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تطبیق شخصیّتهای حماسی شاهنامه با چهرههای تاریخی
در کتاب نامۀ باستان میرزا آقاخان کرمانی

چکیده
همیشه سخن بر سر این بوده است که شااهاامه اثار اااریخی اسات یاا اثار داساتا ی؟
مورخان از همان ابتدا مباا شاهاامه را ااریخ قرار دادها د و سعی کردها اد کاه شخصایتت-
ها حماسی را با شخصیتتها سامی و عبر اطبیق دهاد .با کشف مظاهر جدیاد امادن
امروز از یافتهها باستانشااسای و روا نااعت پاا

و ارجماهب اطبیاق پ ارههاا

حماسی با پ رهها ااریخی ایران هم مدت ظر برخی پژوهشگران قارار ررفات .در مقابا
افراد شخصیتتها حماسی را ق رما ان داستا ی میدا ستاد و شخصیتتهاا اااریخی را
جدا فرض میکرد د .میرزا آقاخان کرما یب با پرر گ شدن بحا

مییتاتب باه سارودن اثار

ااریخی بر وزن و قالب شاهاامۀ فردوسی پرداخت و سعی کرد که شخصیتتهاا اااریخی
مث کورشب کمبوجیهب داریوش و  ...را با ق رمانها حماسی مث کیخسروب کایکااوو ب
اسفادیار و  ...اطبیق دهد .در این پژوهش با مراجعه به امۀ باستانب اطبیقها را ذکر و دلیا

ا جام این اطبیقها را از گاه شاعر بررسی کردهایم .حان ایاکاه شاعر در پای شاباهت-
ها داستا یب زدیکی امها ااریخی و شخصیتتها حماسی و آمیختگی ا دیشه-
ها دساایر ب در پی اطبیق این شخصیتتها برآماده اساتب باهرو اها کاه آقاخاان
معتقد بوده که فردوسی ام طوایافب جااگهاا و شااهزادران را باا شخصایتهاا
حماسی آمیخته است.
کلیدواژهها :امۀ باستانب شاهاامهب فردوسیب میرزا آقاخان .اطبیق.
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 .1مقدمه

ااریخب شااساامۀ یک میتت استب حال در د یا ا ساا ی دو اااریخ داریام :یکای اااریخی کاه در طای
سالیان در ج ان اافاق افتاده است که بهنورت روشنار و ماسجمار در یک ماطقه دیده مایشاود .باه
دلی کمبود اسااد مکتوب در رذشتهها دستیابی به اینرو ه ااریخهاا امکاانپاذیر یسات و از ج ات
دیگر رذر حوادث بر امور مختیف یک کشور و ویرا ی و آاش زدن میراث ا ساا ی در ااختواازهاا
همسایهها یا درریر ها فرقها و مذهبی که به پیروز یک دین یا یک مذهب و فرقاه مایا جامیادب
همه و همه در ابود میراثها ا سا ی دستبهدست هم دادها د اا ااریخ یک کشور را در اااریکی و
اب ام قرار دهاد .ااریخ دوم همان ااریخ آرما ی یک کشور است که بر اساا

ج اانبیای و ایادوولوی

موجود در کشور گاشته میشود و آن میتتب ااریخ آرماا ی را محیای بارا بیاان آرزوهاا و ا دیشاۀ
شک ریر کشور میدا اد که پرسشهاا رو اارو ی از شاک ریار طبقاات اجتمااعیب اختارا هااب
کشوردار هاب ا دیشهها اخیاقی و اعتقااد ب بایادهاا حاکمیاتب دفاا از مای ن و  ...در آن مطار
است .این ااریخ در ایران در شاهاامۀ فردوسی دیده میشود« .ااریخ ایاران باساتان باه ناورای کاه در
شاهاامه است مبتای بر یک رشتۀ ماظومهها و داستانها ق رما ی و یماهق رماا ی اسات کاه انایاً در
مشرق و شمال شرق ایران سااختهوپرداخته شاده و هساته انایی آن متعیتاق باه قاوم اوساتایی باوده
(یارشاطرب  .)110 :1919هرپاد راهراهی از وقایع ااریخی در شاهاامه به پشم میخوردب «ارار هام از
امها و وقایع ااریخی در آن ذکر شده باشدب در قالب همان ویژری روایای و میااو اسات .رارایش
ذهن ا سان به برساختن پیشیاها شکوهماد و یاکا ی بزرگ با ا تساب داساتانهاا شاگفت باه آ ااب
ویژة رذشتگان یست و این خصیصۀ روا ی در بشر معانر یز با روایت مبالغهآمیاز حاوادث اااریخی
زدیک به او و اسطورهساز دربارة اشخاص و رویدادها ماورد عیاقاهاش دیاده مایشاود»(آیاد یوب
.)412 :1915
 .1 -1شرح و بیان مسئله

به دلی سادیت میی شاهاامهها بهعاوان وسییها برا معرفای هویات میای و اااریخ آرماا یب کاه باا
روایتها جذاب قصهسرایان و اقیان حماسه میی و با سرودها مذهبی و داستان ق رما اان آمیختاهب
ااریخ واقعی کمکم فراموش شده و یا احت اأثیر این روایتها قرارررفته اسات .از هماان ابتادا بحا
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اطبیق شخصیتتها حماسی و اسطورها با شخصیتتها سامی و غیر ایرا ی مطر بوده اساتب مثیااً
ابن اثیر آورده است:
«برخى از سب شااسان ایرا ى عقیده دار د که و همان فریدون اسات کاه بار ضاحار پیاروز
یافت و اور گ فرما روایى را از او ررفت .برخى دیگر از ایشاان پاداشاتها اد کاه فریادون هماان ذو-
القر ینب مصاحب ابراهیم است که در فرمودهها ررامى قرآنب خداو د از او یاد کارده اسات .مان ایان
یادآور را اا ا ازآنرو در ایاجا مىکام که داستان فریدون از ظر سه فرز اد کاه داشات -بهرو اها
که قریبا شرحش خواهد آمد -همچاین به سبب یکى رفتار اوب هما اد داساتان او اسات»(ابان اثیارب
 )485 :1/1931یا در اخبارالطوال آمده :مرود همان کسى اسات کاه ایرا یاان او را فریادون ماى امااد
(دیاور ب  .)95 :1931با شک ریر عیاوم جدیاد ما ااد باساتانشااسای و کشافیات جدیاد و رو اق
ناعت پا و ارجمهب بخصوص پس از شک ریر دارالفاون و ررایش به عیاوم جدیادب باا مطار
شدن ام شاها ی پون کوروشب داریوشب اردشیر و  ...باز ااریخ گااران در ا دیشاه اطبیاق شخصایتت-
ها حماسی با افراد واقعی برآمد د .از جمیه آغاازرر آ اانب میارزا آقاخاان کرماا ی باود کاه در دورة
انرالدینشاه در ارکیه به سر میبرد .او در زمان حاکمیت وقتب «عیاءالمیک 1به خااطر کیااها کاه از
میرزا آقاخان و میرزا حسنخان قاسول داشتهب با محماود پاشاا همسااز مایکااد و در ازا احویا
ارمایانِ به ایران رریخته به کشور عثما یب با بازرردا ادن آقاخاان و یاارا شب معامیاه و سااختوپاخت
کردهب محمود پاشا هم سیطان را به این امر راضی میکاد»(ر.ر :اظمالاسایام1/ب  3 :1982ااا  .)11ابتادا
میرزا آقاخان به ز دان طرابزون )Trabzon( 4فرستاده میشود و سپس باه ایاران بازرردا اده شادهب باه
دستور محمدعییشاه سربریده میشود .او در حین ز دا ی بودن در طرابزونب باه سارودن اماه باساتان
میپردازد .در این امه با گرش ذوقی و ف م ااریخی با اساتفاده از اساااد یو اا ی ارجماه شادهب شااعر
اعتقاد یقیای به شخصیتتها حماسای در قالاب پ ارههاا واقعای اااریخی دارد .در ایان پاژوهش
برخورد یک روشافکر آزاد خواه قب از مشروطیت را با میراث حماسای ایاران شاان خاواهیم داد و
بیان خواهیم کرد که شاعر در بیان ا دیشههایش احت اأثیر په جریانها فکر بودهب از په امکا اات
ااریخیب زبا ی و اسطورها برا بیان عقایدش استفاده کرده و در اطبیاق شخصایتتهاا حماسای باا
پ رهها واقعی ااریخی بر په استدلالهایی اکیه داشته است.
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 .2 -1پیشینۀ پژوهش

در باب میرزا آقاخان و افکار اوب ا دیشهها میرزا آقاخان کرما ی به قیم فریادون آدمیات کاما اارین
اثر است که در نفحۀ  09و  02به کتاب امۀ باستان اشارة مختصر داردب
حمیدرضا خوارزمی در مجیۀ متنشااسی انف ان شمارة 93ب در مقالۀ «متنشااسی و معرفای کتااب
حماسی سالار امه» شر و احیی مفصتیی از کتاب امۀ باستان ا جام داده است.
آثار دیگر هم در مورد میرزا آقاخان وشته شدها د که با موضو ایان پاژوهش همگاو ی دار اد
ولی در باب اطبیق شخصایتهاا حماسایب مستشارقان و پژوهشاگران داخیای هرکادام بهناورت
پراکاده در مورد ااریخی بودن شخصیتتها حماسی سخن باه میاان آوردها اد .آ چاه م ماار از هماه
بهنورت پرر گ جیوه میکادب کار جیالالدین میارزا در کتااب اماۀ خساروان اساتب ساپس میارزا
آقاخان در کتاب آیاه اسکادر و در کتاب حماسی امۀ باساتان باه ایان امار اوجاه کاردهب در ایات
حسن پیر یا این موضو را ادامه داده استب بخصوص کتااب عصار اسااطیر اااریخ ایارانب ویارایش
سیرو

ایزد ب شر هیرمادب ا رانب 1933ب که پیر یاا مطالاب هماین کتااب را بهناورت کاما اار در

کتاب ااریخ ایران باستان (در سه جید) آورده و این کتابب خستین کتابی اسات کاه باه شایوه عیمای
گاشته شده است که ردت پا میرزا آقاخان بر وشتهها این کتاب به پشم میخاورد .از ویساادران و
پژوهشگران حماسه باز میاوان به ج ا گیر کویاجی و جیال خالقی مطیق اشاره کرد که خاالقی مطیاق
در دو مقاله به امها «هوشاگ و دیاکو» و «کیخسرو و کوروش» به اطبیاق ایان شخصایتتهاا اوجاه
کرده است .مقالها با عاوان «رویکردها روشافکران عصر مشروطه به داستانها و روایتهاا میتای»
اثر سیدم د زرقا ی و عیی باغدار دلگشا در فص امۀ پژوهشها ادبیب سال19ب شامارة  01در ب اار
 1910پا شده که ویسادران در پی مشختصکاردن رویکردهاا روشاافکران عصار مشاروطه در
مواج ه با داستانها و روایتها میتی هستاد که از پ ار رویکرد عربستیزا ه و دساایر کاه مایاادة
کام آن میرزا آقاخان کرما ی استب به اشتباهات افسیر و ریشهیاابی ایان اشاتباهات پرداختاها اد در
باب اطبیق شخصیتها امۀ باستان با شخصیتها شااهاامه پژوهشای ناورت گرفتاه اسات کاه
گار ده به آن خواهد پرداخت.
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 .3 -1ضرورت انجام پژوهش

شاهاامه اثر رمزآمیز از اسطورهها آریاییها هادو ایرا ی است که رزارشای از آرزوهااب اعتقاادات
و آیینها این قوم در مواج ه با طبیعت اشااخته بوده که بعدها همان کشمکشها بهناورت حماساه
جیوهرر شده است .همین رمزآلودری داستانها باع

شاده اسات کاه پژوهشاگران توا ااد در ماورد

ق رما ان حماسه ظر واحد داشته باشاد و هرکدام از دیدراهی باه ایان وقاایع گریساتها اد .آقاخاان
کرما ی هم که با دید اازها در مواج ه با د یا جدید به این امار مای گریساتب باعا شاد ااا ظار
جدید در اطبیق شخصیتتها حماسی با شخصیتتها ااریخی بیان کاد که پارداختن باه ایان امارب
گاه اازها برا رمزرشایی از ق رمانها پیش رو ما قرار میدهد و این پژوهش میاوا اد زمیااهسااز
شااخت ب تر از دیدراه شاعران بعد از فردوسی به ق رما ان و شخصیتها حماسی باشد.
 .2بحث و بررسی
 .1 -2دیدگاههای گوناگون در مورد شخصیّتهای حماسی

با بازشکافی دیدراهها پژوهشگران ایرا ی و غیر ایرا ی به سه دیدراه در قبال حماسهها برخاورد مای-
کایم :یکی آ ان که به داستا ی بودن این شخصیتتها اشااره دار اد و اکثار ق رما اان شااهاامه را هماان
ایزدان ا دیشۀ آریایی میدا اد کاه در مواج اه باا حماساهسااز باه شاک ا ساا ی درآمادها اد ولای
کارکردها آ ان برخی مواقع فراا سا ی است .بر این اسا

الگوهایی که حماسههاا بار پایاۀ آنهاا بااا

شدها دب الگوها درررو ها هستاد که یک قوم یا میتت بر اسا

طر آرمانها خود باورشان کارده

و پیروز ها و افتخارات را در آ ا قرار دادها د و اا ا میااوا یم از لحاات اااریخی روش شاک ریار
آرزوها و آرمانها را بررسی کایم اا عام حقیقی ااریخی را .در این باورب کییتت باورهاا اساطورها ب
اغییر مییاباد .مطابق این باورب در شک اسطورها ب ااریخ حماسای ایارانب بازروکااادة پ اار دورة
ا دیشۀ زردشتی است که «در دورة خساتب حاکمیتات اهاوراب در دورة دوم حاکمیتات اهاریمنب دورة
سوم آمیختگی اهریمن و اهورا و سرا جام دورة پ ارم پیروز اهورا اسات» (سارکاراایب .)114 :1980
دورة خست در حماسه از کیومرث ااا دورة جمشایدب دورة دوم حاکمیات هزارساالۀ ضاحارب دورة
سوم از پادشاهی فریدون اا دوران کیخسرو و دورة پ ارم پیروز کیخسارو بار افراسایاب اسات .در
مورد شخصیتتها دیگر میاوان رفت مثیاً اریته ( )tritaدر اوستا یک باار بهناورت اریتاهب ساومین
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مرد که هوم را فشرده و در شاهاامه بهنورت فریدون مودار میرردد و داستان ایادره که باا وریتاره
جاگ میکادب به شکیی در ایزد ب رام دیده میشود و داستان زایش ایادرهب بهناورت زایاش رساتم از
پ یو مادر است (ب ارب )21 :1904ب یا سامب ررشاسپ و فریدون جیوههایی از یاک مودراار باساتا ی
هستاد (سرکاراایب  .)411 :1980زال همان زروانب خدا زمان است (مختاار ب .)131 :1918روییادن
مارها بر کتف ضحتارب همان ابدی یافتۀ ای دهار اوستا است .در اوستا او به اهید قربا ی مایدهاد و
از او میخواهد که ناحب این کامیابی شود که هفتکشور را از ا سان ا ای ساازد (یشاتهااب آباان-
یشتب باد )8و «افراسیابب ایدها -دیو -اهریمای س ماار است که در اسطورهها باساتا یب در رو اد
درررو ی شخصیتت و جا به جایی اساطیرب به هیئت شاه -ی اورا ی و بعدار به پ یوا ی اارر و باوده-
ا ااریخی درمیآیدب امتا سرشت اساطیر او در حماسه باقی میما د» (آید یوب .)42 :1984
ظر دیگر در مورد شخصیتتها حماسی این است که یمی از آ اان داساتا ی و یمای دیگار کاه
کیا یان باشادب افراد ااریخی هستاد« .برخی از محقتقان از جمیه ویادشامنب اشاپیگ ب دارمساتترب لوما ب
ویکادر و دومزی ب بر آن بودها د که کیا یان یا حداق برخی از شااهان ایان سیسایه باه اساطوره اعیتاق
دار د»(سرکاراایب  .)0 :1980بسیار از پژوهاادران دیگار شااهان کیاا ی را شخصایتتهاا اااریخی
ا گاشتها د و شام دو دستها د :عدها پاون هوزیااگب هراا ب هراسافید و ل ماان هایات باا آرایای
متفاوت دربارة شاهان خستین این طبقهب رشتاسپ کیا ی را با رشتاسپ پدر داریوش و کیا یاان بعاد
را با آخرین پادشاهان هخاماشی یکسان ررفتها د و عدها که در رأ

آ اان کریساتنسان و برخای از

شارردان هایاگ قرار دار دب بر آ اد که کیا یانب سیسایها از امیاران و شااهان شارقی باودها اد کاه در
دورا ی پایش از اشاکی شاهاشااهی هخاماشای در خااور ایاران دولتای بازرگب یاا کافدراسایو ی از
حکومتها محیی اشکی داده و بر ایالات شرقی ایران حکومت میکرد د (هماان .)1 :کریساتنسان
در کتاب کیا یان احقیق مفصتیی ا جام داده است و کو ها را افراد کامیااً ایرا ای مایدا اد و اعتقااد دارد
ااریخ آ ان مباا اساطیر دارد .آ ان ق رما ا ی هستاد که جابۀ عاد بشار دار ادب هرپااد داساتان-
ها فرعی اساطیر در سررذشت کیخسرو وارد شدهب ولی باید عام رمراهی رردد( .کریساتنسانب
 .) 40 :1918سرکاراای در بح مفصیی باا به دلاییی ایان موضاو را رد مایکااد (سارکاراایب :1903
.)41
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گاه دیگرب به ااریخی بودن شخصیتتها حماسی در پوشش عاانار داساتا ی اشااره دارد «شار
لشکرکشیهاب مبارزههاب دفا هاب داستان هار ماییها و پ یاوا یهاا در رشاودن اواحی مختیاف ایارانب
غرور و کبریا ژاد آریایی و عظمتی که ذاااً برا خود اصوتر میکرد دب عیاقۀ شدید به عقایاد جدیاد
مذهبیب ایزدان و امشاسپادا ی که همه حامی ایران و ایرا یان پاداشته میشاد دب اااریخ اعماال امیاران و
پادشاها ی که از مشرق ایران برخاستادب پون به هم درآمیختب داساتانهاا مرابتای را پدیاد آورد کاه
آنها ااریخب ظاهر آنها داستان و روش آنها اساطیر و دیای بود» (نافاب  .)41 :1911باه ظار

اسا

یارشاطرب داستانها حماسی از سه شاخه سکاییب اشکا ی و کیا ی سرپشمه ررفتها د« :در ایاران ساه
رشته داستانها ق رما ی میاوان اشخیص داد که هر یکی از یکی از اقاوام ایرا ای سرپشامه ررفتاه:
یکی حماسهها کیا ی که مطابق اشاره اوستا بایاد پایش از ظ اور زردشات باشادب دوم حماساههاا
خا دان زال بایاد متعیتاق باه اقاوام ساکایی باشاد و ساوم حماساها کاه در دورة اشاکا ی و اوسا
سرایادران پارسی سروده شده ولی بعدها مث خا دان زال و رستم در قالب حماسهها کیا ی جاا داده
شدهب از این قبی است برخی داستانها ریاو و راودرز و بیاژن و فرهااد و مییااد» (یارشااطرب :1919
.)118
براین باور از همان ابتدا مورخان عرب و ایرا یابار به د بال اطبیق آن شخصایتتهاا باا شخصایتت-
ها آیین سامی و عبر بودها دب مثیاً جمشید را به دلی اطبیق برخی اعمالب همان ساییمان دا ساتها اد
که ابن اثیر از قول ابن مقفع این ظر را قد کرده است «روایت است که ابن مقفع مىرفته اسات ادا اان
و ایرا یان کماطیا ب پاین پاداشتها د که جمشیدشاه همان سییمان بن داود است و ایان ادرسات اسات
که میان سییمان و جمشیدشاه بیش از سه هزار سال فانیه است»(ابن اثیرب 95 :1931ب همچاین ثعاالبیب
)1 :1918ب یا برخى از سبشااسان ایرا ى عقیده دار د که و همین فریادون اسات کاه بار ضاحار
پیروز یافت و اور گ فرما رواوى را از او ررفت.
برخى دیگر از ایشان پاداشتها د که فریدون همان ذوالقار ین مصااحب اباراهیم اسات کاه در فرماودههاا
ررامى قرآنب خداو د از او یاد کرده است (ابن اثیر1 /ب  )485 :1931ب من سرکاراای پاس از بحا مفصا باه
این تیجه میرسد« :ااریخررایان به این تیجه رسیدها د که حماسه ااریخ آشافتها اسات کاه در سایر اکاویای
خود با افسا ه آمیخته است .با کاار زدن این افسا هها که به عیتت سرشات خاارقالعااده و وهمااکشاان بهآساا ی
قاب اشخیص استب میاوا یم آنها را از حماسه جدا کایم و این پادار غی است» (سرکاراایب .)38 :1980
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برخی با پیشرفتها و ا دیشهها جدید در ایران که از دوران فتحعیی شااه آغااز شاده باود و برخاورد باا
مظاهر امدن جدید با ارجمههاب وشتهها و کتابهایی آشاا شد د که پشما داز جدید برا آ اان رشاود .ایان
رروه در عم کوشیدها د اا پایهها ااریخ میی را بر دوش ا دیشهها موجاود در حماساه ااد .از م اماارین
ارجمهها در زمیاۀ ااریخب از کتاب ااریخ کام ایران اثر سر جان میکمب میاوان ام بارد کاه در ساال  1959ه.ق /
 1881م با استاد امام به قیم زیبا میرزا اسماعی حیرت ارجمه میشود .او این کتاب را با ظر به کتابهاا
آذرکیوا انب شاهاامهب زیاۀالتواریخ و روضهالصفا به رشتۀ احریر درآورده است که دراینبین از ااریخهاا یو اا ی
در اطبیق وشتهها مورخان ایران و یو انب استفاده کارده اسات (میکامب 121 :1985ااا  .)105از باین مورخاان
ایرا ی اا رسیدن به آقاخان کرما یب ام دو ان درخور اوجه است :یکی جیالالدین میرزا که کتاب اماۀ خساروان
خود را احت اأثیر ا دیشهها دساایر با گاه به کتابهاا ب دبساتان ماذاهبب دسااایر و پاارپمنب باه زباان
زدیک به کودکا ه برا ادریس در دارالفاون می گارد .او سیسیهها باستا ی ایران راب از آغاز ااا زماان یزدرارد
سومب به پاج رروه اقسیم میکاد و آ ا را آبادیانب جیاانب شااییانب یاسااییان و ریشااییان اام میدهاد .در اداماه
فرز دان ریشاه را هم به پ ار دسته پیشدادیانب کیا یانب اشکا یان و ساسا یان بخشبااد مایکااد (جیاالالادین
میرزاب  40 :1981اا  .)08او همچاین پ رهها حماسی ایران را با پ رهها ااریخی سامی مقایسه میکاادب مثا
مقایسه رهام رودرز با بختالاصر از پادشاهان باب (همان .)24 :همچاین راه به ریشهشااسای وایههاا میپاردازدب
هما اد آ چه درباره «ضحار» به معای ده آر یعای دار دة ده کردار بد .این وایهشااسای باا پاژوهشهاا زباا ی
ا جام ررفته پادان قاب اعتماد یست .اطبیق اساطیر سامی و ایرا ی یز از دلبساتگیها ویسااده اسات .در ایان
کتاب کیا یان معادل هخاماشیان ا گاشته شده...
کتاب او را باید جزوی از جریا ی دا ست که در عم کوشیده اا پایاههاا اااریخ میای را بار دوش هماین
افسا هها و ا دیشهها د (اما تب  .)40 :1933آقاخان کرما ی با گاه اازة خود به ا دیشاههاا اااریخ گاار ب باا
اکیه بر برخی استدلالها اعتقاد دارد که ق رما ان حماسی همه شخصیتتها واقعی ااریخی هستاد که در لباا
دیگر ظاهر شدها د .از دیگر افراد قاب ذکر در این زمیاه محمدحسنخان مراغاها مشا ور باه اعتمادالسایطاه
است.
«اعتمادالسیطاه که فر گ دیده و در خوا ده پاریس بود و از تایج مطالعات شرقشااسان آرااهی داشات و
در اباین میان افسا ه و ااریخ طبعاً غورها کرده بودب رامی وین در وشاتهها خاود برداشات و اساتاادکردن باه
وشتهها یو ا ی ما اد هرودوت و استرابون و رز فون را آماوزش داد .مو اه دیگار از کارهاا اعتمادالسایطاه
األیف کتاب دررالتیجان فی ااریخ بای الاشکان استب به همراهی رسالۀ مختصر جغرافیایی قادیم .در ایان رسااله
ماظورش آن بود که میان امها آمده در کتب یو ا ی و لاایای و نورای را که میان ایرا یاان روا داشاته اسات
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اطبیق بدهد .خود دراینباره وشته است :باید بدا یم هرودت مورخ و استرابن عاالم عیام جغرافیاا و بطیمیاو
ماجم در األیفات خود اسم رود جیحون را په وشته و خوارزم و ررراان را پاه امیدها اد ااا ارار در کتاب و
جراید و نفحات دفاار اکسو

و کوارسم و هیرکان ببیایم بادا یم از ایان اساامی کادامیاک از امکااه مقصاود

است… و آن مشتم است بر مسطورات و احقیقات مورخین یو ا ی و لاااین و مطالاب ماقاوره در بیساتون و
اخت جمشید و مذکوره در کتب قدیم ی ود راجع باه ممالاک ایاران در عصار و زماان اشاکا یان و ساساا یان»
(افشارب 955 :1988و  .)951از کام ارین و قو ارین این حوة گرش به ااریخ حماسی ایاران آقاخاان کرماا ی
است .آدمیت که پژوهش مفصیی در زمیاۀ ا دیشهها آقاخان ا جام داده است می ویساد« :ااا زماا ی کاه میارزا
حسنخان مشیرالدوله به ادوین ااریخ مفصت ایران باستان همتت رماردب کتابی ب تر از آییاه ساکادر در اااریخ
پیش از اسیام به قیم مؤلتفی ایرا ی سراغ داریم و هاوز آ چه راجع به جوهر و رو اااریخ ایاران رفتاه پرمایاه و
معتبر است» (آدمیتب .)00 :1903
 .2 -2میرزا آقاخان کرمانی

میرزا عبدالحسین مش ور به میرزا آقاخاانب زاده و اعیایمیافتاۀ شا ر کرماانب باه دلیا اختیاافی کاه باا
انرالدوله فرما فرما داشته است به انف ان میرود و بعد از مدای به ا ران سفر میکاد .مقصاد بعاد
این روشافکر آزاد خواهب ارکیه بوده که در آ جا با همراهی ایرا یهاا دیگارب بخصاوص سایدجمال-
الدین اسدآباد ب جزء شورا ده فرها میشود که طار ااحااد کشاورها اسایامی را در سار مای-
پرورا د د .همزمان با قت انرالدینشاه و یافتن سر خهایی مبای بر اراباط میرزارضا کرماا ی باا ایان
رروهب با سازشی که بین عثماا یهاا و دولات ایاران ا جاام مایریاردب آقاخاان و دو یاار غاارشب باه
محمدعییشاه قاجار که آن زمان ایبالسیطاه بودهب احوی داده میشو د و این شاهزاده با ایات بای-
رحمی دستور میدهد که در باغ شخصی خودب سر این سه ان را ببر د و بعد از کادن پوست سرشاانب
آن را پر کاه کردهب به ا ران بفرستاد (ن.ر :فض المیکب قا از حاشایه وزیار ب 801 :1980ب دولات-
آباد 1/ب .)115: 1938
آثار و األیفات زیاد به میرزا آقاخان سبت داده شده که یکی از ایان آثاار ارزشامادب اماۀ باساتان
است که یک دورة ااریخ باستان ایران را در قالب و وزن شاهاامۀ فردوسای و باه اأ تسای از جیابزادة
او ب به ظم در آورده است.
در ایاان امااه از هاار در رفتااه شااد

ر رها معاای بسای سافته شاد
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ز رفتاااااار فردوسااااای پااااااکزاد

بسی کاردهام ا ادر ایان اماه یااد

بااود ا اادر ایاان ره ماارا اوشااها

هاام از خاارمن او بخاادم خوشااها
(آقاخانب برگ )10

در ظاهر و طبق سرودة این شاعرب وزیر از او خواسته که راز سربستۀ ااریخ ایران را بگشاید:
مااارا رفااات دساااتور فرخاااادهرا

کااه ایاان راز سربسااته را بررشااا

کاو اات کااه امکااان رفتااار هساات

بااه ااااریخدا ااان سااروکار هساات

همااان بااه کااه ایااک قیاام برکشاای

بااه ااااریخ پیشااین قیاام درکشاای

فشاااا ی بااار افساااا ههاااا آساااتین

ویساااای یکاااای امااااۀ راسااااتین

ز اااااریخ یو ااااان و کیاااادان و روم

ز آثااااااار ویااااااران و آبااااااادبوم

فااااااراز آور امااااااۀ شاااااااهوار

کااه ما ااد بااه ریتاای ز مااا یادرااار
(همانب برگ )12

این وزیر فرخادهرا ب بهرو ها که از رفتار شاعر پیداستب اظمالدوله 9است.
آقاخان امۀ باستان راب مشتم بر ااریخ راستین قدیم ایران از رو آثار عتیقاه و خطاوط قادیم کاه
باستانشااسان کشف کردها د در یازده سیسیه سروده است:
 -1آبادیانب  -4آجامیان (یا جمشیدیان)ب  -9ماردوشان یا ضحاکیان یا مرودیاان بابا ب  -2آبتاین و
فریدون و فرز دانب -0عصر پ یوا ی مث سام و ررشاسپب ریمانب رستمب  -1اکمیایانب  -3ماد هاا یاا
مادهاب  -8شاهاشاهیان پار

مث کورشب  -1سیفکیان یا سایوکیانب  -15پاارتهاا یاا اشاکا یانب -11

ساسا یان .قب از آوردن مباحا انایی از سیسایههاا ذکرشادهب ابتادا باا ساتایش خادا و ایازدان و
فرشتگانب درود بر پیامبران ااباارب در احوال عصر ااریکیب پگو گی از میان رفتن اااریخ ایارانب اشااره
به پارها اشتباهات مورتخینب سبب ظم کتاب و ستایشی از میتت آریا ا یا آریاییها شرو میکااد و باه
ارایب سیسیهها ذکر شده را با افتخارااشانب با اطبیق امها شاهاامۀ فردوسی بر افراد یاا جاهاایی از
این سیسیهها ادامه میدهد.
او احوال پیشیایان را در ااریکی میدا د که هرکس که جستجو کاد بهجز درآوردن افساا ههاا از دل
ااریخ یستب باابراین با اوجته به پاد پیز میاوان به کشف ااریخ کمک کرد :قا روایات از پادر باه
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پسرب جستن شان و آثار پیشیایان در کشفیتات باستانشااسی و یافتن نورت واقعات از اشاتقاق لغاات.
(آقاخان ،برگ )11
 .1 -2 -2آبادیان

شاعر ابتدا به ستودن اریان یا آریاییان میپردازد و اعتقاد دارد :
هماه یرماان و ا اد 2و سگسااان و هاااد

از آن بااایخ فرخااااده دارد اااژاد
(همانب برگ )18

این قوم در بیخ و خوارزم و هرات و سرزمینها اطراف جیحون مایزیساتاد .او اعتقااد دارد کاه
آریاییان را به دلی پرستش آفتاب آر با آذر یا هور یا اریان می امید د .بعد از قاوم آبادیاان رویاد
که :
بخاااوید یافااا ب آبااااادِ فااارتخ اااااد

کااه کیاادا ی آباات مااودیش یاااد

هاام اکاااون از آن قااوم فرخااادهرا

جز آباز و پرکس بیام باه جاا
(همانب برگ )18

به ظر آقاخان ،از احوال این طبقه پیز معیوم یست غیرازایاکه آباد امیب روایس ایان قبییاه باوده
که اقوام کیدا ی او را (آبت و یاپت) و اعراب یاف خوا دها د .در ااریخ طبر یاف پسار او اسات:
«همه شاهان عجم از ارر و خزر و دیگران و پارسیان که آخرین پادشاهان یزدررد پسار شا ریار پسار
پرویز بود و سب و به کیومرث پسر یافا ماىرسایدب از سا یافا پسار او بود اد»(طبار ب
 .)120 :1/1930این ظر را رردیز بهنورت روشنار بیان کارده اسات :او فرز ادان او را ساام و
حام و یاف

شمرده که او پادشاهی ارر و سقیاب و یأجو ومأجو و پاین را باه یافا

داده اسات

(رردیز ب  .)401 :1932ا دیشۀ آقاخان در مورد مهآباد از کتااب دبساتان ماذاهب ررفتاه شاده اسات
(دبستان سخنب بیاا )11 :در ا دیشۀ دساایریان مهآباادب خساتین پیغمبار باوده اسات کاه باه عجام
مبعوث شد (ر .ر :پورداوود1/ب  13 :1900به بعاد) .در ایان دوره سایزده پیاامبر باوده کاه آخریاشاان
آذرآباد است .در شرقب آبادا یها از این قوم پدید آمد د .در مورد پرکسها هام ظار متفااوای اسات.
«آ چه به احقیق پیوستهب این است که پرکسها از زمانها بسیار قدیم مافرداً در دامااۀ سیسایۀ جباال

قفقاز ساکن بودها د (قامو

اعیام ارکیب به ق از دهخداب1992ب ذی وایه)ب البته آقاخان پارکسهاا را

جستارها وین ادبی (ادبیات و عیوم ا سا ی سابق)
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طایفها از آریاییها میدا د کاه در ررجساتان سااکن شاد د و اام دیگرشاان غرپاه و آباازه اسات
(آقاخانب .)48 :1942
به ظر آقاخانب سیطات آبادیان ظاهراً پادان دیر کشید و سیاطین ایشان غالبااً در کاوه و مغاارههاا
رفتهب به زهد و ا زوا میپرداختاد و ک بخد بود د .به این واسطه در کار میک فتارت رو داد و بیگا گاان
بر ایشان دست یافتاد .واپسین پادشاه آبادیان سیامک است که هاادیان آن را شایوا رویااد و باه دسات
اقوام د قیه یا بایکوش کشته شد .پایتخت ایشان در بیابان اریا م واجو باوده .طوایاف آباازة پارکس از
بقیۀ ایاا اد .شاعر سیامک را همان شیوا میشمارد« :سیامک مگار خاود بخاد زان اباار»(آقاخاانب بارگ
.)18
مشخص یست که پرا شاعر سیامک و شیوا را یکی دا سته است .شایوا در اساطورههاا هااد ب
موبد است که به مرابۀ خدایی رسیده است .او در کاار خدایا ی پون ویشاو و برهما قرار میریرد.
 .2 -2 -2آجامیان

قوم بعدب اجامیان است که به اعتقاد شاعر همان قوم عجم یا فرز دان جم هستاد .باه ظار شااعر اااریخ
سیاطین این طبقه بهکیی از میان رفته و آ چه در افواه داستانسرایان مش ور اساتب محا اعتمااد توا اد
بود .همین قدر معیوم است که یمه امیب پسار ویو ج اان باشاد و هاادیان او را یماه پسار ویوساوت
خوا ادب رویس خستین ایشان بوده و اقوام آر را از سارما بیاباانهاا آریاا م واجاو رها یاده و در
باکتر و اریا م ورب پاجاب که باگاه خستین اقوام آر است آوردهب متمدن ساخته است و جام مبادل
یمه است
زهااای عصااار آجامیاااان ساااترگ

که جمشید بود بر ایشان بازرگ

از او فرتهااای یافااات کاااار ج اااان

کااه او بخااد یمااهب پااور ویوا ج ااان
(آقاخانب برگ )18

با شا ههایی که شاعر در این شعر ذکر میکادب معیوم است که با سررذشات جمشاید در ریاگودا
و اوستا آشاا بوده .در وداها ویسوت ()Visavataب سویتر ( )Savitriو ساوریا )(Suryaب خادایان
خورشید ا د .ویسوتب خدا یروماد و خورشیدِ برخاسته در آسامان و پادر خساتین ا ساانهاا باه
امیم و یمه است (ایو سب .)95 :1981
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اطبیق شخصیتتها حماسی شاهاامه با پ رهها ااریخی در ...

11

به ظر اوب عجم معرتب آجام و ایااان را پیشادادیان و جمشاساپیان و ریشااییان و جمشایدیان یاز
خوا دها د .شاعر روید« :به این دلی به پیشدادیان ریشاویان میرفتاد که کیاههایی به شک شاخ بر سار
داشتاد و شاخ بعدها ابدی به شاه میشود» (همان) .این یاک اعبیار شااید ذوقای باشاد .ریشااه لقاب
کیومرثب همان ررشا است «پون در خ پ یو امیا رر و ر مث هم بوده به او ررشا و ریشاه هام
میرفتها د .ابوریحان او را به معای «میک الجب » (=کوهشاه) مایآورد اماا ذکرمیکااد کاه بعضای آن را
«میکالطین» (=رِ شاه) میدا اد»( ک به نفاب  .)253 :1911پیشداد به معای «کسایکه پایش قا و گاذار
یا دادرر است» (یشتها .)131 :1/م رداد ب ار با رد این ظرب پیشداد را به معاای برسار قارار ررفتاه یاا
مقدم بر رروهها میدا د (ب ارب  .)49 :1931در مورد وایة عجم هم بح هاا فراوا ای ناورت ررفتاه
است که آیا عجم همان اجم است یا ه؟«با اوجه به مباح مطار شاده پااین برمای آیاد کااه وایه
اعجام وایها اسات عربی که ما اد بسیار دیگر از وایهها این زبان همراه با مشتقتات خود باه زباان
فارسای وارد شادهاسات .این وایه در ان به معاا راگب بسته زبان و غیر فصای اساات و از ایاان
رو ب اایم و اماوا باینادا و خروش بدین ام خوا ده شده است .در دورهها بعدب ایرا یا ی کاه باه
زعام اعاراب از فاصاحت و بیاغات عربی بیب ره بود دب به این ام امیده شد د و فراوا ی کاربرد ایان
وایه در این معاا باع شد که یکسره از آن معاا ایرا ی ف میده شود .با پژوهشها ناورت ررفتااهب
ایان ا گااره یزکاه اعجام وایها ایرا ای و برخاسته از آل جم استب اپذیرفتای در ظر میآیادب زیارا
درعربی هیچگاه سابقۀ ابدی لام به عین وجاود دارد»(امیر خراسا ی و محسای یاب .)40 :1981
از جمیه این سیاطین کیومرث باشد و دیگر ارپاکشید که ارفخشاد رویااد .کیاومرث از آجامیاان
است که از ج ت لغتشااسیب آقاخان آجام و اجم را با حضرت آدم را یکی شامرده (آقاخاانب 1942
ه.ق.)91 :
همااان هورفخشاااد از او شااد پدیااد

کااه بااد ااام آن شاااهب ارپااارشااید
(آقاخانب برگ )11

از ظر ااریخ گاران ارفخشد پسر سام بن او اسات (طبار 1/ب  )109 :1938و باا رفتاۀ آقاخاان
همساز داردب پون هورفخشاد ارر وة و باشدب با حضارت آدم فانایۀ زیااد دارد .هوشااگ در
این حماسهب با زردشت ساجیده شده .او این بیت فردوسی را از زبان خساروپرویز ...« :باه ریتای باه از
دین هوشاگ یست» دین هوشاگ را همان دین زردشت میدا د .پاد دلیا مایااوان بارا مقایساۀ
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شاعر ذکر کرد  :یکی قصۀ کشف آاش در داستان هوشاگ حماسای (ن .رب فردوسای1/ب )95 :1919ب
دیگر اشابه لفظی آذرهوش و هوشاگ که از ظر شاعر اام انایی زراشاتب زرهاوش و آذرهاوش
استب سوم ایاکه در کتاب دبستان المذاهب آمده است :بزرگارین پیاامبر و شااه و پادر آدمای در ایان
دوره و روزرار مهآباد بوده که به آذر هوشاگ امور رشاته و کتاابش کیاامی اسات یزدا ای (دبساتان-
المذاهبب بیاا .)12 :از ظر شاعرب زردشت اسم شخص خانی یست بیکاه اام مشاترر بارا پااد
پیامبر است که دومین زردشتب فریدون و سومین زردشتب جاماسپ است (آقاخانب  1942ه.ق.)21 :
مدت سیطات این طبقه اقریباً صدسال طول کشید و درواقع این عصارب زماان ساعادت و وبات
یکبختی ایران بوده که هرپیز را اخترا کردهب در هرکار سارآمد شاد د .پادشااه آخارین آجامیاان
سیر گ یا کور گ است که بعد از غیباۀ ماردوشاان باه طارف زابیساتان رریخات و در آ جاا خاود و
اولادش مدتها سیطات کوپکی داشتاد .این کور گ که شاعر ذکر کرده استب در داستان ررشاساپ-
امۀ اسد ب کسی است که جمشید هاگام رریز از ضحار ماردوش با لبا

مبدتلب پس از ر اج فاراوانب

به ش ر خوش و خرتم او در زابیستان میرسد و در آ جا با دختارش باه طاور پا اا ی ازدوا مایکااد
(اسد اوسیب .)90 :1902
 .3 -2 -2ضحّاکیان یا کلدانیان

ضحار به ظر شاعر «این طبقه به اعتقاد بعضی هماان مرودهاا بابا و کیادا یان هساتاد و جمعای
ایشان را طوایف امیقس یعای راعیان میدا اد که سه هزارسال قب از هجرت بر مصار و بابا و ااوریاه
و ایران هجوم آورد د و این ممالک سالها در دست ایشان بود اا زمان بیو

و یاو

کاه ایشاان را از

آاوریا و باب و ایران بیرون کرد و سیطات آاوریان از و اشکی یافت»(آقاخانب  1942ه.ق 42 :ااا .)41
شاید دلی قیا

ضحاکیان و کیدا یان این است که همواره این حاکمان بااا باه رازارش اساترابون ازد

ایرا یان به جادورر ش ره بودها دب دیگر باا به رزارش ااریخ ویسان ضحتار از حاکماان کیادا ی باوده
است .مسعود روید« :قد ذهب کثیر من ذوی المعرفۀ باخبار الامم السالفۀ و ملوکها الی أن الضحاا کحان
من اوائل ملو الکلدانیین النبط» (مسعود ب  .)33 :1198دلی دیگر این است کاه در شااهاامه ضاحار
از اعراب دا سته شده است (ر .ر :فردوسی1/ب  .)20 :1914کیدا یان هم از ژاد اعراب بود د.

سال پاجاهم
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در ااریخها غیر از ا تساب ضحار به یمن (ر.ر :ااریخاامه طبار 1/ب )141 :1938ب از ا تسااب باه
باب ب جایگاه کیدا یانب هم سخن رفته است « سب بیوراسف درباب ا ساب یاد کرده آمده ست و ایااک
رویاد ضحار ان آن ایدهاق است و به لغۀ عرب الفات همی رردد از این ج ت ضاحار رویاادب و
از ب ر آن او را ایدهاق رفتاد  :کان ساحراً شأ فی باب و اعیتم الساحر هااار ( »...ابان بیخایب :1241
29ب انف ا یب )48 :1111
خوشاااه وقااتِ شاااهآفریاادونِ راارد

کااه کیاادا یان را از ایااران سااترد

پاااایِ ماردوشااااان از آ جااااا بریااااد

دراار شااوکتِ ایدهااا کااس دیااد
(آقاخانب برگ )11

به ظر آقاخان به این دلی به کیدا یان ایدها میرفتها د که بیرقهایی به شک مار بر دوششاان باود.
او ضحتار را اسم فرد خانی میدا د بیکه اعتقاد دارد که اغییر یافتۀ آزدهار است که همان آزدها اان
باشاد که به دلی فرط حرص و آز به این عاوان امبردار شد د .البته ظار پژوهشاگران ایان اسات کاه
قسمت خست آزیدهارب یعای ای ب همان اهی ریگ ودا به معای مار است ولی در مورد داساه اافااق
ظر وجود دارد (ر .ر :کزتاز ب .)992 :1/1914
 .4 -2-2آبتین و فریدون و فرزندانش

فریدون اشکی حکومتی داد که سیسیۀ آبتین رویاد .خستین این طبقهب فریدون بن اشاکیان اسات کاه
زراشت ثا ی باشد پاا چه در فار

دخمۀ فریدون و مقام زردشت را یکی مایدا ااد (آقاخاانب 1912

ق  .)45 :دلی پیامبر خوا دن فریدون به ابعیت از آثار دساایر است که فریادون پیاامبر دهام اسات و
بعضی او را «اوکشتره» خوا دها د
فریاادون لقااب بااد بااه فرزا ااه شااه

و لااایکن بااادش اااام اوکشاااتره
(آقاخانب برگ )11

اوکشتره از دید ااریخی ام خا دا ی است که در خطوط میخی بیستون آمده است .از اوزده جااگ
داریوش یکی جاگ فراواراش بوده که به دروغ خاود را از سیسایۀ اوکشاتره خوا اده (ر.ر :رالیاسانب
 118 :1981و  )141و آبتین مبدل آبادیان است کاه باه زباان کیادا ی ایان ناورت را پذیرفتاهب ما ااد
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فریدون که ان آن فرزا ه و فردا ات است .یکای دا ساتن آبتاین و ماهآبااد باه ایان دلیا اسات کاه
سرسیسیۀ پیامبران ایرا ی است و شباهت وایرا ی آب در آبتین با آب در مهآباد است.
ااااااژادش ز آبادیااااااانِ م ااااااین

کااه کیاادا یان خوا د ااد آبتااین
(آقاخانب برگ )45

شاعر در ادامه ذکر کرده است :او کیدا یان را از ایاران بیارون کارد و مرودهاا بابا را ماقارض
ساخت و با حکمداران آسوریهب پیمان دوستی بست و دختر آسور با یپال اوتلب پادشاه آسیریه را به ز ای
ررفت که در شاهاامه او را سروب پادشاه یمن خوا ده (همان) .در شاهاامه فریادون باا دختار سار یمان
ازدوا میکاد بیکه دختران سرو یمن را برا سه فرز دش خاستگار مایکااد (فردوسایب :1/1914
 .)10شباهت لفظی باع

شده که شاعر آسور و سرو یمن را یکی دا د.

کاااه بود اااد از دخااات آسااایر شاااه

که رشاته باه ساروِ یمان مشاتبه
(آقاخان :برگ )45

آسیر همان آسور است .ام قومی از ژاد سامیب ساکن باب که سپس به ساواح وساطا دجیاه و
جبال مجاور آن هجرت کرد د و در آ جا دولتی کوپک به ام آسور بایاد اد د .بعادها ساوریه فعیای
جایگاه آ ان بودهاست .به ظر شاعرب بعد از فریدون اا ناد و پاجااه ساال اولااد و احفاادش در ایاران
حکمرا ی کرد د ما اد فیروزب ماوپ رب کالپوشب مرارب آرش و پااد فار دیگارب ولای در ایان اواخارب
ممیکت اولاد فریدون ماحصر به ماز دران و رییان و قطعها از آذربایجان شاده باودب زیارا کاه ایارار
یعای عراق را به آاوریان یا آسوریان واراذارده بود اد (هماان .)40 :حاکمیات آساوریان باه عاراق در
شاهاامه اعبیر به کشتن ایر به دست سیم و اور شده است و بیخ و خراسان را به اقوام مااوراءالا ار
که آ ان را افرازآب میرفتاد و اکاون ایرار و افرازآب را ایار و افراسایاب اصاوتر کاردها اد (هماان).
شاعر به اشارة فردوسی در مورد اقسیم حکومت فریدون بین سه فرز دش اشاره دارد کاه ایاران را باه
ایر ب اوران یا ماوراءالا ر را به اور و روم را به سیم وارذار کرد .البته باز در ظر شاعر افراسایاب اغییار
فارازآب اساات کااه یاک اعبیاار ذوقاای اسات .از ظاار عیماای برخای معتقد ااد« :افراساایاب در اوسااتا
 Frangrasyanبه معای کسی است که به هرا

میا ادازد»(یوساتیب باه قا از آیاد یوب )1 :1984ب

هرپاد برخی پژوهشگران این معای را پذیرفتها د (رضیب  .)809 : 1929پس به ظر آقاخاان ایار و
افراسیاب با اعبیر ذوقیب اغییر شک یافتۀ دو مکان به ام افراز آب و عراق هستاد.

سال پاجاهم
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او در ادامۀ اطبیق شخصیتتهاب ماوپ ر را از دختر آسوریان میدا د .پس ایر حااکم عاراق مای-
شود که شام فرات اا طبرستان فعیی بوده .اور همان اقوام آاور یا آسور مایباشااد کاه حااکم بابا و
یاوا میشو د و سیم همان شییْما یسیترب از پادشاهان آشور ب حاکم قفقازب ارماستان ااا آذرباییجاان اسات
که سیما

از او به جا ما ده است.
اررپااااه پااااس از آن دو فرمااااا روا

شااایم صااار و آااااور از یااااوا

کااه امااروز خوا ادشااان ساایم و اااور

بر ایران همای ااختااد ساتور...
(آقاخانب برگ )41

سه حکومت خودمختار هم باقی بوده است که شام خراسان و بیخب کرمان و سیساتان و فاار
و اهواز که بدا ا آلامیان یا همان اییامیها رویاد .اییاامیهااب مرودیاان یاا ماردوشاان را مغیاوب و باا
کیدا یان جاگ کرد د .هر دو ایا ا به دست آشوریان ررفتار شد د .فریدون مجبور باوده اسات کاه از
طرف شمال با ااااریان و از غرب با آشوریان بجاگد .با فشار آشوریانب فریدون باه سامت ماز ادران و
طبرستان میآید .اقوام اااار سه دسته بود د  .1ماساایت در بالاا جیحاون کاه فارازآب یاا افراسایاب
رویاد .4 .سایت که ختاویان باشاد و ساکن زیر آب جیحون بود د که فرود برادر کیخسرو هماین قاوم
فرودآب باشاد .9 .سا

همان سیتها که شیده پسر افراسیاب باشد.

حاکمان دیگر این دوره یکی ررشاسپ است.
پو ررشساپ کاو باود کرماانخادا

به جا ما د از او پاد شا ر و سارا
(آقاخان :برگ )41

این حاکم در ارکوشیا با سمیرامیس جاگید .آقاخان "رر" را بزرگ و " شسب" را شاه معاای کارده
است (آقاخانب  .)82 :1942یکی دا ستن کریمان و ررشاسپ باا به آن است کاه در شااهاامه در جادال
رستم و اسفادیار آمده:
همان سامب پاور ریماان بادهسات

ریمااان راارد از کریمااان باادهساات
(فردوسیب )921 :0/1914

باا به وشتۀ سجاد آید یو از قرن هشتم به بعد در ساتت شاهاامهخوا ی کریمان را به قریاهب ذکار اام
یاکان رستم دا ستها د(...آید یوب  .)13 :1915مشخص است که شاعر به ق و قولها عامه هم اوجاه
میکردهاست و به همین ج ت ذکر میکاد «پو ررشسپ کو باود کرماانخادا  »...اام ررشاساپ و
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جستارها وین ادبی (ادبیات و عیوم ا سا ی سابق)

کریمان را یکی دا سته است .بعدها ابوالفض خطیبی هم به این امر اشاره کرده که کریماان یاا احریفای
از ام ررشاسپ است یا شاید لقبی ویژة ررشاسپ در خا ادان رساتم (خطیبایب  .)210 :1915برومااد
سعید مشتق شدن ام کرمان را از وایة کریمان ادرست میدا د و می ویسد« :این اشتقاق و معاای بارا
کرمان بسیار دلاشین استب اما از ظر آواشااسی این پیشا اد هم میاوا د درست باشدب باا هماۀ اینهاا
در آثار زبان فارسی به این معای اشارات فراوا ی دیده میشود»(بروماد سعیدب .)42 :1984
 .5 -2 -2عصر پهلوانان

شاعر روید :سام هم س مابانب از اعقاب مااوپ ر باشاد (آقاخاانب بارگ  .)44مساعود سا ماباان را
جا شین فریدون وشته است و احتمالاً باا به این ظر که مسعود در مرو الاذهب بیاان کارده «میاک
بعد ماوش رب س م بن امانبن اثفیان»(مسعود ب)43 :1198ب آقاخان این استدلال را باه کاار بارده اساتب
رودرزرشوادب کدورلاخمر است «پو رودرز کاو بخد کادورلاخمر .»...کادور لااخمور یکای از سایاطین
عییاااامی باااوده اسااات .ایااان کااادور جا شاااین شاااوارور و تاااه شاااده اسااات (

ELAM i.

 ).http://www.iranicaonline.org/articles/elam-i,به ظر شاعرب رشواد ابدی شادة خاوشواد
یا خوزآباد است .این همان پشپایش جد هخاماشیان است .احتمالاً شاعر شاباهت ظااهر راودرز باا
کدور را ساجیده و پون عییامیها در خوزستان بودها د این اعبیر ذوقی را باه معاای خوزآبااد باه کاار
برده است .به ظر شاعر از دلاوران سیالۀ فریدونب میاوان به جد هفتم کوروش باه اام هاک اماا ش یاا
هخاماش اشاره کرد.
ز شاااهان ایااران ما ااده بااه جااا

به ایاران باود یکای کدخادا
را بااود هفااتم پاادر

بااااه جااااز هاک امااااا ش ااااامور

کااه ساایرو

ز بابااا همااای ااخااات ااااا یااااوا

باااه آلامیاااان باااود فرماااا روا

از ظر شاعرب زالب زو و زواره یک فرد هستاد که حاکم سیستان باشاد که در مقاب بیرسامیهاا
اقوام بیگا ه پایدار کرد د.
بعد از رودرز هفتاد سال ممالک مدیه میورالطوایف بود ااا ایاکاه ااو ِ ساپ بدب سایطاتی بازرگ
اشکی داد:
پااس آ گااه مغااان ا جماان ساااختاد

یک ای شاااه باار اخاات باشاااختاد

سال پاجاهم
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شااه ااوذرانب کااش بااد ااام اااو

13

هریادوت دا ااش خوا یاد دیاو
(آقاخان :برگ )40

او

با پ رة ااریخی دیز

ساجیده شده اسات .در اااریخ واقعایب دیز

یاا دیوساس هماان

دیاکو از پادشاهان و بایانرذاران پادشاهی ماد که پاجاه سال بر قوم خود پادشاهى کرد و در ایان مادت
به متتحدساختن طوایف پراکاده ماد پرداختب ولى پون آشوریان که بر ایاران اسایت داشاتاد از ااحااد
اقوام ایرا ى اراضى بود د و را از حکومت برداشاتهب او را باه شاام ابعیاد کرد اد (قادیا یب :1/1983
 .)983شاعر دلی این مقایسه را در شاهاامهب داستان برکاار او

از فرما دهی به دلیا شکساتهاا

پی در پی (ر .ر :فردوسیب  )85 :9/1914و شستن فریبرز به جا او در حمیه به اورا یاان ذکار کارده
است .بعد از او ب فریبرز یا فراورت به اخت شست.
پدیااااد آمااااد از و فریباااارزِ راد

کااه خوا یااد فراورایسااش هیاارداد
(آقاخانب برگ )41

فراوراس یا فرورایش فرز د دیاکو از شاهان ماد بود که به دست آشوریان کشته شاد و سارش را
برید د بعد از قت فریبرزب سیاکسار به اخت شست.
مگاار خااود کاایآرش بخااد آن ااامور

کااه بعااد از فریباارز شااد ااااجور
(همان)

به ظر شاعرب کیارش با سیاکسار ساجیده شده .سیاکسار دایی کوروش باود (کاوروش اماه 20 :و
 )13همچاین روید :بعد از به اخت شیای سیاکزارب دستور داد که همه به سوروار پادر سایاه پوشااد
و این سوروار را سیاووش امید د و آن کیاهخواهی را ررسیوز که اشکی شده از« :رر» یعای جااگ
و «سیوز» همان سیاووش باشد و رو هم جااگ سایاووش امید اد .کیاارش و هفات اان ازجمیاه
اپولاسر به یاوا ااختاد و شه آسوریان را به ام سرکو

کشتاد .اپولاسر در ایاجا هماان پییسام اسات

که در یاوا که در شاهاامه و د ذکر شدهب این جااگ را ا جاام داد .پییسام در شااهاامه در بارد هفات
پ یوا انب جب ۀ عییه ایرا یان بود و باع

رریز رررینب رست م و ز گۀ شاوران شد .او برادر پیران ویساه

است (فردوسی  910 :4/1914و  .)911شاعر آورده است که او یاوا را خراب کرد و باا یااران خاود از
جمیه اپولاسر که در شاهاامه پییسم ذکر شدهب با لید ها جاگ کارد .لیاد در شااهاامه اولااد خوا اده

جستارها وین ادبی (ادبیات و عیوم ا سا ی سابق)
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شده است .سارد پایتخت لید ها با سار آمیخته شده .اولاد در شاهاامه از یروها دیوهاا ماز ادران
است که رستم او را در خان پاجم اسیر کرد و راهاما خودش در رسیدن به دیو سپید قرار داد.
بااه سااار شاادهب سااارد مشااتبه

همااااااان رود ایرماااااااغ و آب زره
(آقاخانب برگ )48

پ ارسال هیچکدام توا ستاد که پیروز میدان شو د .روز در اثاا جااگب آفتاابررفتگای ایجااد
شد:
در اثاااااا آورد بگرفاااات شااااید

سااایه رشااات رخساااارِ روز ساااپید

بااادان ساااان کاااه فردوسااای پااااکزاد

ز دیاااو و ز ماز ااادران کااارد یااااد
(همانب برگ )41

سپاه هر دو طرف این عم را جادویی پاداشتاد و نای کرد اد .شااعر ایان حالات را باا حالات
ابیاایی لشکر ایرا یان در جادو دیو سپید یکی ا گاشته است.
شاعر در ادامه آورده است :جا دیگر در شاهاامهب درجاگ کوه هماون هام ذکار شاده اسات کاه
ارکان با جادو هوا را ایره ساختاد (همان) .کوه هماون جایی است که ایرا یان باا سارکردری ااو

در

جاگ بزرگ عییه افراسیاب شکست میخور د و به آ جا پااهاده مایشاو د .ارکاان باا جاادو خاود
ایرا یان را ابیاا میساز د (فردوسی  )199 :9/1914و شاعر این حالت را هم همان آفتابررفتگی زماان
جاگ لید و ماد ها دا سته است .او دربارة داستان بیاا شدن ایرا یان با خون جگر دیاو ساپید آرد :اماا
جادو خون دیو سپیددر بیاایی لشگریان اشاره به نی بین دو شااه و خاوردن از خاون باازو هام
است که پیما ی بر نی باشد .این نی در آسیا ناغیر اافااق افتااده اسات کاه باه اام آز میااورا
مش ور بوده و به ماز دران اشتباه شاده .سارا جام دو شااه نای کرد اد و دختاران یکادیگر را بارا
پسرا شان خاستگار کرد د .ام دختر اولادب ار واز بود که همان اریا س به رفتۀ هردوت اسات .رارازه
در شاهاامه در برد هفت پ یوان با اورا یان شرکت داشت .از این بین ام پسر شاه لید ب ررازه باود کاه
همان کرازو

در رفتۀ هردوت است (همانب برگ « .)92کرازو

حاکم لید ها در ارکیۀ فعیای باوده

است که حامی آستیای میشود ولی کوروش او را شکست میدهد .شاعر ام پسر کیارش را هام ایدهاا
می امد که به زبان پ یو استیا است .به استیا اسپدان هم رویاد( 0همانب بارگ  .)90آساتیای آخارین
پادشاه ماد بود که داریوش او را از پادشاهی خیع کرد .به سال  005ق .م .هاگامی که اساتیای باه پاار

سال پاجاهم
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لشکر مىکشید «اراش زیر فرما ش عییه او شاوریدب او را دساتگیر و باه کاورش اساییم کرد اد» .ایان
مطیب را یک ااریخ گار بابیى وشته استب اما باا به رفته هردوت فقا قسامتى از ارااش مااد کاه جازو
اوطئهکاادران بود د به سختى با پار ها جاگید د و دیگران آشاکارا باه آ اا پیوساتاد .در ایاجاا کاورش
پیروز شد و دولت هخاماشى جا مادها را ررفت (ررا توسکیب .)18 :1901
 .1 -2 -2حاکمان پارس یا هخامنشیان

ایدها یا آستیایب دختر خود را به فرد به ام کاوو

یا کامبوزیا از اکمیایان داد که حاکم پاساارراد باود.

این کامبوزیا همان کمبوجیه اوتل است (دیاکو وفب  .)43 :1985شاعر دو فارد اااریخی بارا کااوو
ذکر میکاد یکی کمبوجیه اوتل که پدر کاوروش باشاد و دیگار کمبوجیاه دوم کاه فرز اد کاوروش
است .شخصیتت حماسی کاوو

با کمبوجیه دوم همخورار است .ام دختر ایدها فرامیز یا ما ادا ا اام

داشت .فرامیز همان فرا گیس شاهاامه است .از فرامیزب سیرو

متولاد شاد .فار گیس در شااهاامه اام

مادر کیخسرو است.
از آن بااااارور خسااااروا ی درخاااات

پدیاادار شااد خسااروِ یااکبخاات

خوا د اااد یو ا یاااان

رااو کاای ااژاد پااو شاایرِ ییااان

کاااه سااایرو

(آقاخانب برگ )91
سیرو

یا کوروش با کیخسرو ساجیده شده است .به دلی شباهتها زیااد ز ادری کاوروش و

کیخسروب بسیار از پژوهشگران این دو شخصیتت را با هم سااجیدها اد (ر.ر :خاالقی مطیاقب :1932
 103اا  .)135شاعر آرد :ایدها پس از مدای خوابی دید و به وزیر خاود هرپاارب دساتور داد کاه بچاۀ
دخترش را بکشدب ولی وزیر بچه را به پوپا ی به ام م رداد میسپارد و جفت م ارداد باه اام ساپاکوب
فرز د را با ام خرداد میپروردب اا در یک باز پوران و پیش آمادن اافاقااایب سایرو
کاوو

ازد پادرش

برمیرردد و پس از خبردار شدن ایدها از ا دیشۀ وزیار خردماادشب باا کشاتن فرز اد وزیارب

ا تقام بد از او میریرد و همین کافی است اا وزیر ایدهااب سایرو

یاا کاوروش را باه حمیاه عییاه

آستیای احریک کاد .همین حمیه حکومت ایدها را به هم میریزد .بعد از فت بزرگب دختار آرامباار
که دختر خالهاش بودب به ز ی میریرد .این دختر همان اسپاو ب کایز اژاو است (آقاخان :بارگ  .)94در
شاهاامه این کایز خاله کیخسرو است .کیخسرو به بیژن دستور میدهد او را ررفتار کاد و به ازد او آرد

جستارها وین ادبی (ادبیات و عیوم ا سا ی سابق)
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(فردوسی 13 :9/1914و  .)18از ظر آقاخانب کوروش همام کیخسرو است و هرپار خردمااد کاه او را
یار کرده بودب همان پیران ویسه .در داستان کیخسرو هم پیران باا ا دیشاه و خارد خاود باعا شاد
کیخسرو ز ده ما د درست مث هرپار .کوروش بعد از ج ا گیر خودب به سامت هادوساتان مایرود
ولی خشکسالی ما ع فت پین میرردد و کورو

با سپاهیان خاود از ایان عما ماصارف مایشاود

(همان) .شاعر معتقد است :این داستان در شاهاامه بهنورت خشکسالی در ارکستان بعد از فات اوتلیاه
جاگ بزرگ کیخسرو عییه افراسیاب به دست رساتم و قحطای و خشکساالی اعبیار شاده کاه رساتم
مجبور به بازرشت میشود (فردوسایب  .)11 :9/1914پاس از فتوحاات شارق و غارب در آاشاکدة
وب ار ا زوا میرزیاد.
بااه بیااخب ا اادر آاشااکده ْ وب ااار

ساار و ااان بشساات آن ش اهِ اماادار...

ز ایااوان بااه جااا پرسااتش برفاات

دل از اخااات شاهاشااا ی برررفااات
(آقاخانب برگ )91
یا کمبوجیه دوم اقسیم میکاد .برااه باه ظار آقاخاان

او حکومتش را بین براه یا بردیا و کاوو

همان براها است که در جاگ کیخسرو عییاه افراسایابب در جماع ایرا یاان مایجاگیاد (هماان) .در
شاهاامهب بعد از شکست و فرار شدن فریبرزب براه در سپاه ایران مقاومت کرد .او در جااگ یاازده رخ
هم شرکت داشت .همچاین شاعر در ادامه ذکر کرده است که کااوو

یاا کمبوجیاهب پا اا ی کسای را

میفرستد و براه یا سمردیس را میکشد .سمردیس عاوا ی است که هاردوت آن را بررزیاده اسات .از
قوم اتار ز ی که سیرو
سیرو

فرز دش را کشته بودب از ا ازوا او بااخبر مایشاود و باه کاوه ااختاهب سار

را میبرد .به ظر آقاخانب در شاهاامهب ااختن ارجاساپ باه ایاران و کشاتن ل راساپب هماین

جاگ بوده است (آقاخان :برگ  .)91کاوو

بعد از شاهی به مصر مایااازد و یااران شااهب اپاریس یاا

سودابهب دختر شاه مصر را زدش میبر د .شاعر روید :ز گه شاوران کاه در شااهاامه آمادهب شااه ز اگ
بوده که کاوو

را در این جاگ یار کرده است .فروه که در شاهاامه اساتب هماین اماسایس شااه

مصر است .کارزار کاوو

سرا جام به کشتن آبیسب خدا مصریان میا جامد.

همااان قصااه کااو رفاات باار آساامان

باار ایاازد بباریااد ایاار و کمااان

پاااو یکاااو بیادیشااای آغااااز ایااان

باادا ی کااه بااود جاازین راز ایاان
(همانب برگ )98

سال پاجاهم

وقتی کاوو
شیاد .کاوو
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به شام برمیررددب مغی به ام جاماسپیا رماااب خود را براه خوا ادهب باه شااهی مای-
بعد از شایدن این اافاق فوراً به سمت ایران حرکت میکااد ولای از اساب سار گون و

کشته میشود .او قب از مرگب راز کشاتن برااه را باه اطرافیاان مایرویاد .داریاوش یاا اسافادیارب از
بازما دران هاک اما شب که داماد سیرو

بودهب عییه رمااا قیام میکاد و پس از پادشاهی باه کشاورها

اطراف میاازد .او سرخهب شاه ااااریان را میکشد و در بیدرفش یا سیتاب پیروز بزرری به دسات مای-
آورد( .همان) .سیتا در حماسه رامایا ا همسر راما است که در ان مود ال ۀ شااکتی اسات (والمیکایب
 .)141 :1931بیدرفش هم از سپاهیان ارجاسپ اورا ی اسات کاه اسافادیار او را مایکشاد .مشاخص
یست پرا شاعر بیدرفش و سیتا را ام سارزمیای ا گاشاته اسات .در اداماه آماده اسات :هاگاام سافر
داریوش برا اابیه اقوام اسکیتب حکومت مکدو یا در احت اطاعت ایران درمایآیاد و باا ماادر قارال
اسکادر آمیزش میکاد و اسکادر به د یا میآورد .شاعر این داستان را همان سافر رشتاساپ باه روم و
ازدوا با کتایون میدا د و ذکر میکاد :پون هیستاسپ یا پدر داریاوش را باا خاود داریاوش اشاتباه
کردها دب در شاهاامه رشتاسپ آمده است و کتایون را به جا مکدو یا ررفتها د (هماان) .فیییاپ زماان
فترت ایرا یانب مکدو یا را احت سیطه خاود درمایآورد .داریاوش در آخار عمار باا ضاعف مازا و
خوردن از دارویی ابیاا میشود و رویا ابیاایی اسفادیار به همین امر اشاره داشته باشد.
پس از داریوشب زریر یا زرکسیس یا رزرسس یا خشایارب شاه میشود.
پس از و زرکسایس کِاش پاور باود

هم از دخت سیرو ِ وخشور بود

باااه رااااه م ااای ا ااادر آماااد دلیااار

هما ااا کااه او بااود فاارتخ زریاار
(آقاخانب برگ )20

او سپاه عظیمی ارایب میدهد و باه یو ا ساتان مایااازد .آمادن زریار باه روم در شااهاامه بارا
بازرردا دن رشتاسبب همین جاگ است .او پس از اصارتف مصارب م ر اوش و اراباا

را باه عااوان

ستراب آ جا اد .این شاه مقتدر کااخ مجیتیای سااخت .آ جاا پاس از غضاب رارفتن بار همسارشب
برادرزادة مردخا ی ود به ام استیر را به ز ی ررفت .هومان وزیر که با مردخا دشمای داشاتب عییاه
ی ودیان اوطئه کرد ولی با و دربار ب اوطئها کرد که هومان کشته شدب باه هماین ب ا اه دو خواجاۀ
ایرا ی به ام م ارداد و اردوانب زریار را کشاتاد .اردوان و م ارداد امار را بار اراارزرساس یاا اردشایر
درازدستب مشتبه کرد د که داریوشب پسر خشاایارب پادر را کشاته اسات .اردشایر هام باه ایان ب ا اه
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داریوش را کشت .این داستان همان داستان کشتهشدن اسافادیار باه دسات رساتم و پاروردن پسارش
ب من باشد که اردوان خشایار را میکشد و اردشیر را حمایت میکاد .اردشیر هم به ب ا اۀ خاون پادرب
اردوان را میکشد .اردشیر بعد از شایدن این خبر از اوا هب م ارداد را هام اابود مایکااد .بعاد از ایان
اردشیر با لقب درازدست به اخت شاهی می شیاد .اردشیر همان ب من اسفادیار است.
بااه زا ااو رسااید مگاار دساات او

بااه ماااهی ررایاااده شااد شساات او

همااااان ب ماااانِ پااااور اساااافادیار

که روید به ش اامهب بود ایان ساوار
(آقاخان :برگ )28

در این زمان برادر م ترش به ام رشتاسپ در بیخ عییه او قیام کرد .اردشیر بعاد از شکسات بارادرب
همۀ اه بیخ و سیستان را که حاامیاش بود اد اابود کارد .پاس از اردشایرب فرز ادش زریار دوم یاا
زرکسیس به شاهی رسید .برادر زریر هم شغاد یا ساغدیا و

باود .شاغاد باا همراهای فارد بعاد از

حسادت به شاهب او را کشت و در پاهی افکاد .برادر دیگر به ام اخواست یا داراب داشات کاه بعاد
از شایدن عم زشت شغادب به او ااخت و کار شغاد را ساخت .داراب پسر ب من پس از شااهی ماورد
اوطئه برادر به ام ارزایس قرار ررفت که داراب بر آ ا غیبه کرد .درر باره پزواس یاا پشاوان از لیادیا
عییه او قیام کرد .او ایسافرن یا ااژاو را باه سارکوبش فرساتاد .داراب از باس بایرحمای باعا فارار
برادرش به ام ساسان شد که بعدها وادراا ش اشاکی سرسیسایۀ ساساا یان را داد اد .بعاد از داراب
اردشیر ماسومون یا اردشیر دوم به شاهی شست.
پااس از ماارگ دارابشاااهب اردشاایر

شساات از بااار راااهب شااااهی دلیااار

هریااادوت خوا یاااد ورا ماساااومون

که بختش جاوان باود و رایاش فازون
(اقاخان :برگ )18

اردشیر دوم پادشاهی موفقی داشت ولی در اواخر سیطاتش شاهزادهها در پی اوطئاه برآمد اد و در
بین همۀ شاهزادهها اخواست در هدف خود موفقار بودب او سارا جام باه دسات بااروا
ارزا

فرز د اخواست وقتی این مسأله را دا ستب از باروا

کیاه به دل ررفت ولی باروا

کشاته شاد.
او را هام

سیاست کردب سپس فرد به ام کودما س یا دارا را به اخت شا د و دارا همان فرد اسات کاه زماان
اسکادرب به دست ستراپان خود به قت رسید و باع

پیروز اسکادر بر ایرا یان شد.

سال پاجاهم
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با وجود بح ها رو ارونب در مورد شخصیتتها شاهاامۀ فردوسای و اقاوام و طوایاف رو اارونب
سه ظریه وجود داشته است -1 :داستا ی بودن این شخصایتتهااب  -4یماه داساتا ی و یماه اااریخی
بودنب  -9شخصیتتها ااریخی .آقاخان ظر سوم را پذیرفته اسات .آقاخاان در بیاان شخصایتتهاا
ابتدایی شاهاامه احت اأثیر شدید افکار دساایریان بوده استب ولای در اطبیاق داساتانهاا بعاد ب باا
کمک کشفیتات باستانشااسیب ارجمۀ آثار ااریخاگاران یو ا ی و رومیب ارجماۀ اساطورههاا هااد ب
بخصوص کتاب ریگ وداب ارجمۀ متون اوستایی و پ یو ایرا یب باه خااطر شاباهتهاا داساتا ی و
زدیکی امها ااریخی و شخصیتتها حماسیب در پی اطبیق این شخصیتتها برآمده است.
او پاد فرض در امها شاهاامه وارد کرده است -1 :به کار بردن ام افراد به جاا طوایافب مثیااً
اقوام سیتا در اطراف رود سیحونب در شاهاامه به شیده فرز د افراسایاب و طوایاف ورازآب یاا مااوراء-
الا ر به شخصیتت افراسیاب ابدی شده است -4 .ام جااگهاا اااریخیب در شااهاامهب اساامی افاراد
فرض شدهب مث فراوراس یا فرورایش فرز د دیاکو از شاهان مااد ب کاه آشاوریان سارش را برید اد.
ررسیوز همین جاگ بود که در شاهاامه ام فرد است که با بیشرمی دستور بریدن سر سیاوش را باه
ررو زره میدهد -9.اام پادشااهان و شااهزادران در شااهاامه باا هام اشاتباه شادهب مثیااً فریبارز از
پادشاهان ماد در شاهاامه شاهزاده است با این فرض که فریبرز ابدی یافتۀ فارااورت از شااهان مااد
است -2 .ارر یک ام به دو نورت بوده استب دو فرد جدارا ه پاداشاته شاده -0 .ارار دو پادشااه باا
یک ام در دو عصر بوده یکی پاداشته شده -1 .فردوسی در شااهاامه رااهی شااه را شااهزاده فارض
کردهب مث او

یا دیو

که شاه بوده در شاهاامه شاهزاده اصور شده است -3 .مکاانهاا رااهی فارد

اصور شده مثیاً مکدو یا همان کتایون اصور شده که داریوش که در شاهاامه همان اسافادیار باشادب در
آ جا با مادر قرال اسکادر آمیزش کرد یا رود کارنب ام پ یوا ی به ام قارن در شااهاامه آماده اسات-8 .
اقوام راهی افراد اصوتر شده مث لید ها که پایتختشان ش ر سارد بوده در شااهاامه باه اام اولااد در
سار زمان کاوو شاه ام برده شده است.

جستارها وین ادبی (ادبیات و عیوم ا سا ی سابق)
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یادداشتها
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عییانغر لشگر ویس و عضو وزارت خارجه ایب اوتل کاسولگر در باکوب مأمور موقتی در لادنب
کاسول حاجیطرخانب یابت و مستشار سفارت پطرزبورگب مأمور ا ایات ااجگاذار الکساا در
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خان معینالمیک ماصوب رردیدب میقتب به اظمالدوله شد (سییما یب .)181 :1938
 .2ا د همان هاد و اه ساد و پاجاب باشد (آقاخانب .)41 :1942
 .0در ااریخ هردوت و کتزیا

ام این پادشاه ایدهار وشته شده (پیر یاب .)455 :1/1930
کتابنامه

آدمیتتب فریدون .)1903( .ا دیشهها میرزا آقاخان کرما ی .ا ران :پیام.
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خوارزمیب حمیدرضا« .)1913( .متنشااسی و معرفی کتاب حماسی سالار امه» .فصایاامه ماتنشااسای
ادب فارسی .شماره اول )پیاپی(  92ب نص .120 – 113
دبستان المذاهب (بیاا) .سخۀ خطی کتابخا ه مجیس شورا اسیامی .شمارة بازیابی .840
دولتآباد ب یحیی ( .)1931حیات یحیی (پ ار جید) .چ پاجمب ا ران :عطار.
دهخداب عیی اکبر .)1992( .لغت امه  .زیر ظر محمد معاین و ساید جعفار شا ید  .ا اران  :مؤستساه
ا تشارات و پا

دا شگاه ا ران.

دیاکو وفب ا  .م .)1985( .ااریخ ماد .ارجمه کریم کشاورز .ا ران :شرکت ا تشارات عیمی و فرهاگی.
دیاور ب ابوحایفه .)1931( .اخبارالطوال .ارجمه م دو دامغا ی .چ پ ارم .ا ران :ی.
رالیاسنب هار « .)1981( .ک نارین بررردان فارسی کتیبۀ بیستون» .با پیشگفتار و یاداشتهاا عساکر
ب رامی .مجیتۀ معارف .فروردین و ایرماه .شمارة  .19نص .11 - 142
رضیب هاشم .)1929( .فرهاگ امها اوستا .ا ران :فروهر.
زرقا یب سید م د و عیی باغدار دلگشا« .)1910( .رویکردها روشافکران عصر مشروطه به داستا ا
و روایت ا میتی» .فص امۀ پژوهشها ادبی .سال  .19شماره  .01نص .1 -94
سرکاراایب ب من .)1980( .سایهها شکار شده (مجموعه مقالهها) .ا ران :شر قطره.

_________« .)1903( .بایان اساطیر حماسۀ میی ایران» .شریۀ دا شکدة ادبیاات و عیاوم ا ساا ی
ابریز .شماره  . 140نص  11اا .1
سییما ی .)1938( .القاب رجال دوره قاجار .با مقدمه ایر افشار  .ا ران :شر ی.
شقاقیب حسینقییخان .)1909( .خاطرات ممتحنالدوله .ا ران :امیرکبیر.
نفاب ذبی الیه .)1911( .حماسهسرایی در ایران .چ پاجم .ا ران :امیرکبیر.
طبر ب محمد بن جریر .)1930( .ااریخ طبر ( 11جید) .ارجماۀ ابوالقاسام پایااده .چ پااجمب ا اران:
اساطیر.
فا یب کامران .)1981( .مرور بر ااریخ و ررایشها اسطوره شااسی در ایران (رفت و رو) .کتاب ماه
هارب شماره  01و  .04آذر و د  .نص .12-49
فردوسیب ابوالقاسم .)1919( .شاهاامه .اصحی جیال خالقی مطیاق .چ پااجم .ا اران :دایارةالمعاارف
اسیامی.

سال پاجاهم
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قدیا یب عبا  .)1983( .فرهاگ جامع ااریخ ایران .چ ششم .ا ران :آرون.
کریستنسنب آراور .)1918( .کیا یان .ارجمۀ ذبی الیه نفا .چ پاجم .ا ران :عیمی و فرهاگی.
رز فون .)1988( .کوروش امه .ارجمۀ رضا مشایخی .چ هشتم .ا ران :ا تشارات عیمی فرهاگی
کزتاز ب جیالالدین .)1914( .امۀ باستان (رزارش و ویرایش شاهاامۀ فردوسی) .ا ران :سمت.
ررا توسکیب ا .آ .)1901(.ااریخ ایران از زمان باستان ااا اماروز .ارجماۀ کیخسارو کشااورز  .ا اران:
پویش.
مختار ب محمتد .)1911( .اسطورة زال .ا ران :شر آراه.
مسعود ب عیی بن حسین .)1198( .التابیه و الاشراف .به اصحی نااو ب عباد الیاه اساماعی  .قااهره:
دارالصاو .
میکمب سر جان .)1985( .ااریخ کام ایران .ارجمۀ حیرت .به اصحی قمی ژاد .ا ران :افسون.
اظمالاسیام کرما ی .)1982( .ااریخ بیدار ایرا یان (سه جید) .چ هفتمب ا ران :امیرکبیر.
والمیکی .)1931( .رامایا ا .ارجمۀ امر ساگه .ا ران :موسسۀ فرهاگی و هار الست فردا.
وزیر ب احمدعییخان ( .)1980ااریخ کرمان .به اصحی باستا ی پاریز  .چ پاجمب ا ران :عیم
یارشاطرب احسان« .)1919( .پرا در شاهاامه از پادشاهان ماد و هخاماشی ذکار

یسات؟» .ایاران اماه.

زمستان .شماره .15
__________« .)1995( .ایادرا (قسمت اوتل)» .مجیۀ یغما .د ماه .شمارة پ

و پ ارم.

یشتها (دوجید) .)1933( .ارجمه و افسیر ابراهیم پورداوود .ا ران :ا تشارات اساطیر.
ELAM i. The history of Elam”. In Encyclopædia Iranica. 1998. Visit 15 June 2016,
http://www.iranicaonline.org/articles/elam-i

