتتاهنام    خست طبری بااا روایاات  
هااایی  یااز بااا آن دارد کااه ثعااا بی بااا دیاادن ایاان  د، با همۀ شباهتش به فهرست  خست طبری، تفاوت اب منص ری باش 

ها به این  تیجه رسیده که با روایت دقیقی روبرو  یست، از س ی دیگر با  شان دادن تفاوت فهرساات دو  طبااری  تفاوت 
بیاااورد. او سااپ  بااه    نامح ابومنصتتوری شاه ک شش کرده د یلی برای بیان  کردن روایت    شاهنامح ابومنصوری و روایت  

(.  285ز  1368شباهت فهرست س   طبری و سخن ابن خردادبه پرداخته و آن را در کتان خ د آورده اساات  ثعااا بی،  
شتتاهنامح  های روایاات  دهد که م ابقت روایت طبری و اباان خردادبااه باارای ثعااا بی معتبرتاار از شااباهت این  شان می 

 ب ده است.   اب منص ری و فهرست  خست طبری 
خ ردز  خست روایت بیرو ی که »اشااک باان دارا  به چشب می   شاهنامح ابومنصوری در اینجا سه روایت متفاوت از  

سااا  پادشاااهی    10سا  پادشاهی   شته، دو  روایت ثعا بی کااه »اشااک باان اشااکان« را بااا    13از فرز دان آر « را با  
شمار این پادشاه آورده اساات. ایاان تفاااوت میااان روایاات  سا    آورده و س   سخِن فردوسی که »اشک« را بدون اشاره به 

کشد که اگاار هاار سااه از یااک منبااع اسااتفاده  این پرسش را پیش می   شاهنامح ابومنصوری بیرو ی، ثعا بی و فردوسی از  
 چیست؟  ها آن ا د، د یل تفاوت روایت کرده 

تاا ان بااا احتیاااط  اید، اما این احتما  را می گش راه را برای ارائۀ حدس و گمان می   شاهنامح ابومنصوری هر چند  ب د  
ما ند طبری و حمزۀ اصفها ی، دو روایت از پادشاهان اشااکا ی در کتااان    شاهنامح ابومنصوری بیان کرد که   یسندگان  

کنااد و دو   هااایی از آن اشاااره می خ د آورده ب د د.  خست روایتی که فردوسی آن را منظاا   کاارده و ثعااا بی بااه بخش 
یرو ی در کتان خ د آورده است. شباهت سخن فردوساای و ثعااا بی کااه پیشااتر بااه آن اشاااره شااد،  شااان  جدو ی که ب 

ا د کااه حتاای باارای خاا د  هایشان را تنظیب کرده ابتدا روایتی مبهب از شنیده   شاهنامح ابومنصوری دهد که   یسندگان  می 
ته اساات، اشااک از فرز اادان اشااکان از  ساال  در آغاز آ  نان که ثعا بی   شاا   ها آن بخش  ب ده است.   یز رضایت   ها آن 

خ صااه در دو مصااراف    ط ر بااه ا د و فردوسی همین جمله را  آر  و از  ژاد کیقباد با ده سا  پادشاهی را معرفی کرده کی 
منظ   کرده استز »بزرگان که از تخب آر  بد د« و » خست اشک ب د از  ژاد قباد«. درست است که فردوساای بااه ده  

شتتاهنامح  کنااد، امااا ایاان تفاااوت ممکاان اساات بااه ایاان د یاال باشااد کااه   یسااندگان  شک اشاره  می سا  پادشاهی ا 
کااه »سااا ی    هااا آن ا د و تنهااا بااه مجماا ف پادشاااهی  شماری  یاورده به جز »اشک« برای شاهان دیگر سا    ابومنصوری 

را  یاااورد و از ساا ی    ا د و همین م ض ف سبب شده که فردوسی ده سا  پادشاهی »اشااک« دویست« ب ده بسنده کرده 
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ای  کند و روایت طبااری و اباان خردادبااه را  شمارشان اشاره دیگر ثعا بی  یز به جز پادشاه  خست به شاهان دیگر و سا  
خ صااه »اشااک«    ط ر بااه بدا د. هم نین فردوساای »اشااک پساار اشااکان« را    شاهنامح ابومنصوری معتبرتر از روایت  

فاوتی بنیادین میااان سااخن او و سااخن ثعااا بی دا ساات. چنا کااه بنااداری در  ت ان این م ض ف را ت   شته است که  می 
فردوسی، پادشاه  خست را »اشک فرز د اشک«   شته و در ادامااه بااه سااخن طبااری  یااز    شاهنامح ترجمۀ این بخش از  

 (. 388ز 1382؛  38، 2ز ج 1932اشاره کرده استز »اشک از فرز دان دارای بزرص ب د«  بنداری،  
شتتاهنامح  ی کااه فردوساای آن را منظاا   کاارده و ثعااا بی آغاااز آن را یااادآور شااده اساات،   یسااندگان  در کنار روایت 

ها بعااد خاا ارزمی و بیرو اای  یااز باار  جدو ی از شاهان اشکا ی را م ابق با منبع یا منابعی که سا    احتماالم   ابومنصوری 
شاامار  ا ااد. بیرو اای کااه سا   د آورده ا ااد در کتااان خاا اساس همان منبع یا منابع جدو  شاهان اشااکا ی را  قاال کرده 

در کتااان خاا د اسااتفاده کاارده و فردوساای کااه    شاهنامح ابومنصوری ای داشته از جدوِ   پادشاهان برای او اهمیت ویژه 
بااه روایااِت منثاا ر ت جااه داشااته، سااخِن راوی را در کتااان خاا د آورده و از آوردن جاادو   شتتاهنام   برای منظ   کردن  

هایش، روایتاای مشااه ر باا ده و پاایش از فردوساای در  روایت  خست بااا همااۀ کاسااتی   ه چراک پ شی کرده است؛  چشب 
آورده، روایاات متااداو ی  باا ده و    شاهنامح ابومنصتتوری های تاریخی  یز بارها آمده است، اما جدو ی که بیرو ی از  متن 

ت ا سااته  ت کااه فردوساای  می ای  شده است. از س ی دیگر این  کته را باید در  ظر داش های تاریخی به آن اشاره در متن 
با شاای ۀ هنااری  شاهنام   های  آوردن جدو  در میان بیت   چراکه های گ  اگ ن بیاورد؛  ما ند بیرو ی در کتان خ د جدو  

بساانده کاارده و از ذکاار جاادو  آن    شتتاهنامح ابومنصتتوری فردوسی در تضاد است؛ از این رو به منظاا   کااردن روایاات  
جدو ی که در شاااهنامۀ اب منصاا ری باا ده و بیرو اای آن را   شااته تاا جهی  کاارده  خ دداری کرده است. ثعا بی  یز به  

کّلی با روایت طبری و ابن خردادبه متفاوت است و جدو ی  یست که چناادان متااداو     ط ر به این جدو     چراکه است؛  
ه پیش از ایاان گفتااه  ط ر ک کاهد؛ هر چند همان و مشه ر ب ده باشد و همین م ض ف از ا تبار تاریخی آن  زد ثعا بی می 

فردوساای آمااده  شتتاهنامح  آر  بن کیقباد« که تنهااا در  ( پیش از اشاره به تبار »اشکان بن کی 284ز  1368شد، ثعا بی   
دا ااد و ممکاان  کند که اشااکان را از تبااار »دارای باازرص« می است، به روایت دیگری از پارسیان  ایرا یان(  یز اشاره می 

ب ده، همان جدو ی که بیرو اای آن را بااه  قاال    شاهنامح ابومنصوری و ی باشد که در  است این سخن او  تیجۀ دیدن جد 
ز  1878طاا ر کااه بیرو اای   دا ااد. همااان از شاهنامۀ اب منص ری آورده است و  خستین پادشاه را »اشک پساار دارا« می 

ن و ساسااا یان را  ( در ابتدای جدو  پادشاهان پیشدادی و کیا ی آورده و فهرساات  خساات اشااکا یا 120و    113و    102
ها بر اساااس  ظاار  ماا   ماارد  ایااران  رأی جمهاا ر ا فاارس( و تاااریخ پارساای  ا تاااریخ  د با ۀ آن دا سته، این جدو  

شتتاهنامح  رو بااا ت جااه بااه شااباهت فااراوان فهرساات  خساات بیرو اای و فهرساات  ازایاان   ؛ ا فارسی( تنظیب شده اساات 
ست که روایت اشااکا یان کااه در میااان ایرا یااان رواج داشااته  که او خ د آورده است، چندان دور از ذهن  ی   ابومنصوری 

  یز افزوده شده باشد تا از ابها  روایت  خست بکاهد.   شاهنامح ابومنصوری ت سا م بدان زرتشتی به کتان  
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هگیریهنتیجهه

را بااه  ها  ت ان این فهرساات های تاریخی می های فهرست پادشاهان اشکا ی در متن ها و تفاوت با در  ظر گرفتن شباهت 
هااای گ  اااگ ن در  پنج گروه تقسیب کرد و از میان این پنج گروه، به سه روایت متفاوت دست یافاات کااه اساااس روایت 

  یسان به د یاال ماابهب  دارد و مترجمان و تاریخ   اداینام    ریشه در   احتماالم دورۀ اس می ب ده است.  خست روایتی که  
کااه از سااخنان طبااری و    گ  ه سه فهرست متفاوت به وجاا د آمااده اساات ن ا د و ای ب دن این روایت، ت ییراتی در آن داده 

کننااد و آن را  ت ان این سه فهرست را بازشناخت. دو  روایتی کااه بیرو اای و خاا ارزمی از آن یاااد می حمزۀ اصفها ی می 
س« کااه حماازۀ  دا ند. س   روایِت »بهرا  پسر مردا شاه کرما ی، م بد شهر شاااپ ر از شهرسااتان پااار روایت ایرا یان می 

 کند. اصفها ی از آن یاد می 
 گاران دا ساات؛ هاار چنااد  های م رد ا تماد بسیاری از تاریخ ت ان آن را از فهرست با دقت در فهرست فردوسی می 

رود کااه  شاامار ماای  گاران دارد، اما زیرمجم  ااۀ گروهاای به هایی با روایِت این دسته از تاریخ فهرست فردوسی تفاوت 
دهد کااه اگاار فردوساای  ا د. این  شان می ه از روایت متداو  و مشه ری در تاریخ خ د استفاده کرده   یسندگان این گرو 

ت ا ساات فهرسااِت پادشاااهان اشااکا ی را بااا  کرد، به آسا ی می از منابع و مآخذ متعددی استفاده می   شاهنام  برای  ظب  
تاا ان گفاات کااه فردوساای  رو می شتری بیاورد. ازاین تر و با جزئیات بی هایی که پیشتر   شته شده ب د، دقیق ت جه به کتان 

در  ظب پادشاهی اشکا یان به محت ای یک کتان  شاهنامۀ اب منص ری( پایبند باا ده و بااه منااابع دیگاار تاا جهی  شااان  
  داده است. 

های ثعااا بی بااه کتااان  فهرست فردوسی و اط  اتی که او دربارۀ پادشاهان اشکا ی آورده است و هم نین اشاااره 
دهد که بااه احتمااا  فااراوان ایاان دو  ش د،  شان می هایی که میان سخن او و سخن فردوسی دیده می نامه و شباهت شاه 

ا د و ا بته فردوسی باارخ   ثعااا بی بااه روایاات منبااع خاا د  را پیش چشب داشته   شاهنامح ابومنصوری   یسنده، کتان  
تر دا سااته و آن را در  روایت طبری و اباان خردادبااه را م ثااق پایبند ما ده و آن را به  ظب درآورده است، اما ثعا بی شباهت  

شتتاهنامح  کنااد کااه در  کتان خ د ذکر کرده است. در این میااان بیرو اای بااه جاادو ی از پادشاااهان اشااکا ی اشاااره می 
جدای از روایتاای کااه فردوساای آن را    شاهنامح ابومنصوری   یسندگان    احتماالم دهد که  ب ده و این  شان می   ابومنصوری 

ا ااد. تردیاادی کااه در  نظ   کرده است، جدو ی از پادشاهان اشکا ی را  یز بر اساس منبعی دیگر در کتان خاا د آورده م 
روایاات  خساات    شاهنامح ابومنصوری دهد که   یسندگان  ش د  شان می روایت فردوسی از پادشاهان اشکا ی دیده می 

دهد که ایاان روایاات، روایتاای متااداو  و مشااه ر باا ده  می دا ستند، اما آوردن آن  شان  خ د را چندان دقیق و کامل  می 
است و دقیق  ب دن آن سبب شده که ما ند طبری و حمزۀ اصفها ی در کنار روایت  خساات خاا د، جاادو ی از شاااهان  

پ شاای    یسان متداو   ب ده و شاید فردوسی  یز به همین خاااطر از ذکاار آن چشب اشکا ی  یز بیاور د که در میان تاریخ 
 ا د. ست و تنها خ ارزمی و بیرو ی جدو ی شبیه به آن آورده کرده ا 
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