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مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی
از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری

چکیده
داستانهای اساطیری و تاریخی ایران باستان در دوران ساسانی در کتابی گردآوری شده بود
که آن را «خداینامه» مینامیدند .این کتاب در دوران اسلامی ،چندین باار باه اباان عربای و
فارسی ترجمه شد و بیشتر نویسندگان دورۀ اسلامی برای ذکر تاریخ ایران ،اا این ترجمهها
استفاده کردند .تعدد این ترجمهها سبب شد که گاه آشفتگی و نابسامانی در ذکر حوادث و
رویدادهای تاریخی به وجود آید و نویسندگانی کوشش کردند با اصالا ایان آشافتگیها،
سامانی به تاریخ ایران دهند ،که میتوان با توجه به شباهتها و تفاوتهاایی کاه در متاون
تاریخی دورۀ اسلامی دیده میشود ،این پرسش را مطر کرد که نویسندگان متون تااریخی
ااجمله فردوسی در ذکر رویدادهای پادشاهان اا چه منابعی بهره بردهاند؟ در این پاووهش
که به روش تحلیلی-اسنادی نوشته شده است ،کوشاش شاده تاا باا مۀایساه شاباهتها و
تفاوتهایی که در ذکر نام و لۀب پادشاهان ساسانی در کتابهای تاریخی دیده میشود باه
منابعی که این کتابها اا آنها بهره بردهاند ،اشاره کنیم که اا جمله نتایج به دست آماده ،آن
است که منبع فردوسی با دیگر متون تاریخی ،تفاوتهای آشکاری داشته و این موضاو را
که فردوسی تنها اا شاهنامه ابومنصوری که آن هم ترجمه خداینامه پهلاوی باوده ،اساتفاده
کرده است ،برجستهتر نشان میدهد.
کلیدواژهها :لۀبِ پادشاهان ساسانی ،خداینامه ،منبع شاهنامه فردوسی ،منبع متاون تااریخی
سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری.

 -1استادیار ابان و ادبیات فارسی دانشگاه آااد اسلامی – واحد نجف آباد

تاريخ دريافت3131/7/31 :

تاريخ پذيرش3137/1/33 :

mahmoudi4324@gmail.com

جستارهای نوین ادبی مجله علمی ا پووهشی ،شمارۀ  ،111امستان 1911

دکتر سید علی محمودی لاهیجانی

1

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

08

شمارۀ چهارم

مقدمه

شعر حماسی پیش اا آنکه با خلاقیت و خردمندی فردوسی به حاد کماار رساد ،احتمالاا باا اشاعاری

چون اشعار مسعودی مروای آغاا شد و با گشتاسپ نامه دقیۀی طوسای تکامای یافات و باا شااهنامه
فردوسی به اوج کمار خود رسید .با توجه باه شاواهد موجاود ،شااهنامه فردوسای ،احتمالاا صاورت
منظوم کتابی است که امروا آن را «شاهنامه ابومنصوری» میخوانند و البته این کتاب نیز ترجماه کتااب
دیگااری اساات کااه پووهشااگران نااام آن را بااه احتمااار فااراوان «خوَتاینامَاا » (فارساای میانااه
 )xwatāy.nāmagمیدانند؛ کتابی که به عۀیدۀ ایرانیان ،تاریخ چند هزارساله ایاران و پادشااهان حااکم
بر آن را در خود جای داده بود و محۀۀان ،تدوین آن را با شواهد اندکی که در دسات اسات باه دوران
پادشاهی بهرام گور ،خسرو انوشیروان ،خسروپرویز و یزدگرد ساوم نسابت میدهناد (تفلالی1931 ،
 .)038هرچند تدوین و تنظیم نهایی آن باید در سدههای نخساتین اسالامی و توسام موبادان ارتشاتی
انجام گرفته باشد تا بتواند جزئیات حکومت یزدگرد و چگونگی شکست و کشاته شادنش باه دسات
آسیابانی در مرو را روایت کند (خالۀی مطلق.)98 1901 ،
این کتاب پس اا چیرگی و نفوذ تاایان بر ایران با عنوان «سیرالملوک الفرس» یاا «سایرالملوک» باه
ابان عربی ترجمه شد که بهطور کلی با توجه به سخن پووهشگران میتاوان باه وجاود نتاه ترجماه و
اقتباس (تفللی )039 1931 ،و یااده مترجم و ناقی و مهذب خداینامه پی بارد (صافا .)11 1901 ،باا
توجه به شواهد موجود ااجمله سخن حمزۀ اصفهانی و ابن ندیم و مۀدمه قادیم شااهنامه و بلعمای و
بیرونی و نویسندۀ مجمی التواریخ ،میتوان این نویسندگان و آثارشان را به چند بخش تۀسیم کرد
 .1کتاب «سیر الملوک الفرس» ترجمه «عبدالله ابن مۀفع».
 .0کتاب «سیر الملوک الفرس» ترجمه «محمد بن جهم برمکی».
 .9کتاب «سیر الملوک الفرس» ترجمه «اادویه بن شاهویه اصفهانی» (اصفهانی ،بیتاا  .)0در ماورد
این سه کتاب که ترجمه خداینامه بودند ،باید به این نکته دقت داشت کاه حمازۀ اصافهانی بارای آنهاا
اصطلا «نۀی» را به کار برده است که نهتنها «ترجمه» معنا میدهد ،بلکه به «روایت» این آثار نیاز اشااره
دارد؛ یعنی ابن مۀفع ،جهم برمکی و اادویه بن شاهویه ،نهتنها کتاب خدایناماه را ترجماه کارده بودناد،
بلکه ترجمه آنها به روایت خودشان بود.
 .4کتاب «سیر الملوک الفرس» ترجمه یا تألیف «محمد بن بهرام بن مطیار (مهران) اصفهانی».

مۀایسه نام و لۀب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و ...

سار پنجاهم

01

« .5تاریخ ملوک بنی ساسان» ترجمه یا تاألیف «هشاام بان قاسام اصافهانی» (اصافهانی ،بیتاا .)1
حمزۀ اصفهانی دربارۀ این دو نویسنده ،اصطلا «نۀی یا جمع» را به کار برده اسات کاه نشاان میدهاد
این مترجمان ،خداینامه را نهتنها ترجمه و روایت کردهاند ،بلکه در مواردی احتمالا اا روایتهای دیگار
مانند روایت ابن مۀفع ،جهم برمکی و اادویه اصفهانی نیز استفاده کردهاند.
« .1تاریخ ملوک بنی ساسان» که در کتااب مجمای التاواریخ بهصاورت «تااریخ پادشااهان» (بیناا،
 )0 1901آمده است ،اصلا ِ «بهرامشاه بن مردانشاه کرمانی ،موبد شاهر (ولایات) شااپور اا شهرساتان
(بلاد) فارس» (اصفهانی ،بیتا.)1 ،
 .3کتاب «ساسانیان» اصلا ِ «موسی عیسی خسروی (کسروی)» .به نظر میرساد ایان دو نویسانده
با گردآوریِ نسخههای خداینامه و ترجمههای عربی آن که باه «سایر الملاوک» مشاهور باود ،کوشاش
کردهاند تا متنی اصلا شده ارائه کنند؛ اااینرو حمزۀ اصفهانی برای کاار ایان دو ،وا ۀ «اصالا » را باه
کار برده است (اصفهانی ،بیتا .)11-13
« .0بهرام هروی مجوسی» (بیرونی .)11 1030 ،نام کتاب این مترجم ذکر نشده است.
 .1کتاب «پادشاهان پارس» که به نویسندۀ آن اشارهای نشده اسات (قزوینای 55 1990 ،و بلعمای،
.)1 1901
 .18کتاب «تاریخ» که بیرونای ( 111 ،1030و  )103باه «اباوالفرج اباراهیم بان احماد بان خلاف
انجانی» نسبت میدهد.
 .11کتاب «سیرۀ الفرس» معروف به اختیارنامه (خداینامه) اا «اسحق بان یزیاد» (ابان نادیم1901 ،
.)441
« .10تاریخ ملوک الفرس» مستخرج اا گنجینه مأمون .این کتاب احتمار دارد که توسام «اباوحف
عمر بان حفا

الفرخاان طباری» (ابان نادیم 441 1901 ،و  )411-410نوشاته شاده باشاد؛ ایارا

ذوالریاستین فلی بن سهی ،او را برای خدمت به درباار ماأمون طلاب کارده و ایان متارجم در آنجاا
کتابهای بیشماری را ترجمه کرده است (ابن ندیم ،1901 ،پاورقی شمارۀ  )411 0و ابن نادیم ،ناام او
را در کنار مترجمان خداینامه آورده است ،اما در میان کتابهایی که اا او نام میبرد ،کتاابی کاه درباارۀ
تاریخ پادشاهان ایران باشد ،نیست.
« .19فرخان موبدان موبد یزدگرد شهریار».
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« .14رامین بندۀ یزدگرد شهریار» .نام این دو در مۀدمه قدیم شاهنامه (مۀدمه شاهنامه ابومنصاوری)
آمده است (قزوینی .)55-51 1990 ،خطیبی احتمار داده که این دو ،متارجم ماتن خدایناماه نبودهاناد،
بلکه تحریرهایی اا خداینامه پهلوی به دست آنهاا مادون شاده باود (خطیبای .)101 1919 ،اصافهانی
(بیتا )01 ،اا کتابهای سیر الملوک مطالبی را یاد میکند که این کتابها اا پادشاهی «هوشان » آغااا
شده و او به عنوان نخستین پادشاه معرفی شده است ،درحالیکه در این کتابهاا خباری اا «کیاومرث»
نیست ،اااینرو اصفهانی (بیتا )14 ،اشاره میکند که در کتابهای سیر الملوکِ ابن مۀفع و ابان جهام،
مواردی ذکر نشده بود و او اا ترجمه کتاب «آبستا» (اوساتا) ،مطاالبی را مایآورد کاه ایان مطالاب باه
خداینامه مربوط میشود و اا جمله آنها ،داستان «کیومرث و مشی و مشیانه» است.
پساااین نویساندگان ،کساانی چاون مساعودی ماروای (المۀدسای 1189 ،ج 190 ،9و  )139و
ابوالمؤید بلخی ،داستانها و تاریخ ملی ایران را به ابان فارسی دری برگرداند و مطابق اشاارۀ ابوالفلای
بلعمی در ترجمه تاریخ طبری ،کتابِ ابوالمؤید بلخی را «شاهنامه بزرگ» مینامیدناد (بلعمای4 1908 ،
و  )199و شاهنامه منثور دیگری نیز که در آثارالباقیاه ،اا «اباوعلی محماد بان احماد البلخای الشااعر»
دانسته شده که بر اساس کتب معتبر و قابی استنادِ عبدالله بن المۀفع ،محمد بن جهم برمکی ،هشاام بان
قاسم ،بهرام بن مردانشاه موبد شهر شاپور ،بهرام بن مهاران اصابهانی و بهارام هاروی مجوسای نوشاته
شده بود (البیرونی .)11 1030 ،اما مهمترین ترجمه خداینامه پهلوی به ابان فارسی در ساار  941هاا .
ق و به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرااق ،حاکم شهر طوس و به دست چهار موبد ارتشاتی انجاام
گرفت که امرواه به «شاهنامه ابومنصوری» مشهور است و جز مۀدماهای اا آن بار جاای نماناده و باه
احتمار فراوان همین کتاب منبع دقیۀی و فردوسی طوسی در نظم شاهنامه بوده اسات (قزوینای1990 ،
.)3-18
ترجمه عربی کتاب «خداینامه» یعنی «سیر الملوک الفرس» ،به همراه کتاب دیگری به ناام «کاروناد»
که در علم بلاغت نوشته شده بود ،ااجمله کتابهایی بودند که نویسندگان و ادبای پیشین بار خوانادن
و آموختن آنها تأکید میکردند ،چنانکه جاحظ در «البیان و التبیین» اا قاور شاعوبیه مینویساد «وَ مَان
اَحَبَ اَن یَبلَغَ فی صَناعَهِ البَلاغَهِ وَ یَعرفَ الغَریبَ وَ یَتَبَحَرَ فی التغهِ فَلیَۀراء «کتاب کاروناد» وَ مَان اَحتااجَ
الی العَۀی وَ الأدَب وَ العلمِ بالمَراتبِ وَ العِبر و اَلمَثَلاتِ و الأَلفاظِ الکَریمه وَ المَعانی الشاریفه فَلیَنظتار الای
«سیرالمتلوکَ»»(بهار 1900 ،ج .)58 ،1کسی کاه آراو دارد در هنار بلاغات باه کماار رساد و کلماات
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غریب را بشناسد و در علم ابان مهارت پیدا کند ،باید کتاب کاروند را بخواند و کسی کاه نیااا دارد باه
خرد و ادب و علم بر مراتب و عبرتها و امثار و الفاظ گرانبها و مستحسن و معانی عاالی ،پاس بایاد
به کتاب سیرالملوک نظر کند.
آشکار است کتابی میتواند اا نظر الفاظ و معانی و ادب ،مستحسن و عالی قلمداد شود کاه اا نظار
هنر بلاغت و ابان به حد کمار رسایده باشاد .طباق ساخن جااحظ ،کتااب سایرالملوک کاه ترجماه
خداینامه پهلوی بود ،نزد شعوبیه اا جایگاه ویوۀ ادبی و بلاغی برخاوردار باود ،تاا آنجاا کاه باه ادیباان
توصیه میشد این کتاب را بخوانناد و اا آن در نوشاتن مطالاب خاود اساتفاده کنناد (تفلالی1931 ،

 .)914همچنین اا گفته جاحظ روشن میشود که خواسته ابومنصور عبدالرااق برای ترجماه خدایناماه
پهلوی به دست موبدان ارتشتی یک حرکت هوشمندانه بوده ،چراکه به دلیای آشانایی ایان موبادان باا
ویوگیهای ابانی خداینامه نهتنها بسیاری اا وا گان فارسی به شاهنامه ابومنصاوری راه مییافات ،بلکاه
به خاطر ویوگیهای ادبی و بلاغی این کتاب ،بسیاری اا فنون بلاغت به کار رفته در آن نیاز باهنوعی در
شاهنامه ابومنصوری منعکس میشد و همین موضو اراش ادبای و هناری آن را در نظار خواننادگان
دوچندان میکرد.
امروا به دلیی فۀادان اصای پهلاوی خدایناماه و اا میاان رفاتن ترجماههای عربای و فارسای آن،
نمیتوان اا روی یۀین دربارۀ همه خصوصیات و ویوگیهای این کتاب سخن گفت ،اما اگر مترجماان،
فنون ادبی به کار رفته در خداینامه را تا آنجا که ممکن بوده به ترجمههای عربی و فارسی خاود منتۀای
کرده باشند ،نویسندگان متون تاریخی که بهطور مستۀیم اا این ترجمهها استفاده کردهاناد ،بایاد دساتکم
پارهای اا ویوگیهای ادبی و بلاغی و ابانی خداینامه را بهواسطه کتابهای سیر الملاوک و شااهنامه باه
کتاب خود برده باشند .اا این رهگذر با دقت در شاهنامه فردوسی و متون تااریخی سادههای ساوم تاا
هفتم هجری قمری و بررسی آنها ،میتوان یکی اا رسمهای کهن ایران باستان را مشاهده کرد که حتای
به عنوان یک ویوگی ادبی در برخی اا کتابها مانند شاهنامه به کار رفتاه اسات .ایان رسام کهان کاه
کاربرد «لۀب» برای پادشاهان ایران است ،به احتمار فراوان به سنت تاریخی و ادبی ایران پیش اا اسالام
باا میگردد که با توجه به شواهد متعدد میتوان گفت که هار یاک اا پادشااهان اسااطیری و تااریخی
ایران برای خود لۀبی داشتند که با این لۀب اا یکادیگر بااشاناخته میشادند .در میاان ایان پادشااهان،
بخش مهمی اا تاریخ ایران به پادشاهان ساساانی اختصااد داده شاده اسات کاه باا دقات در متاون
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تاریخی دورۀ اسلامی میتوان گفت که این پادشاهان برای خود لۀبهایی را در نظر گرفتاه بودناد کاه
هر یک اا مورخین کوشش کردهاند با توجه به منابعی که در اختیار داشتند به این لۀبها اشاره کنند.
با پووهش در نام و لۀب پادشاهان ساسانی که در شااهنامه و متاون تااریخی سادۀ ساوم تاا هفاتم
هجری قمری آمده است ،میتوانیم به شباهتها و تفاوتهایی در این متاون پای بباریم کاه باه ماا تاا
حدودی در درک این موضو که ایان نویساندگان در نوشاتن کتابهاای خاود اا چاه مناابعی بهاره
بردهاند ،کمک میکند .آن چنانکه خواهیم دید در مواردی ضبم شاهنامه یگانه اسات و باا دیگار متاون
تاریخی ،تفاوتهای آشکاری دارد و در مواردی نیز با کمک گرفتن اا متون تاریخی میتوانیم باه ناام و
لۀب پادشاهی دست یابیم که شاهنامه اا ذکر آن چشمپوشی کرده است .همین تفاوتهاا و شاباهتها
نکات جزئی و مهمی را به ما نشان میدهد که میتوان به کمک آنها تا اندااهای دربارۀ مناابع کتابهاای
تاریخی دورۀ اسلامی سخن گفت.
تفاوت صفت ،لقب ،عنوان و کنیه

یکی اا ابزارهای مهم توصیف ،استفاده اا «صفت» اسات .جزئیااتی کاه صافتها ارائاه مایکنناد ،باه
نویسنده در توصیف دقیقتر شخصیتها و باه خوانناده در شاناخت و درک بهتار خصوصایات افاراد
یاری میرساند .این جزئیات میتواند دربارۀ ایبایی ،بزرگی ،قدرت ،مهارت ،موقعیت ،منشاأ و اصای و
نسب شخصیتها باشد .با توجه باه کااربرد صافتها ،میتاوان آنهاا را باه دو دساته تۀسایم کارد .1
صفتهای عام  .0صفتهای خاد.
صفت عام به صفتی گفته میشود که با معناا و مفهاوم خاصای ،بارای یاک گاروه اا شخصایتها
استفاده شود .اگر به شاهنامه دقت کنیم ،میبینیم که فردوسی در جایجای شااهنامه اا صافتها بارای
توصیف ویوگیهای افراد اساتفاده کارده اسات .باهعنوانمثار صافتهای «روشانروان»« ،گرانمایاه»،
«نامور» و «جهانجوی» را برای شخصایتهای متعاددی باه کاار بارده اسات .ااایانرو میتاوانیم ایان
صفتها را صفتهای عام قلمداد کنیم؛ ایرا برای یک شخ
اا شخصیتها به کار رفتهاند.

در نظر گرفته نشدهاند و بارای گروهای

سار پنجاهم

مۀایسه نام و لۀب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و ...

05

در مۀابی صفت عام ،صفت خاد قرار دارد .صفتی کاه معناا و مفهاوم خاصای دارد و در معناا و
مفهوم خاد خود تنها برای یک شخصیت به کار میرود .این صافتها را نیاز میتاوان باه دو دساته
تۀسیم کرد  .1لۀب  .0عنوان (لۀبِ عام).
تفاوت لۀب و عنوان در اینجاست که لۀب ،تنها برای یک شخصیت به کار مایرود و عناوان بارای
یک گروه خاد استفاده میشود .اگر باا به شاهنامه دقت کنیم خواهیم دید که وا گانی چون «تهماتن»
و «پیلتن» ،لۀبهایی است که برای شخصیتی چون «رستم» بارها تکرار میشاوند و یاا «اارِ ار» ،لۀبای
است که برای «دستان» به کار میرود ،اما «کَی» ،عنوانی است که برای پادشاهانِ کیانی در شاهنامه آماده
است و یا «شاهنشاه» ،عنوانی است که برای پادشاهان ساسانی به کار رفتاه اسات و برخای اا آنهاا نیاز
«خسرو» را در کنار عنوانهای دیگر خود به کار بردهاند.
دربارۀ لۀب پادشاهان ایران ،بیرونی در کتاب آثار الباقیه مینویسد «أنا متثبتٌ ما اجتَمَاعَ علیاه علمااء
الفرس و هرابذۀت المجوس و مَوابدتتهم وَ المأخوذ بۀولهم منها و مجملها فی جداورَ علی هِیئَاهِ ماا تَۀَادَمَ
لیکونَ الأَمرت متتَسۀا علی سننهِ المتمَهَدِ فی و خوارامی ،تواریخ ساائِر الاأمم و متلحاقٌ بأَسامائِهم ألۀاابهم اذ
هم المتختصتونَ بذلک دونَ سائر الملوکِ فإن غیرهم و إن وتجِدَ له لۀبٌ فهو علمٌ لطَبۀته یَشترکت هاو فیاه
و غیرهت من الۀائمین مَۀامَه و الألۀابت العامهت تتاواای لَۀَابَ الشاهانشااهیهِ للفتارس» (بیرونای.)188 1030 ،
«من آنچه را که موبدان مجوس و دانشمندان ایران گفتهاند ،جمع میکنم و به هیئات جاداور پایش ،در
جدور قرار میدهم و به نامهای ایشان الۀابی را که داشتند ملحق مایکنم؛ ایارا فۀام پادشااهان ایاران
بودند که هر یک لۀبی خاد داشتند و دیگر ملوک اگر چه دارای الۀاب هستند ،ولی این الۀااب راجاع
به نو ایشان است نه شخ

آنان و الۀاب عامه دیگر پادشاهان مانند شاهنشااهی اسات کاه باه هماه

پادشاهان ایران گفته میشود» (بیرونی.)140 1933 ،
همانطور که میبینیم ،بیرونی بهخوبی دو نو لۀب را در نظر گرفته است .نخسات «لۀاب خااد»
و دیگری «لۀب عام» که میتوان آن را «عنوان» نامید .او در ادامه جادولی را آورده اسات کاه در آن باه
عناوین پادشاهان هر منطۀه اشاره میکند (بیرونی .)140-144 1933 ،در کناار ساخن بیرونای ،ساخن
نویسندۀ «مجمی التواریخ و الۀص

» نیز قابیتأمی است؛ چراکاه او نیاز باهنوعی باه تفااوت «لۀاب» و

«عنوان» اشاره کرده است .او دربارۀ لۀب پادشاهان ایران مینویسد «اماا پارسایان اا عهاد کیاومرث تاا
یزجرد شهریار {هر یک را} به لۀبی خواندنی ،بیرون اا چنین که شهریار و شاه و شهنشااه و خادایگان
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و خسرو و غیره» (بینا .)413 1901 ،همانطور که میبینیم ،نویسندۀ مجمای التاواریخ باه عنوانهاایی
چون «شهریار»« ،شاه»« ،شاهنشاه»« ،خادایگان» و «خسارو» اشااره میکناد و آنهاا را باا لۀاب خااد
پادشاهان متفاوت میداند.
در کنار لۀب و عنوان ،مورد دیگری وجود دارد که آن را «کنیه» میگویناد .کنیاه باه نامهاایی گفتاه
میشود که در آنها اا «اب» و «ام» استفاده میشود ،مانند «ابوالحسن»« ،ابی بکار»« ،ام کلثاوم» .هندوشااه
نخجوانی دربارۀ رسم لۀبگذاری در ایران نوشته است «عارب را الۀااب رسام نباوده اسات و وقتای
خواستندی تعظیم کسی کنند و مخاطبه نام او بر ابان برانند ،کنیه او بگفتندی؛ اما الۀاب ،آیاینِ سالاطین
عجم است مثی بنی بویه و بنی سلجوق» (نخجوانی .)941 1944 ،هماانطور کاه اا ساخن هندوشااه
نخجوانی ،پیداست ،در میان ایرانیان« ،لۀب» و در میان عرب« ،کتنیه» رواج داشته اسات .البتاه ایان بادان
معنا نیست که در میان عرب لۀبگذاری مرسوم نبوده است ،بلکه وجود لۀبهاایی چاون «ذوناواس»،
«ذوعین»« ،ذوقرن» «امین»« ،اسدالله» و «صادیق» ،نشاان اا آن دارد کاه پایش و پاس اا اسالام ،اعاراب
شخصیتهایی را به لۀب میخواندند (راشدمحصی .)4 1901 ،ایرانیان برای اشاره به پادر-فرانادی اا
«اضافه بنوت» استفاده میکردند ،مانند «رستمِ دستان» و یا «محمودِ سبکتگین» و در ماواردی نیاز بارای
نسیت دادن شخ

به پدر ،نیا و خاندان اا «ان نسابت» کماک میگرفتناد ،مانناد «اردشایر بابکاان» و

«خسرو قبادان».
در کنار تفاوت صفت ،لۀب ،عنوان و کنیه که ذکر شد ،اا سخن بیرونی و نویسندۀ مجمای التاواریخ
میتوان این نکته را دریافت که رسم لۀبگذاری به ایرانِ پیش اا اسالام بااا میگاردد؛ ایارا اساتفاده اا
لۀب برای پادشاهان در داستانهای اساطیری و تاریخی آنۀدر رایج باوده کاه نویساندگان دورۀ اسالامی
نمیتوانستند اا ذکر آن چشمپوشی کنند .اا سوی دیگر ،تنها برای پادشااهان ایاران باود کاه جادای اا
لۀب عام یا عنوان ،لۀبی خاد نیز در نظر گرفته میشد.
تاریخچۀ کاربرد ادبی لقب در ایران

قدمت کاربرد لۀبها را میتوان دستکم برابر با قدمت یشتهای اوستا دانست؛ ایارا در ایان بخاش اا
اوستا ،لۀبهای بسیاری برای شخصیتهای گوناگون به کار رفته است .برخای اا شخصایتهایی کاه
در این کتاب اا آنها نام برده شاده ،شخصایتهایی هساتند کاه در شااهنامه فردوسای نیاز باه آنهاا و
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داستانهایشان اشاره شده است .برای این افراد در هر دو کتاب ،لۀبهایی آمده است که گاه شاباهتها
و گاه تفاوتهایی با یکدیگر دارند و به ما نشان میدهند ریشه کاربرد لۀب دستکم به ادبیاات اوساتایی
باامیگردد که با نفوذ به ادبیات پهلویِ دورۀ ساسانی ،پاس اا اسالام ،باه ادبیاات دورۀ اسالامی نیاز راه
یافته است .برای روشن شدن این موضو  ،در اینجا مثالی را ذکر میکنیم کاه صافا باا توجاه باه گفتاه
دارمستتر آورده و آن یکی اا لۀبهای به کار رفته در اوستاست که باه متاون پهلاوی و پاس اا آن باه
ایشاو»
متون دورۀاسلامی راه یافته است .او مینویساد «اِرِخاشَ کاه در اوساتا باا صافت «خشاویوی ت
(( )xšwivi.išuسخت کمان – دارندۀ تیر تیزرو) ذکر شده ،در ادبیات فارسی «آرش شایواتیر» موساوم
است .شیواتیر که ظاهرا هیأت اصلی «شِواتیر» است ،ترجمه کلمه پهلاوی «شایااک تیار» ()škēpāk.tir
(با یاء مجهور) میباشد که آن هم به نوبه خود اا کلمه اوستایی «خشویوی ایشتو» ترجمه شاده اسات»
(صفا .)518 1901 ،با توجه به این مورد میتوان گفات کاه لۀبهاای اوساتا ،باه متاون پهلاوی دورۀ
ساسانی و به متون دورۀ اسلامی با اندک تغییری راه یافتهاند و تفاوتهایی که در آنها دیاده میشاود باه
دلیی ترجمههایی است که در هر دوره اا متنهای گذشته انجام شده اسات؛ مثلاا در یشاتها ،صافت
«اَاینَوَنت» ( )azinavantبرای طهمورث آمده و معنای آن «دارندۀ این» یا «مسلح» نوشاته شاده اسات
(پورداود 1933 ،ج ،)148 ،0درحالیکه در متون دورۀ اسلامی با توجه باه ادبیاات دورۀ ساساانی ،ایان
لۀب بهصورت «ایناوند و ایباوند» (اصفهانی ،بیتا )01 ،و بیرونای )189 1030 ،و (خاوارامی1101 ،
 )101ضبم شده و در شاهنامه نیز به این دلیی که لۀبهای یااد شاده معناای محصالی بارای خوانناده
نداشته ،بهصورت «دیوبند» آمده است
پساار بااد ماار او را یکاای هوشاامند

گرانمایااااااه طهمااااااورث دیوبنااااااد
(فردوسی 1919 ،ج ،91 ،1ب )1

درست است که لۀبهای متفاوتی در این دو کتاب برای طهمورث آمده است ،اماا اساتفاده اا ایان
لۀب در یشتها و شااهنامه نشاان اا آن دارد کاه نویساندگان شااهنامه ابومنصاوری یعنای مترجماان
خداینامه و فردوسی ،با خلاقیت و ذوق فراوان خود ،لۀبها را خلق نکردهاند ،بلکه کاربرد ایان لۀبهاا
به سنت ادبی کهنتری باامیگردد که متن خداینامه پهلوی نیز بر اساس آن سانت ادبای تهیاه و تنظایم
شده بود.
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بیان مسئله

تفاوتها و شباهتهای لۀب پادشاهان ساسانی با توجه به شاهنامه و متون تاریخی سدۀ سوم تاا هفاتم
هجری قمری چیست؟ و آیا میتاوان باا در کناار هام قارار دادن ایان تفاوتهاا و شاباهتها ،مناابع
کتابهای تاریخی را اا هم بااشناخت؟ یعنی میتوان دانست که ویوگی منبع طبری و حمزۀ اصافهانی
و فردوسی و بیرونی و دیگر نویسندگان متون تاریخی سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری ،برای اشااره باه
لۀب پادشاهان ساسانی چه بوده است و آنها اا چه منبع یا منابعی استفاده کردهاند؟
پیشینۀ تحقیق

بهار در کتاب «مجمی التواریخ و الۀص

» کوشش کرده لۀب پادشاهان ایران را کاه در ایان کتااب باه

آنها اشاره شده ،با توجه به کتاب بیرونی یعنی «آثار الباقیه عن الۀرون الخالیه» ،و کتاب حمازۀ اصافهانی
یعنی «سنی ملوک الأرض و الأنبیاء» ،توضیح دهد (بیناا .)408-411 1901 ،اماا او بارای ایان کاار باه
متنهای تاریخی دیگر که لۀب پادشاهان ایران و پادشاهان ساسانی را آوردهاند ،توجهی نکرده است.
شعار ،مترجم کتاب «سنی ملوک الارض و الانبیاء» نیاز در ماواردی باه لۀاب پادشااهان ساساانی و
نکاتی که بهار در کتاب مجمی التواریخ آورده ،اشاره کرده و آن را با گفته حمزۀ اصفهانی مۀایساه کارده
است .هر چند پووهشی دربارۀ این لۀبها انجام نداده و تنها در پاورقی کتاب ،به ذکار ساخنان بهاار و
تفاوت برخی اا لۀبها بسنده کرده اسات (اصافهانی 11 1913 ،و  10و  15و  11و  09و  41و  58و
 50و .)54
برخی نیز به لۀب گذاری در ایران پیش اا اسلام در نوشتههای خاود اشااره کردهاناد ،باویوه اینکاه
هخامنشیان برای افراد ،لۀبی را در نظر میگرفتند و در کتاب اوستا ،بیشتر شاهان و بزرگان ایاران ،لۀبای
داشتند و در رواگار ساسانی ،لۀبهای بیشماری به کار میرفته است .اما موضو پاووهش آنهاا بیشاتر
دربارۀ دستور ابان فارسی و ویوگیهای دستوری لۀب بوده اسات (فرشایدورد و ایارک-03 1901 ،
 )11و یا بیشتر به جنبه ساختاری لۀب و لۀبگذاری در دوران اسلامی نظار داشاتهاند (راشاد محصای،
 .)1-00 1901اما پووهش مستۀی و هدفمندی دربارۀ لۀابِ پادشااهان ایاران پایش اا اسالام ،باهویاوه
پادشاهان ساسانی با توجه به همه متون تاریخی معتبر صورت نگرفته است ،اااینرو در اینجاا کوشاش
میکنیم با توجه به اطلاعاتی که در شاهنامه و متون تاریخی معتبر سدۀ ساوم تاا هفاتم هجاری قماری
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دربارۀ لۀب پادشاهان ساسانی وجود دارد ،منبع یاا مناابع تاریخنویساان و ویوگای مناابع آنهاا را ماورد
پووهش قرار دهیم .اااینرو در اینجا جدای اا شاهنامه ،به کتاب «اخبار الطوار»« ،نهاية

الاأرب

فی أخبار الفرس و العرب»« ،تاریخ طباری»« ،ماروج الاذهب و معاادن الجاوهر»« ،التنبیاه و الاشاراف»،
«سنی ملوک الارض و الانبیاء»« ،تاریخ بلعمای»« ،البادء و التااریخ»« ،مفااتیح العلاوم»« ،آثاار الباقیاه عان
الۀرون الخالیه»« ،غرر الاخبار الملوک الفرس»« ،تجارب الامم»« ،فارسنامه»« ،مجمی التاواریخ و الۀصا

»

و «الکامی فی التاریخ» ،رجو شد که در هر بخش با توجه به ناام پادشااه ،ساخنان ایان نویساندگان را
دربارۀ لۀب پادشاه مورد نظر ،ذکر خواهیم کرد.
اردشیر بابکان

ادرشیر نخستین پادشاه ساسانی است که به نام نیای خود «پاپک» یا «باباک» خواناده میشاود .بیرونای
( )101 1030و خوارامی ( ،)109 1101لۀب او را «بابکان» نوشتهاند .البته بیرونی ابتادا لۀاب «جاامع»
را برای او آورده که به معنای «گرد آورنده» است و توضیح داده که اردشیر کسی بود کاه کشاور ایاران
را به یکجا گرد آورد ،اااینرو او را «جامع» میخوانناد (بیرونای .)101 ،1030 ،مساعودی (043 1139
و  )03 1190میگوید که اردشیر ،امانی که اردوان را شکست داد و ملاوک الطوایاف را اا میاان بارد،
«شاهنشاه» یا «ملک الاجتما » خوانده شد .مۀدسی در کتاب «البدء و التاریخ» دربارۀ ایان پادشااه نوشاته
است «ثم ملک اردشیر الجامع و یۀار لاه شاهنشااه» (المۀدسای 1189 ،ج .)151 ،9هماانطور کاه در
نوشته مۀدسی میبینیم ،عنوانِ اردشیر« ،شاهنشاه» بوده است و لۀب «جامع» نیز هماانطور کاه پایش اا
این بیرونی آورده بود به این خاطر به اردشیر گفته شده که بار خلااف اشاکانیان کاه حکاومتی ملاوک
الطوایفی داشتند ،او حکومتی مرکازی در ایاران باه وجاود آورد .همچناین نویساندۀ مجمای التاواریخ
( ،)410 1901عناوان اردشایر را «شاهنشااه» آورده اسات و ابان اثیاار ( 1103ج 011 ،1و  ،1909ج،1
 )445در «الکامی فی التاریخ» نوشته است که اردشیر ،اردوان پادشاه اشکانی را شکست داد و بر کشاور
او چیره شد و به همین خاطر بابا ،پادشاه ارمانیان ،فرمانبر او شد و اا اینجا بود که اردشیر را «شاهنشااه»
خواندند .عنوان اردشیر در شاهنامه فردوسی نیز «شاهنشاه» است
واان پاااااس بااااار کاااااارداران اوی

شهنشااااااه کردناااااد عناااااوان اوی
(فردوسی 1919 ،ج ،130 ،3ب )010
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همچنین به «بابکان» نیز در کنار نام «اردشیر» در چند مورد اشاره کرده است
ماااار او را کنااااون مااااردم تیزویاااار

همیخوانَااااادَش بابکاااااان اردشااااایر
(ج ،111 ،3ب )100

نخسااات اا سااار بابکاااان اردشاااایر

کااه اناادر جهااان تااااه شااد دار و گیاار
(ج  ،181 ،1ب )1101

باید گفت که «بابکان» را نمیتوان لۀب این پادشاه در نظر گرفت؛ ایارا باباک ،ناام نیاای اوسات و
بابکان به خانوادهای که اردشیر اا آن برخاسته اشاره دارد .اما تشکیی حکومت مرکازی در ایاران سابب
شده که اردشیر بابکان را «شاهنشاه» بخوانند که این وا ه نیز عنوانی است برای پادشااهی او و لۀبای در
شاهنامه برای اردشیر نیامده است.
شاپور پسر اردشیر بابکان

طبری مینویسد «و أقام له الطالع ،فعلم عند ذلک أن سیملک ،فسماه اسما جامعا یکون صافه و اساما و
یکون فیه بالخیار إذا علم به ،فسماه «شاهبور» و ترجمتها بالعربیه «ابن ملک» و هو أور مان سامی بهاذا
الاسم و هو «سابور الجنود» بالعربیه ،بن أردشیر و قار بعلهم بای ساماه «أشاهبور» ،ترجمتهاا بالعربیاه
«ولد أشک» ،الذی کانت أم الغلام من نسله» (طبری ،بیتا « .)004و طالع وی بشاناخت و بدانسات کاه
به شاهی میرسد و نامی عام بر او نهاد که صفت و نام باشد و چون شاه اا فراند خبار یاباد برگزیادن
تواند و نامش «شاهپور» کرد و نخستین کس بود که این نام یافت و عارب او را «شااپور ساااه» خواناد.
بعلی گفتهاند وی را «اشهپور» نام کرد و «اشه» شاهی بود که مادر کاودک اا نسای وی باود» (طباری،
 1935ج .)550 ،0مسعودی ( ،)041 1139نام و لۀب این پادشاه را «سابور الجند» آورده اسات .حمازۀ
اصفهانی (بیتا  )08-11ناام و لۀاب ایان پادشااه را باا توجاه باه روایات موسای عیسای خساروی
(کسروی)« ،شابور الجنود» ذکر کرده است .مۀدسی نوشته است «و هذا یسامی ساابور الجناود لکثارۀ
جنوده و دوام مسیره» (المۀدسی 1189 ،ج« .)150 ،9این پادشاه باه «شااپور الجناود» شاهرت دارد باه
علت بسیاری سااهیان و دوام لشکرکشی و حرکتش» (مۀدسای .)511 1934 ،ثعاالبی در کتااب خاود
دربارۀ شاپور مینویسد «و کانت العرب تقول له سابور الجنود لکثرر یووهره و هر ش هروک ه» (الثعاالبی،
« .)400 1119عرب او را به سبب فزونی سااهیان و توانمنادی فاراوان «شاابور الجناود» میخواندناد»
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(ثعالبی .)981 1910 ،ابن بلخی ( )08 1905لۀب شاپور را «شااپور الجناود» مینویساد و دلیای آن را
لشکرداری شاپور بیان میکند .بیرونی ( )198 1030در جدولی کاه اا گفتاه حمازۀ اصافهانی آورده و
حمزه نیز اا گفته موسی عیسی خسروی (کسروی) و اا کتابی که گویا «ساسانیان» نام داشاته (قزوینای،
 1990ج ،)55-54 ،0نام و لۀب شاپور را «سابور الجنود» نوشته است و این نشان میدهاد کاه احتمالاا
طبری و مسعودی و اصفهانی و مۀدسی اا این منبع برای ذکر لۀاب شااپور اساتفاده کردهاناد؛ ایارا در
جدورهایی که بیرونی اا منابع دیگر آورده ،به چنین لۀبی برای شاپور پسر اردشیر اشاره نشاده اسات و
حتی بر خلاف این نویسندگان ،بیرونی ( )101 1030در جدور نخسات خاود کاه بار اسااس تطبیاق
بیشتر منابع نوشته شده است ،لۀب شاپور را «برده» ذکر کرده و لۀاب «ساابور الجناود» را بارای شااپور
فراند شاپور ذوالاکتاف آورده است.
خوارامی ( )109-104 1101لۀب شاپور را «نبرده» نوشته و «سابور الجنود» را لۀاب شااپور ،پسار
شاپور ذوالاکتاف میداند .در تاریخ بلعمی دربارۀ شاپور آمده است «ساابور باه تاایسات و باه پارسای
شاهپور ]و معنی این پسرِ ملک باشد[ و اصی شاپور ایدون «بوده» بود» (بلعمی .)001 1908 ،باا توجاه
به آنچه گفته شد میتوان این احتمار را مطر کرد که لۀب «برده» که بیرونی آورده و لۀب «نبررده» کاه
خوارامی آورده ،گشته نام این پادشاه است که بلعمی آن را «بوده» ذکر کارده اسات .نویساندۀ مجمای
التواریخ ( ،)410 1901لۀب شاپور را «شاپورشاه» نوشته که با این توضیح میتوان« ،بودهِ شاپورشااه» را
نام و لۀب این پادشاه دانست .ابان اثیار ( 1103ج 013 ،1و  1909ج )440 ،0هام میگویاد کاه ایان
پادشاه را «شاپور» نامیدند و شاپور به معنی فراند شاه باشد و این وا ه هم نام اسات و هام صافت و او
نخستین کسی است که به این نام خوانده شده است.
در شاهنامه نام «شاپور» برای این پادشاه آمده است
چااو نااه ماااه بگذشاات باار ماااهروی

یکاای کااودکی آمااد بااه بالااای اوی

تااو گفتاای کاااه بااآمااد اسااافندیار

وگاااار ناماااادار اردشاااایر سااااوار

ورا ناااام شااااپور کااارد اورماااازد

کااه سااروی بتااد اناادر میااان فااراد
(ج ،111 ،3ب )051-041

با این توضیح باید گفت که سخن فردوسی با سخن بیرونی و خوارامی مطابۀت دارد کاه «شااپور»
را نام این پادشاه میدانند؛ هر چند فردوسی به لۀب این پادشاه اشارهای نکارده اسات .اا ساوی دیگار
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«شاپور الجنود» آشکار نیست که برای شاپور پسر اردشیر آمده یا برای شااپور پسار شااپور ذوالاکتااف،
اااینرو نمیتوان به یۀین گفت که این لۀب ،لۀبِ شاپور پسر اردشیر بابکاان باوده اسات .اماا میتاوان
گفت که این لۀب احتمالا بر اساس سخن موسی عیسی خسروی ،به کتابهای دیگر راه یافته است.
اورمزد پسر شاپور

طبری (بیتا  ،)001لۀب او را «الجريء» به معنی «جسور» آورده اسات .مساعودی ( ،)058 1139لۀاب
«البطی» را نوشته است .مسکویه ( )180 0889لۀبهای «البطای» و «الجاریء» را باا هام آورده اسات.
المۀدسی ( 1189ج )150 ،9نیز به «بَطَی» و «جاری» اشااره کارده و شافیعی کادکنی ،وا ۀ «جاری» را
«سرکش» معنا کرده است (مۀدسی .)510 1934 ،اشااره باه دو لۀاب در نوشاته مساکویه و مۀدسای،
نشان میدهد که دو منبعِ متفاوت برای ذکر ایان دو لۀاب وجاود داشاته اسات کاه طباری اا یکای و
مسعودی اا دیگری برای ذکر لۀب این پادشاه استفاده کردهاند.
بیروناای ( )101 1030و خااوارامی ( )109 1101و ثعااالبی ( ،)410 1119لۀااب او را «البطاای»
آوردهاند و نویسندۀ مجمی التواریخ ( ،)410 ،1901لۀب او را «مرداناه» ذکار کارده اسات ،اماا بیرونای
( )101 1030و خوارامی ( ،)104 1101لۀب «مردانه» را برای «پیروا پسر یزدگرد» آوردهاند و ممکان
است برای اینکه این دو لۀب مانند هم نباشند ،ترجمه عربی لۀاب اورمازدِ شااپور را ذکار کردهاناد .در
فارسی میانه ،وا ۀ « »martānakبه معنی «مرداناه» و «شاجا » اسات (فرهوشای 903 1908 ،و  )411و
احتمار دارد که وا ههای جری و بطی ،ترجمه عربی همین وا ه باوده باشاند .ایان لۀبهاا همگای باه
پهلوانی و مردانگی اورمزد اشاره دارند؛ اما در شاهنامه چنین لۀبای بارای اورمازد نیاماده اسات و تنهاا
صفتهای «شاه بیناادر و پااکتن» (ج ،080 ،3ب « ،)05شااه دانشپاذیر» (ج ،080 ،3ب « ،)03دادگار
شااهریار» (ج ،080 ،3ب « ،)90جهاناادار» (ج ،081 ،3ب « ،)01تاااجور» (ج ،081 ،3ب  )18باارای او
آمده است.
بهرام پسر اورمزد

بیرونی ( )101 1030لۀب این پادشاه را «ئردحان» یاا «ئردحااا» -حارف نخساتِ هار دو وا ه ،بادون
نۀطه است -آورده است .خوارامی ( )109 1101لۀب این پادشاه را «بودبار» نوشاته اسات .لۀاب ایان
شاه در نوشته بیرونی احتمالاا تصاحیف وا ۀ بودباار اسات .المۀدسای ( 1189ج ،)150 ،9وا ۀ عربای
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«الصَلِف» که به معنی «خودستای» است را برای این پادشاه آورده است .در شااهنامه لۀبای بارای بهارام
نیامده است.
بهرام پسر بهرام

بیرونی ( ،)101 1030لۀب این پادشاه را «ساهئده» نوشته است -حرف چهارم نۀطه ندارد .-خاوارامی
( ،)109 1101لۀب این پادشاه را «شاهنده» نوشته و معادر عربی آن را «الصاالح» ذکار کارده اسات .در
شاهنامه تنها صفت «دلارام» را برای او میبینیم و لۀبی برای بهرام پسر بهرام نیامده است
یکااای پاااور باااودش دلاااارام باااود

ورا نااااام بهاااارام بهاااارام بااااود
(ج ،080 ،3ب )01

بهرام پسر بهرام پسر بهرام (بهرام بهرامیان)

در شاهنامه او ششمین پادشاه ساسانی است و با لۀب «کرمانشاه» خوانده شده است
چاااو بنشسااات بهااارام بهرامیاااان

ببساات اا پاای داد و بخشااش میااان

بتاااااجش ابرجااااد برافشاااااندند

هماای نااام کرمانشااهش خواندنااد
(ج ،019 ،3ب )0-1

روایت شاهنامه باا ساخن اصافهانی (بیتاا  ،)48بیرونای ( ،)101 1030خاوارامی (،)109 1101
ثعالبی ( ،)595 1119نویسندۀ مجمی التاواریخ ( )410 1901و ابان اثیار ( 1103ج )981 ،1کاه لۀاب
بهرام بهرامیان را «سکانشاه» و «سکستانشاه» نوشتهاند ،تفاوت دارد .همه ایان نویساندگان لۀاب بهارام
پسر شاپور ذوالاکتاف را «کرمانشاه» ذکر کردهاند و این پادشاه را پیش اا پادشاهی ،فرماانروای سیساتان
دانستهاند .حمزۀ اصفهانی در این باره میگوید «و السبب فی هذا اللۀب و ماا جاری مجاراه أن الملاک
من ملوک الفرس کان إذا جعی إبنا او أخا له و لی عهده ،یلۀبه بشاهیه بلدۀ ،فیدعی باذلک اللۀاب طاور
حیاۀ ابیه ،فإذا إنتۀی الملک إلیه سمی شاهنشاه و علی هذا جری أمر بهرام الملاک الملۀاب بکرمانشااه و
کان أنوشیروان یلۀب فی حیاۀ ابیه قباد یۀرسجان کرشاه و هاو التملاک علای طبرساتان لاأن یۀار إسام
للجبی و قرساجان إسام للساهی و السافح و کار اسام للتلاار و الهلااب و ساکان إسام لسجساتان»
(اصفهانی ،بیتا .)48
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«این لۀب را بدان سبب گفتند که پادشاهان ایران چون فراند یا برادر خود را ولیعهاد میکردناد ،او
را به لۀب یکی اا شهرها ملۀب میساختند و تا پادشاه انده بود ،ولیعهاد را بادان لۀاب میخواندناد و
چون به پادشاهی میرسید وی را شاهنشاه مینامیدند .بدین ساان باود کاه بهارامِ پادشااه را کرمانشااه
لۀب دادند و انوشیروان را در حار حیات پدرش قباد ،به لۀب «قرسجان گرشاه» خواندند یعنای پادشااه
طبرستان ،چه «قر» نام کوه و «قدسجان» نام ساهی (اماین هماوار) و «گار» ناام تیهاا و پشتهاسات،
سکان در لۀب بهرام ،نام سیستان است» (اصفهانی.)40-41 1913 ،
در این میان سخن طبری نیز قابی تأمی است ،او میگوید «ثم ملاک بهارام الملۀاب بشاهنشااه بان
بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشیر ...و کان قبی أن یفلی إلیه الملک مملکا علای سجساتان»
(الطبری ،بیتا .)003
همانطور که میبینیم طبری« ،شاهنشاه» را لۀب بهرام دانسته است ،درحاالیکاه شاهنشااه ،عناوانی
است که برای همه شاهان ساسانی به کار میرفته است .اما نکته دیگری که طبری به آن اشااره میکناد
این است که بهرام پیش اا پادشاهیش ،فرمانروای سیستان بوده و این نکتاه هماهنا

اسات باا ساخن

همه نویسندگان جز فردوسی که به آن اشاره کردیم و البته طبری در ذکر پادشاهی «بهارام بان شااپور»،
لۀبِ بهرام پسر شاپور ذوالاکتاف را «کرمانشاه» نوشته است (طبری ،بیتا  .)098در جدولی که بیرونای
( )105 1030اا گفته حمزۀ اصفهانی که او نیز اا کتاب «تاریخ ملاوک بنای ساساان اصالا بهارام بان
مردانشاه موبد شهر شاپور» آورده ،میبینیم که لۀب این پادشاه« ،سکانشاه» است .در این جدور تنها باه
«بهرام پسر هرمز» و ساس به «بهرام سکانشاه» اشاره شده است .طبق روایت شااهنامه ،بهارام بهرامیاان
پس اا نشستن بر تخت« ،کرمانشاه» نامیده شد نه پیش اا آن ،همین نکته سخن اصفهانی که ولیعاد باه
شهری که در آن ساکن بود ملۀب میشد تا امان پادشاهیش شاهنشاه نامیاده شاود را بیپایاه و اسااس
نشان میدهد .در شاهنامه بویوه در دورۀ ساسانیان ،برای پادشاهان پس اا نشستن بر تخات ،لۀبای را در
نظر میگرفتند نه پایش اا آن و ماا در اداماه در ماورد برخای اا پادشااهان ساساانی ،ایان موضاو را
بهخوبی مشاهده میکنیم .در اینجا این پرسش پیش میآید که آیا فردوسی در نوشتن ایان لۀاب دچاار
سهو شده است یا نویسندگان شاهنامه ابومنصوری (منباع فردوسای) ایان خطاا را مرتکاب شادهاند و
شاید هم فردوسی درست نوشته و نویسندگان دیگر در اشتباه بودهاند .در اینجا تفااوت آشاکاری میاان
متن شاهنامه و دیگر متون تاریخی میبینیم که نشان میدهد ،منبع فردوسی باا منباع نویساندگان دیگار

سار پنجاهم
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متفاوت بوده است .گویا همه نویسندگان بجز فردوسی به کتاب تاریخ ملوک بنی ساسان ،اصالا شاده
توسم بهرام بن مردانشاه ،توجه داشتهاند.
نرسی پسر بهرام بهرامیان

بیرونی ( ،)101 1030لۀب این پادشاه را «نخجیرکان» و خاوارامی (« ،)104 1101نخشایرکان» نوشاته
است و اشاره کرده که معنای آن «شکارچی حیوانات» است .اما در شاهنامه لۀبی برای این پادشااه ذکار
نشده است.
اورمزد پسر نرسی

بیرونی ( ،)101 1030لۀب این پادشااه را «کوهباد» و خاوارامی ( )104 1101نیاز «کوهباذ» نوشاته و
معنای آن را «صاحب کوه» دانسته است .اما در شاهنامه لۀبی برای این پادشاه ذکر نشده است.
شاپور ذوالاکتاف

در شاهنامه نامِ «شاپور» را موبدی برای این پادشاه انتخاب میکناد و اینگوناه خوانناده باه یااد داساتان
«شاپور پسر اردشیر» میافتد که او نیز توسم موبدی به این نام خوانده شد
چهاای روا بگذشاات باار خااوبچهر

یکاای کااودکی آمااد چااو تابنااده مهاار

ورا موبااادش ناااام شااااپور کااارد

بااران شااادمانی یکاای سااور کاارد
(ج ،010 ،3ب )95-94

لۀب شاپور در شاهنامه« ،ذوالاکتاف» است
در خااون کشااید

دو کتف وی اا پشات بیارون کشاید

ساار طااایر اا نناا

هااارانکس کجاااا یاااافتی اا عااارب

نماندی که باا کاس گشاادی دو لاب

ا دو دساات او دور کااردی دو کفاات

جهااان مانااد اا کااار او در شااگفت

عرابااای ذوالاکتااااف کاااردش لۀاااب

چااو اا مهااره بگشاااد کفاات عاارب
(ج ،001-005 ،3ب )110-115

دینوری ( )40 1998لۀب شاپور را «ذی الأکتاف» نوشته است .نویساندۀ کتاابِ «نهایاه الاارب فای
اخبار الفرس و العرب» میگوید که شاپور را «شاهِ جهان» میخواندند و لۀب او را «ساابور ذیالأکتااف»
و جااای دیگاار «سااابور ذوالأکتاااف» مینویسااد (بینااا 000 1935 ،و  .)004مسااعودی ( 054 1139و
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 ،)00 1190لۀب این پادشااه را «ساابور ذوالأکتااف» نوشاته اسات .مۀدسای ( 1189ج،)118-151 ،9
لۀب شاپور را «ذوالاکتاف» آورده است و میگوید که پس اا تولد او را «شاهشاپور» لۀب دادناد .طباری
(بیتا  ،)001-003لۀب این پادشاه را «ذوالاکتاف» آورده و دلیی آن را ساورا کاردن شاانههای ساران
عرب دانسته است .مسکویه ( ،)181 0889نیز لۀب شاپور را «ذیالأکتاف» نوشته است.
بیرونی ( )101 1030و خوارامی ( )104 1101لۀب او را «هوبه سنبا» آوردهاند و نویسندۀ مجمای
التواریخ ( ،)410 1901لۀب او را بهصورت عربی و فارسای« ،ذوالاکتااف» و «هویاه سانبا» ذکار کارده
است .بهار در توضیح این لۀب مینویسد «هوبه و هویه به معنی کتف و سنبا به معنی سنبده و ساورا
کننده است و ذوالاکتاف معرب آن است» (بیناا .)410 1901 ،اصافهانی نیاز لۀاب او را «هویاه سانبا»
آورده و مینویسد «شابور ذوالأکتاف و سموه شابور هویه سنبا ،هویه إسم للکتاف و سانبا أی نۀااب،
قیی له ذلک لأنه لما غزا العرب کان ینۀب أکتافهم ،فیجمع بین کتفی الرجی منهم بحلۀه و یسبیه ،فسامته
الفرس بهذا الإسم و سمته العرب ذا الأکتاف» (اصافهانی ،بیتاا « .)41وی را شااپور هویاه سانبا نامناد،
هویه یعنی کتف (شانه) و سنبا یعنی سورا کننده ،و این بدان سابب گفتناد کاه در جنا

باا تاایاان،

شانههای آنان را سورا میکرد و حلۀه در آنها میگذرانید و این چناین اسیرشاان میگرفات ،ااایانرو
ایرانیان او را هویه سنبا (هوبه سنبا) و تاایان ذوالاکتاف خواندند» (اصافهانی .)41-58 1913 ،ابان اثیار
( 1103ج )980 ،1نیز میگوید که این پادشاه را «شاپور ذا الأکتاف» میخواندند.
وا ۀ «شاپور» نیز به معنی پسر شاه است و چنانکه پیش اا ایان بارای شااپور پسار اردشایر بابکاان
دیدیم ،این وا ه را میتوان هم نام و هم لۀب دانست ،اااینرو به نظر میرسد نام و لۀاب ایان پادشااه،
«شاپورِ هویه سنبا» بوده است.
اردشیر نکوکار

او برادر شاپور ذوالاکتاف است که پاس اا او بار تخات پادشااهی مینشایند .بیرونای ( )101 1030و
خوارامی ( )104 1101لۀبش را «الجمیی» آوردهاناد و نویساندۀ مجمای التاواریخ ( 94 1901و  10و
« ،)410نیکوکار» و «نرم» را لۀب او دانسته است .در شاهنامه لۀب اردشیر« ،نکوکار» ذکار شاده و دلیای
آن نیز تنآسانی هر کس اا او و خیرخواهی و عدالتش بیان شده است
نجست اا کسی باا و سااو و خاراج

همای رایگااان داشات آن گاااه و تاااج

سار پنجاهم
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کااه هاار کااس تنآسااان ااو ماندنااد
(ج ،050 ،3ب )15-14

شاپور سوم

پس اا اردشیر نکوکار ،شاپور سوم فراناد شااپور ذوالاکتااف ،تاجگاذاری میکناد .در شااهنامه ،لۀاب
شاپور سوم« ،جنگی» بیان شده است
جهاااانجوی شااااپور جنگااای بمااارد

کلاااااه کیاااای دیگااااری را سااااارد
(ج ،011 ،3ب )98

سخن بیرونی ( )101 1030و خوارامی ( )104 1101کاه لۀاب ایان پادشااه را «ساابور الجناود»
آوردهاند به سخن فردوسی نزدیک است و هماانطور کاه پایش اا ایان گفتایم ،طباری (بیتاا ،)004
مسعودی ( ،)041 ،1139مۀدسی ( 1189ج ،)150 ،9اصافهانی (بیتاا  ،)11-08ثعاالبی (،)400 1119
بیرونی ( )198 1030و ابن بلخی ( )08 1905احتمالا بر اساس گفته موسی عیسی خسروی در کتااب
«ساسانیان» ،لۀب «سابور الجنود» را برای شااپور پسار اردشایر بابکاان آوردهاناد و دلیای آن را فزونای
سااهیان و توانمندی شاپور دانستهاند .این نشان میدهد که خاوارامی و بیرونای و فردوسای ،اا کتااب
موسی عیسی خسروی در نوشتن لۀب این پادشاه استفاده نکردهاند .البته در مورد فردوسی باید باه ایان
نکته دقت داشت که احتمالا این نویسندگان منبع فردوسی (شاهنامه ابومنصاوری) بودناد کاه اا کتااب
موسی عیسی خسروی استفاده نکردهاند.
بهرام پسر شاپور سوم

طبااری (بیتااا  ،)098اصاافهانی (بیتااا  03و  ،)40بیروناای ( ،)101 1030خااوارامی (،)104 1101
مسااکویه ( ،)119 0889ثعااالبی ( ،)595 1119نویسااندۀ مجماای التااواریخ ( 95 1901و  10و  )410و
ابن الأثیر ( 1103ج ،)981 ،1لۀب او را «کرمانشااه» نوشاتهاند .اصافهانی (بیتاا  )03ایان لۀاب را باه
روایت بهرام بن مردانشاه ،موبد شهر شاپور برای بهرام پسر شاپور ساوم نوشاته اسات .ثعاالبی در ایان
باره مینویسد «کان بتدعَی فی صباه کرمان شاه لان اباه کان ملکه ایاهاا» (الثعاالبی« .)595 1119 ،وی در
کودکی «کرمانشاه» نامیده میشد؛ ایرا پدر ،شاهی کرمان را باه او ساارده باود( ».ثعاالبی .)941 ،1910
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حتی دینوری ( )51 1990پیش اا همه مورخین ،گفته است که بهرام در کرمان حکومت میکارد .اماا
به روایت شاهنامه ،لۀب «کرمانشاه» اا آنِ بهرام بهرامیان است نه بهرام پسر شاپور سوم
چاااو بنشسااات بهااارام بهرامیاااان

ببساات اا پاای داد و بخشااش میااان

بتاااااجش ابرجااااد برافشاااااندند

هماای نااام کرمانشااهش خواندنااد
(ج ،019 ،3ب )0-1

در این مورد باید ضبم شاهنامه را یگانه دانست؛ ایرا با همه متون تاریخی تفااوت آشاکاری دارد و
احتمالا نویسندگان دورۀ اسلامی بجز نویسندگان منباع فردوسای ،اا کتااب بهارام بان مردانشااه موباد
ولایت شاپور و اصلاحاتی که او در کتاب خود انجام داده ،استفاده کردهاند.
یزدگرد بزهگر

در شاهنامه در عنوان پادشاهی یزدگرد ،لۀب «بزهگر» برای این پادشااه نوشاته شاده اسات (فردوسای،
 1919ج ،)014 ،3اما در متن شاهنامه ،با اینکه یزدگرد به ایردساتانش بیتوجاه باوده و گناهکااران را
بهسختی مجااات میکرده ،هرگز چنین لۀبی برای او نیامده است
چو شد بر جهاان پادشااهیش راسات

بزرگی فزون کارد و مهارش بکاسات

خردمنااد نزدیااک او خااوار گشاات

همااه رساام شاااهیش بیکااار گشاات

باااااا پهلاااااوان و ردان

هماااان دانشااای پرخااارد موبااادان

یکاای گشاات بااا باااد نزدیااک اوی

جفاپیشااه شااد جااان تاریااک اوی

سااترده شااد اا جااان او مهاار و داد

باااه هااای آراو نیاااز پاساااخ ناااداد

کساااای را نبااااد ناااازد او پایگاااااه

بورفااای مکافاااات کاااردی گنااااه

کنارنااااا

(ج ،015 ،3ب )01-11
خشونت یزدگرد دلیی خوبی بود برای موبدان و بزرگان ایاران کاه پاس اا مارگ او باا بار تخات
نشستن فراندش ،بهرام گور مخالفت کنند .آنان افرادی را که مورد مجاااات و مکافاات یزدگارد قارار
گرفته بودند ،جمع کردند تا رفتار و اعمار خشونتآمیز پدر را به بهرام نشان دهند
ا ایاااران کااارا خساااته باااد یزدگااارد

یکایااک بااران دشاات کردنااد گاارد

بریااده یکاای را دو دساات و دو پااای

یکی مانده بر جای و جاانش باه جاای

سار پنجاهم
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یکی را دو دست و دو گاوش و اباان

بریاااده شاااده چاااون تااان بااایروان

یکاای را ا تاان دور کاارده دو کفاات

ااان مردماااان ماناااد مناااذر شاااگفت

یکاای را بااه مساامار کنااده دو چشاام

چااو منااذر بدیااد آن باارآورد خشاام
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(ج ،015 ،3ب )551-550
حتی بهرام گور ،پدر خود را به دلیی کارهایی که انجام داده است ،بیدادگر و ناجوانمرد میخواند
پاادرم آنااک او در پاار اا درد بااود

نبااااد دادگاااار ناااااجوانمرد بااااود
(ج ،915 ،3ب )1813

در شاهنامه خوی ناپسند یزدگرد سبب شده ،صفتی که نشانه خردمندی ،پاکی ،پارساایی و دادگاری
او باشد ،دیده نشود و تنها عنوانهایی برای او آمده است که به مۀام شهریاریش اشاره دارناد «شهنشااه»
(ج ،015 ،3ب « ،)04شااهریار» (ج ،011 ،3ب « ،)41تاااجور» (ج ،011 ،3ب « ،)40شاااه جهااان» (ج،3
 ،010ب « ،)10شاااه جهاناادار» (ج ،004 ،3ب « ،)951خداونااد تاااج» (ج ،005 ،3ب « ،)911شااهریار
جهان» (ج ،005 ،3ب .)939
بر خلاف شاهنامه که در آن هی اشارهای به لۀب یزدگارد نشاده ،اصافهانی (بیتاا  )03لۀاب ایان
پادشاه را به روایت بهرام بن مردانشاه ،موبد ولایت شااپور« ،الااثیم» نوشاته اسات .اصافهانی درباارۀ او
مینویسد «یۀار له المجرم و الأثیم و الفظ أیلا و بالفارسیه دفر و بزهکرد» (اصافهانی ،بیتاا « .)49او را
مجرم و اثیم (بزهکار) و فظ نیز خوانند و به فارسی دفار و بزهکارد (بزهگار) اسات» (اصافهانی1913 ،
 .)50نویسندۀ «نهایه الأرب فی أخبار الفرس و العرب» که مستۀیم اا کتاابِ سایر الملاوک الفارسِ ابان
مۀفع استفاده کرده است ،لۀبهای «الاثیم» و «بزهگر» (بزهکَن) را آورده اسات (بیناا ،)050 1935 ،هار
چند در ذیی پادشاهی یزدگرد ،به سیر الملوک ابن مۀفع اشارهای نکرده است ،یعنی نمیتاوان باه یۀاین
گفت که این دو لۀب را بر اساس سخن ابن مۀفع آورده است.
دینوری ( ،)50 1990طبری (بیتا  ،)098مساعودی ( 011 1139و  ،)00 1190مۀدسای (1189
ج ،)119 ،9بیرونی ( ،)101 1030مسکویه ( ،)119 0889لۀب «الاأثیم» را آورداناد .خاوارامی (1101
 )104لۀبهای «الأثیم و المجرم و الفظ» را آورده اسات و اشااره میکناد کاه در فارسای او را «وفار و
بزهکر» میخوانند که به نظر میرسد لۀب مورد نظر ،لۀبهای «دفار و بزهگار» باشاد .ثعاالبی نیاز لۀاب
«الأثیم» را آورده است و مینویسد «هو الذی یۀار له یزجرد الاثیم و کان نهایه فی الشراساه و الشکاساه
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و غایه فی التجبر و التکبر»(الثعالبی« .)593 1119 ،او هماان اسات کاه او را یزدگارد بزهگار خواندناد.
بسی تندخو و سختگیر بود و در ستمگری و خودپسندی بیپروا» (ثعاالبی .)943 1910 ،ابان بلخای
( )00 1905نیز لۀب او را «اثیم» و «بزهگار» آورده است .نویسندۀ مجمای التاورایخ ( 95 1901و ،)411
لۀبهای «دفر و بزهگر و الأثیم» را برای او نوشاته اسات .او دلیای ایان نامگاذاری را اینگوناه توضایح
میدهد «کاری نکرد جز ستمکاری و علامتهای اشت بر اندام مهتران کردن ،تا هماه ساتوه شادند اا
وی و اا این سبب او را «بزهگر» خوانند» (بینا.)10 1901 ،
«الأثیم» و «المجرم» ترجمه عربی وا ۀ «بزهگر» است و همانطور که اا گفته حمزۀ اصافهانی (بیتاا
 )03پیداست ،در روایت بهرام بن مردانشاه ،موبد شهر شاپور اینگوناه آماده اسات .اماا «الفاظ» کاه باه
معنای «مرد بدخوی و سنگدر» است ،نیز احتمالا ترجمه عربی وا ۀ «دفر» بوده اسات ،چنانکاه بهاار در
پاورقی کتاب مجمی التواریخ مینویسد که این وا ه در پهلاوی بهصاورت «دفار» و «دپار» آماده و باه
معنای «ابر و خشن» است (بینا 95 1901 ،و  .)411باید گفت که احتمالا لۀب «الفظ» اا منبع دیگاری
جز منبع بهرام موبد به کتابهای تاریخی وارد شده است.
یزدگرد پسر بهرام گور

اصفهانی (بیتا  )49لۀب او را با توجه به روایت موسی عیسی خسروی (کساروی)« ،اللاین» نوشاته و
شعار این لۀب را «نرم» (اصفهانی 11 1913 ،و  )59ترجمه کرده است و میگوید که ایان لۀاب ،کنایاه
اا نکوکار و مهربان است .بیرونی ( )101 1030لۀب او را «شاهدوست» ذکار کارده اسات و خاوارامی
( )104 1101همین لۀب را بهصورت «سباهدوسات» آورده و در معناای آن نوشاته اسات «دوساتدار
سااه»؛ اااینرو خوارامی لۀب را «سااهدوست» خوانده است.
ابن بلخی دربارۀ او نوشته است «او را یزجرد نرم گفتندی اا آن سالیم باود» (ابان بلخای1905 ،
 .)00نویسندۀ مجمی التواریخ ( ،)95 1901یک بار لۀب یزدگرد را «نرم» و بار دیگر لۀب او را «نسارم»
( ،)411 1901نوشته است که احتمالا کاتب یا مصحح کتاب ،لۀب «نرم» را باه اشاتباه «نسارم» خواناده
است .به نظر میرسد که این الۀاب به این دلیی برای یزدگرد انتخاب شده اسات کاه او باا لشاکریان و
ایردستانش به نرمی و عدالت رفتار میکرده و اا همین روی باه او لۀاب سااهدوسات و نارم دادهاناد،
چنانکه نویسندۀ مجمی (بینا ،)94 1901 ،لۀب «نرم» را برای اردشیر نکوکار نیز آورده است.
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باید گفت که مطابق اشارۀ اصفهانی ،لۀب «اللین» را کاه ترجماه عربای «نارم» اسات ،خساروی در
کتاب «ساسانیان» آورده و احتمالا ابن بلخی و نویسندۀ مجمی التواریخ هم اا ترجمه «اللین» کاه روایات
خسروی است برای اشاره به لۀب این پادشاه اساتفاده کردهاناد .بیرونای و خاوارامی هام بار خلااف
اصفهانی اا منبع دیگری به غیر اا روایت خسروی برای اشاره به لۀب این پادشاه اساتفاده کاردهاناد .در
شاهنامه صفت «جهانجوی» (ج ،1 ،0ب  )9برای یزدگرد آمده است ،اما باه لۀبهاایی کاه نویساندگان
دورۀ اسلامی آوردهاند ،هی اشارهای نشده است.
پیروز پسر یزدگرد

بیرونی ( )101 1030و خوارامی ( )104 1101لۀب این پادشاه را «مردانه» آوردهاند ،هر چند ناام ایان
پادشاه در آثار الباقیه به اشتباه «فریدون» نوشته شده ،اما این اشتباه احتمالا توسام نساخهنویس صاورت
گرفته نه بیرونی؛ ایرا پس اا آن ،نام دو پسر پیروا یعنای بلااش و قبااد آماده اسات کاه هار دو ،پسار
«فیروا» دانسته شدهاند؛ پس کاتب به اشتباه فیروا را فریدون نوشته اسات .در مجمای التاواریخ (1901
 )411لۀب پیروا« ،اپرور» است و لۀب «مردانه» برای اورمزد پسر شاپور آمده است .اماا در شااهنامه باه
هی کدام اا لۀبهای بالا اشاره نشده است .پیروا تنها با عنوانهایی چون «شااهِ یزدانپرسات» (ج،1 ،0
ب « ،)45شهنشاه ایران» (ج ،18 ،0ب « ،)11شهریار» (ج ،10 ،0ب « ،)18شهریار اماین» (ج ،19 ،0ب
« ،)181شهنشاه» (ج ،08 ،0ب  )094خوانده شده است.
بلاش پسر پیروز

پس اا مرگ پیروا ،بلاش پسر او بار تخات مینشایند .ایان پادشااه را بیرونای ( )100 1030باا لۀاب
«کرمانمانه» معرفی کرده و خوارامی ( ،)104 1101لۀب او را «کراغایه» باه معناای «نفایس و گرانبهاا»
آورده است .در شاهنامه لۀبی برای این پادشاه ذکر نشده است.
قباد پسر پیروز

بیروناای ( )100 1030لۀااب «نیااکرای» را باارای او آورده اساات .خااوارامی ( )104 1101نیااز لۀااب
«ینکرای» را برای او نوشته که به نظر میرسد این وا ه ،تصحیف وا ۀ «نیکرای» باشد .اما گرویادن قبااد
به مزدک در دورۀ دوم پادشاهیش سبب شده ،بیرونی ( )100 1030لۀاب «انادیق» را بارای او بیااورد،
بیرونی ( )100 1030به پادشاه دیگری نیاز اشااره میکناد کاه در اماان قبااد بار تخات نشساته و آن
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«جاماسب بن فیروا» است و لۀب این پادشاه را «ئئکاربو» (حارف «ئاا» ،بینۀطاه نوشاته شاده اسات)
نوشته است .داناسرشت مترجم آثارالباقیه این لۀب را «سکاربو» ( )115 1933خواناده و باه ماتن بارده
است ،اما خوارامی ( )104 1101در کتاب مفاتیح العلوم ،لۀب این پادشاه را «نکاارین» آورده و معناای
آن را «منۀش» نوشته است .احتمار دارد لۀبی که بیرونی آورده ،تصحیف «نگارین» باشد کاه خاوارامی
در کتاب خود به آن اشاره میکند .در شاهنامه به جاماسپ پسر پیروا هی اشارهای نشده است.
جدای اا لۀبهای «نیکرای» و «اندیق» که بیرونی به آنها اشاره کرده ،اصافهانی (بیتاا  ،)44لۀاب
«کواذ پریرا این دئش» را برای قباد آورده است .نویسندۀ مجمی التاواریخ یکباار ،لۀاب «کاواد بریازاین
ریش» (بینا )91 1901 ،و بار دیگر لۀب «کوادین ادان دیس» (بینا )411 1901 ،را ذکار کارده اسات.
بهار در حاشیه کتاب مجمی التواریخ در توضیح لۀبی که حمازه و نویساندۀ مجمای آورده ،مینویساد
«ظاهرا این جمله «قباد پریر آئین دش» یعنی «قباد پریروا بدآئین» به اضافه قباد باه پریار ،باشاد و ایان
بدآئینی قباد در امان قبی که به لفظ «پریر» تعبیر شده ،اشاره است به قباور او آئاین مازدک را و دسات
بااداشتن اا آن بعد اا فرار اا حبس و مراجعت و گرفتن تاج و تخت بار دوم و جز این معنای تعبیاری
برای این عبارت پیدا نکردم» (بینا .)91 1901 ،البته سخن بهار پذیرفتنی نیسات؛ ایارا هماانطور کاه
اشاره شد ،قباد در دورۀ دوم پادشاهیش به آیین مزدک گروید و بارای هماین بیرونای ،قبااد را در دورۀ
اور با لۀب «نیکرای» و در دورۀ دوم با لۀب «اندیق» میخواند.
در شاهنامه عنوانهایی برای قباد آمده که به شهریاریش اشاره دارد ،اماا لۀبهاایی کاه نویساندگان
آوردهاند در این کتاب دیده نمیشود «شاهریار بلناد» (ج ،91 ،0ب « ،)98شاهریار» (ج ،90 ،0ب ،)55
«جهاندار» (ج ،90 ،0ب « ،)11شهنشااه خودکاماه» (ج ،94 ،0ب « ،)01شااه خسارونواد» (ج ،48 ،0ب
« ،)111نامور شهریار» (ج ،40 ،0ب « ،)013شاه ایران» (ج ،49 ،0ب « ،)001شااهِ گیتای» (ج ،41 ،0ب
« ،)010شاااه گردنفااراا» (ج ،41 ،0ب « ،)988تاااجور» (ج ،40 ،0ب  .)990در کنااار ایاان عنوانهااا،
صفتهایی نیز برای قباد در شاهنامه آمده است که بیشتر به خصوصیات نیک ایان پادشااه اشااره دارد
«نیکپی مهتر بآفرین» (ج ،01 ،0ب « ،)943جهاانجوی» (ج ،05 ،0ب « ،)901فار » (ج ،01 ،0ب ،)1
«دلاااور» (ج ،40 ،0ب « ،)011سااراینده» (ج ،40 ،0ب « ،)011شاااه پیروابخاات» (ج ،49 ،0ب ،)098
«سخنگوی و بیدار و ایبای تخت» (ج ،49 ،0ب  )098و «پرمایه» (ج ،45 ،0ب .)033
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کسری نوشینروان

اصاافهانی (بیتااا  ،)45نااام او را «کسااری انوشاایروان» آورده اساات و دینااوری دربااارۀ نامگااذاری او
مینویسد «فأمر بادخالها علیه مع ابنها فدخلت و معها الغلام فابتهج به ورآه کأجمی مایکون من الغلماان
فسماه کسری و هو کسری أنوشَروان الذی تاولی الملاک مان بهاده» (دیناوری« .)11 1998 ،آن باانو
همراه پسر درآمد و قباد شادمان شد و او را اا ایباترین پسران دید ،ناامش را خسارو نهااد و او هماان
خسرو انوشروان است که پسِ قباد به پادشاهی رسید» (دینوری .)15 1901 ،ثعالبی نیاز هماین داساتان
را آورده است و مینویسد «قباذ راجعا الی ایرانشهر فلما نزر اسفرائین علی الدهۀان صهره نشر بمولاود
له لم تۀع الاعین علی مثله فاستدعاه و قرت به عیناه و سماه کسری فهاو کساری انوشایروان» (الثعاالبی،
« .)519 1119قباد به ایران بااگشت و چون به اسفراین رسید ،بر دهگان پادر همسار خاویش درآماد.
دهگان او را به ااده شدن فراندش که چشمها مانند او را ندیاده باود ،ماوده داد .کاودک را بخواسات.
دیدگانش به دیدار فراند روشن گشت .او را کسری نامید و هم اوسات کساری انوشایروان» (ثعاالبی،
 .)909 1910بیرونی ( ،)100 1030نام ایان پادشااه را «کساری انوشاروان» آورده و لۀابش را «ملاک
العادر» نوشته است .خوارامی ( )104 1101نام او را «کسری» و لۀبهاای او را «أنوشاروان» و «ملاک
العادر» نوشته است و اشاره میکند کاه پاس اا او ،پادشااهان را «أکاساره» مینامناد .نویساندۀ مجمای
التواریخ دربارۀ فراندان قباد مینویسد «بیرون اا انوشیروان او را پساری باود قاارن ناام ،کاه پادشااهی
طبرستان و آن حدود او را بود» (بینا .)91 1901 ،پس اا آن نام این پادشاه را «کسری نوشاروان» ذکار
میکند و دربارۀ او میگوید «او را به لۀب «فَدَشخوار گَرشاه» گفتندی به رواگاار پادرش؛ ایارا کاه او
پادشاه طبرستان بود و فدشخوار ،نام کوه و دشات باشاد و گار ،ناام پشاتها» (بیناا .)91 1901 ،در
توضیح این مطلب بهار نوشته است «جایی دیده نشد که انوشاروان ،پادشااه طبرساتان و پدشاخوارگر
باشد و برادرش این لۀب داشته .پدشخوارگر ،نام سلسله جبالی اسات اا درۀ خاوارری تاا ساوادکوه و
دماوند و سلسله البرا تا رودبار قزوین» (بینا .)91 1901 ،نویساندۀ مجمای در جاای دیگار اا کتااب
خود ،داستان ااده شدن کسری را بیان میکند و میگوید «قباد شاد گشت و فراند ،نوشروان ناام نهااد»
(بینا .)39 1901 ،بهار در توضیح نام و نشان این پادشاه مینویسد «نام نوشاروان ،خسارو اسات و آن
را در متون کتب پهلوی «خسرو کواتان» نویسند و ظن متأخم به یۀین است که در اواخر عمار یاا پاس
اا مرگ او را به سبب دوستی که مردم ایران و موبدان با خسارو داشاتند ،وی را «انوشاکروان» یعنای
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«پاینده جان» و «همیشه حی» و «مراوق» لۀب دادناد و رفتهرفتاه انوشاروان شاد و انوشایروان باا یااء
معروف خطاست و باید با فتح شین خوانده شود» (بینا .)39 1901 ،اماا مساعودی ( 1139ج)014 ،1
در «مروج الذهب و معادن الجوهر» و ثعالبی ( )185 1119در «غرر أخبار ملاوک الفارس و سایرهم» و
ابن الأثیر ( )993 1103در «الکامی فی التاریخ» ،میگویند که خسارو را بارای اا میاان باردن مزدکیاان،
انوشیروان یا انوشروان خواندند.
حدس بهار دربارۀ اینکه کسری را در اواخر عمار یاا پاس اا مارگ ،انوشایروان خواندناد و گفتاه
مسعودی و ثعالبی که کسری را به خاطر کشاتن مزدکیاان ،انوشایروان نامیدناد ،باا توجاه باه روایات
شاهنامه نادرست است .در شاهنامه این پادشااه پاس اا تولاد باه خواسات پادرش« ،کساری» نامیاده
میشود
یکااای ماااوده بردناااد نااازد قبااااد

کااه ایاان پااور باار شاااه فرخنااده باااد

پساار ااد جفاات تااو در شااب یکاای

کاااه اا مااااه پیااادا نباااود انااادکی

چااو بشاانید در خانااه شااد شااادکام

همانگااااه کساااریش کردناااد ناااام
(ج ،48-91 ،0ب )130-131

اما پس اا نشستن کسری بر تخات پادشااهی اسات کاه مایبینیم باه او لۀاب «نوشاینروان» داده
میشود
چااو کسااری نشساات اا باار گاااه نااو

همیخواندناااادی ورا شاااااه نااااو

بااه شاااهی باارو آفاارین خواندنااد

باااه سااار بااارش گاااوهر افشااااندند

ورا نااااام کردنااااد نوشااااینروان

که مهتار جاوان باود و دولات جاوان
(ج ،51 ،0ب )939-931

گویا میان پادشاهان ساسانی رسمی بوده که شاهزاده پیش اا شهریاری به نامی کاه پادر بارای او در
نظر گرفته بود ،خوانده میشد و پس اا آنکه به جای پدر ،تاجگذاری میکرد ،درباریان بارای شااه ناو،
لۀبی را در نظر میگرفتند که همگنان موظف بودند ،پادشاه را به آن لۀب بخوانند؛ چنانکه پایش اا ایان
دربارۀ چند تن اا پادشاهان ساسانی ااجمله بهرام بهرامیان ،این موضو را مشاهده کردیم.
همانطور که اشاره شد ،بیرونی ( ،)100 1030نام ایان پادشااه را «کساری انوشاروان» و لۀابش را
«الملک العادر» آورده است .نویسندۀ مجمی التواریخ ( )411 1901نیز «نوشروان» را ناام ایان پادشااه و
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لۀبش را «دادگر و عادر» نوشته است .اما همانطور که در شااهنامه دیادیم ناام ایان پادشااه «کساری»
(خسرو) است و لۀب خاد او «نوشاروان» .در شااهنامه عنوانهاای «دادگار» (فردوسای 1919 ،ج،0
 ،11ب « ،)980خسرو دادگار» (ج ،108 ،0ب  )1111و «دادگار شاهریار» (ج ،150 ،0ب  ،)1108نیاز
برای این پادشاه بارها تکرار شده تا بر این ویوگی خسرو نوشینروان تأکیاد شاود .البتاه باا توجاه باه
سخن نویسندۀ مجمی التواریخ (بیناا ،)413-411 1901 ،پاس اا خسارو انوشایروان باود کاه بارای
پادشاهان ایران ،نام «خسرو» ،بهصورت عنوانی درآمد که به دیگر عنوانهای پادشااهان ساساانی افازوده
شد و در کنار «شاهنشاه» به آنها «خسرو» نیز گفته میشد.
هرمز پسر کسری نوشینروان

بیرونی ( )100 1030لۀب او را «ئورااد» -حرف «ئا» ،در اصای بینۀطاه اسات -نوشاته و خاوارامی
(« ،)105 1101ترکااد» و نویسندۀ مجمی التواریخ ( )411 1901نیز لۀب «تارکااد» را بارای او آورده
است .در شاهنامه« ،ترکااد» دو بار برای این پادشاه به کار رفته است
باادو گفاات بهاارام کااای تاارکااد

بخااون ریخااتن تااا نباشاای تااو شاااد
(ج ،900 ،0ب )010

سااخن بااس کاان اا هرمااز تاارکااد

کاااه انااادر اماناااه مبااااد آن ناااواد
(ج ،411 ،0ب )1114

انتخاب این لۀب به این دلیی است که مادر هرمز ،دختر خاقان چین بود .باه نظار میرساد بیرونای
نیز در آوردن لۀب این پادشاه به اشتباه رفته و یا نسخهنویسان ندانسته« ،ترکااد» را «ئورااد» نوشتهاند.
خسرو پرویز

طبری نام او را «کسری» آورده است و درباارۀ او نوشاته «ولاذالک سامی أبرویاز ،و تفسایره بالعربیاه
المظفر» (الطبری ،بیتا « .)011او را پرویز گفتند که باه معنای پیاروا اسات» .بیرونای ( )100 1030و
خااوارامی ( )105 1101نااام او را «کسااری» و لۀبهااایش را «ابرویااز» و «الملااک العزیااز» آوردهانااد.
نویسندۀ مجمی التواریخ ناام او را «کساری پرویاز» آورده و مینویساد «پسار هرمازدِ نوشاروان باود؛
پارسیان او را خسرو پرویز خواندندی ،یعنی بخشانده چاون ابار» (بیناا .)93-91 1901 ،و هام او در
بخشی که به نامها و لۀبهای پادشاهان اختصاد داده ،نام این پادشاه را «خسرو» و لۀابش را «اپرویاز»
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نوشته است (بینا .)411 1901 ،بهار ،مصحح کتاب مجمای التاواریخ در توضایح معناای «اپرویاز» یاا
«پرویز» به گفته طبری اشاره میکند و این وا ه را به معنای پیروا یا مظفر میداناد (بیناا.)411 1901 ،
اما در شاهنامه هرمز فراند خود را پس اا تولد ،اینگونه نامگذاری میکند
پساار بتااد ماار او را گراماای یکاای

کاااه اا مااااه پیااادا نباااود انااادکی

مااار او را پااادر کااارده پرویاااز ناااام

گهااش خواناادی خساارو شااادکام
(ج ،901-900 ،0ب )091-095

اا بیت آخر آشکار است کاه هرماز پسارش را «پرویاز» نامیاده و گااهی او را باه لۀاب «خسارو»
میخوانده است .با این توضیح تناقلی میان روایت شاهنامه با روایت طباری و بیرونای و خاوارامی و
نویسندۀ مجمی به وجود میآید؛ ایرا این نویسندگان نام این پادشااه را کساری یاا خسارو و لۀابش را
اپرویز نوشتهاند ،اما چنانکه در شاهنامه میبینیم ،راوی نام این پادشااه را پرویاز و خسارو را باه عناوان
لۀب او آورده است .در این باره شاید سخن نویساندۀ مجمای التاواریخ راهگشاا باشاد ،او مینویساد
«چون اردشیر پاپک سرتخمه ساسانیان برخاست ،او را شاهنشاه گفتند و ایران را امین پارسایان گفتناد؛
ایرا که اردشیر اا پارس برخاست و اا عهد قباد ،پدر نوشروان بار شاهنشااه ،خسارو ،بیفزودناد لۀاب
کسری ،گفتندی کسری نوشیروان و کسری پرویز همچناین تاا یزدگارد شاهریار» (بیناا-411 1901 ،
 .)413چنانکه پیش اا این دربارۀ کسری نوشینروان توضایح داده شاد باه اساتناد شااهنامه ،قبااد ناام
فراندش را «کسری» نهاد ،پس کسری نمیتواند در مورد نوشینروان ،لۀب باشد بلکه ناام اوسات ،اماا
برای پادشاهان بعد اا او شاید سخن نویسندۀ مجمی درسات باشاد؛ ایارا هرماز بارای فرانادش ،ناام
پرویز و لۀب خسرو را برگزیده است.
شهرگراز /فرائین

طبری نام این پادشاه را «فرخان ماه إسفندیار» آورده و لۀبش را «ههربراز» نوشته اسات (الطباری ،بیتاا
 .)001مۀدسی ( 1189ج ،)130 ،9او را «شاهرابراا فارسای» خواناده اسات .ابان بلخای ()181 1905
گویا سخن طبری را تکرار میکند و «فرخان» را نام این پادشاه و «شهربراا» را لۀب او میداناد .او پاس
اا این پادشاه به «کسری خرهان بن ارسلان» (ابن بلخی )181 ،1905 ،اشاره میکند که به نظر مایرساد
وا ۀ «خرهان» گشته وا ۀ «فرخان» باشد و این دو وا ه باه ناام یاک شخصایت اشااره دارناد .بیرونای
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( )100 1030نام این پادشاه را «هرهربراز» و لۀاب او را «حرمرا » آورده اسات کاه باه نظار میرساد
«حرمان» ،گشته وا ۀ «فرخان» باشد ،با این توضیح که روایت بیرونی درست مخاالف روایات طباری و
ابن بلخی است .ثعالبی ( )391 1119نیز نام این پادشااه را «شاهربراا» نوشاته اسات .مساکویه (0889
 )111-158میگوید که «فرخان» و «شهربراا» دو نفری بودناد کاه باه خواسات خسارو پرویاز بارای
لشکرکشی به روم انتخاب شدند و فرماندهی سااه ایاران باه شاهربراا ساارده شاد و سارانجام هماین
شهربراا بود که به پادشاهی رسید .به نظر میرسد که سخن مسکویه با توجه به منابع کهنتار نادرسات
مینماید ،هر چند او باید اا منبعی این موضو را نۀی کرده باشد.
نویسندۀ مجمی التواریخ در ایر عنوان «پادشاهی خشنسفنده» نوشته است «و انادر شااهنامه ایان را
گراا گفته است و لۀب فرایین و شهربراا نیز گویند ،در روایت بهرام موبد چناین اسات» (بیناا1901 ،
 .)09بهار در توضیح سخن نویسندۀ مجمی التواریخ ،نوشته است «فردوسی ،شهربراا را گاراا و لۀابش
را فرایین آورده و گوید «فرایین چو تاج کیان بر نهاد /همیگفت چیزی کش آمد به یااد» و قبلاا وی را
گراا نام داده است .فردوسی شهربراا را که در وان شعر نمیآمده ،مخفاف کارده و «باراا» را اا «وراا»
که به معنی «گراا» باشد ،دانسته و شهربراا را لۀب و به معنی گرااملک اا قبیای «اسادالملک» گرفتاه و
آن را به تخفیف «گراا» خوانده است» (بینا.)09 1901 ،
با توجه به این توضیحات باید گفت که وا ۀ «گراا» بخش دوم وا ۀ «شهربراا» اسات کاه نویساندۀ
مجمی التواریخ با توجه به روایت بهرام موبد شهر شاپور« ،شهربراا» را لۀب او دانسته است .طباری نیاز
چنانکه دیدیم پس اا اردشیر« ،ههربراز» را به عنوان لۀاب ایان پادشااه آورده و ناام او را «فرخرا مراه
إسفن ار» نوشته است .این نکته در شاهنامه قابی تأمی اسات کاه گاراا باا توجاه باه رسامی کاه میاان
پادشاهان ساسانی بود ،پس اا رسیدن به مۀام شهریاری ،لۀبی را بارای خاود در نظار گرفتاه کاه هماه
موظف بودند دیگر او را به این لۀب بخوانند و آن ،لۀبِ «فرایین» بوده است
فااارایین چاااو تااااج کیاااان برنهااااد

همیگفاات چیاازی کااه آماادش یاااد
(ج ،011 ،1ب )1

با توجه به سخن نویسندگانی که در بالا به آنها اشاره شد ،احتمالا «فرخان ماه اسفندیار» نام این فارد
بوده است و «شهربراا» یا «شهرگراا» لۀبش .یعنی او پیش اا پادشاهی ،امانی که فرمانده لشاکر باود باه
لۀب «شهربراا» خوانده میشده و در دوران پادشاهی ،لۀب «فارایین» را بارایش در نظار گرفتهاناد .وا ۀ
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«حرمان» هم که بیرونی آن را برای این پادشاه آورده و وا ۀ «خرهان» کاه ابان بلخای آن را ناام پادشااه
دیگری دانسته است ،احتمالا یا به نام این فرد یعنی «فرخان» و یا به وا ۀ «فرایین» که لۀاب ایان پادشااه
بوده ،اشاره دارد.
نتیجهگیری

بیشتر مورخین دورۀ اسلامی برای اشاره به پادشااهان ساساانی و رویادادها و ساارهای پادشااهی آنهاا
جدای اا توجه به ترجمههای عربی خداینامه که در آن امان «سیر الملوک الفارس» یاا «سایر الملاوک»
نام داشتند ،بیشتر تمرکز خود را بر کتاب موسی عیسی خسروی و کتاب بهرام بن مردانشاه ،موباد شاهر
شاپور گذاشتهاند و اا این دو کتاب برای اشاره به لۀب پادشاهان ساسانی استفاده کردهاند؛ ایارا ایان دو
کتاب به گفته نویسندگان ،حاصای بااانگری ترجماههای متعادد خدایناماه باه اباان عربای واصالا
کاستیهای آنها بوده است.
به نظر میرسد که خوارامی و بیرونی در فهرستی کاه اا پادشااهان ساساانی و لۀبهایشاان ارائاه
کردهاند ،به منابع مشترکی غیر اا کتاب موسی عیسی خسروی و بهرام بان مردانشااه ،توجاه داشاتهاند،
بهویوه بیرونی دربارۀ کتاب خسروی و بهرام بن مردانشاه به ساخن حمازۀ اصافهانی در کتااب «سانی
ملوک الارض و الانبیاء» اشاره میکند و مستۀیم اا ایان دو کتااب ،مطلبای را یااد نمیکناد .او حتای در
فهرستی ،به اسامی پادشاهان ساسانی با توجه به کتاب «ابستا» (اوستا) اشاره میکند که حمازۀ اصافهانی
در کتاب خود آورده است (بیرونی.)109 1030 ،
دینوری و طبری و مسعودی و حمزۀ اصفهانی و مۀدسی ،احتمالا باه کتااب بهارام بان مردانشااه و
کتاب خسروی ،توجه خاصی نشان دادهاند و درباارۀ لۀاب پادشاان ساساانی ،اسااس ساخن خاود را
مطالب این دو کتاب قرار دادهاند.
ثعالبی و ابن بلخی به کتاب حمزۀ اصفهانی و تاریخ طبری نظر داشتهاند و برای هماین ضابم آنهاا
دربارۀ لۀب پادشاهان ساسانی ،به کتاب بهرام بن مردانشااه و کتااب موسای عیسای خساروی نزدیاک
است .هر چند گفته میشود کاه ثعاالبی شااهنامه ابومنصاوری را پایش چشام داشاته و اا منبعای کاه
فردوسی اا آن بهره برده در ذکر تاریخ خود استفاده کرده است ،اما باید به این نکته دقت داشت کاه در
ضبم برخی اا لۀبها ،کتاب او با شاهنامه فردوسی تفاوتهای آشکاری دارد.
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نیز کتابهای متعددی را در اختیاار داشاته و کوشاش کارده اا

معتبرترین آنها استفاده کند .او به مطالب بهرام بن مردانشاه و موسی عیسی خساروی و روایات حمازۀ
اصفهانی و طبری توجه ویوهای داشته است.
نویسندگان منبعِ فردوسی به احتمار فراوان اا کتاب موسای عیسای خساروی و کتااب بهارام بان
مردانشاه ،موبد شهر شاپور استفاده نکردهاند .ایان نشاان میدهاد کاه موبادان ارتشاتی احتمالاا کتااب
خداینامه را پیش چشم داشتهاند و آن را به عنوان منبع خود استفاده کردهاناد .ایان نظار اا آنجاا قاوت
میگیرد که ما پیش اا ترجمه این موبدان ،شاهنامه منثوری را مایبینیم کاه توسام اباوعلی محماد بان
احمد البلخی الشاعر نوشته شده ،اما این کتاب مطابق اشارۀ بیرونی ( ،)11 1030بار اسااس کتابهاای
معتبر عربی یعنی سیر الملوکها نوشته شده بود .هار چناد باه نظار میرساد کاه موبادان ارتشاتی باا
ترجمههای عربی خداینامه هم بهخوبی آشنا بودهاند؛ ایرا در مواردی به ترجمه عربی یاک لۀاب اشااره
کردهاند ،مانند ترجمه عربی لۀب «هویه سنبا» که در شاهنامه برای شاپور ،بهصاورت «ذوالاکتااف» آماده
است عرابی ذوالاکتاف کردش لۀب /چو اا مهره بگشاد کفت عرب .اما باید گفت که منبع فردوسی باه
خاطر تفاوت برخی اا لۀبها ،منبع متفاوتی نسبت به دیگر نویسندگان دورۀ اسلامی بوده اسات و ایان
موضو که منبع فردوسی یعنی شاهنامه ابومنصوری ،ترجمه خداینامه پهلوی بوده ،پررنا تر میشاود.
نویسندگان کتابهای تاریخی در دورۀ اسلامی مانند ثعالبی و اصفهانی ،آااد بودناد کاه اا مناابع معتبار
امان خود استفاده کنند و به این موضو  ،خود بارها اشاره کردهاند ،اما فردوسای اا مناابع متعادد بهاره
نبرده و تنها اا یک منبع برای نظم کتاب خود استفاده کرده است ،کتابی که دساتکم در ضابم برخای اا
لۀبهای پادشاهان ساسانی با دیگر متون دورۀ اسلامی تفاوتهاای بنیاادین دارد .چنانکاه لۀاب «بهارام
بهرامیان» را فردوسی« ،کرمانشاه» نوشته اسات ،اماا هماه تاریخنگااران« ،سکانشااه یاا سکستانشااه»
نوشتهاند و یا ترکیب «خسرو پرویز» را به ترتیب ،نام و لۀب ایان پادشااه دانساتهاند ،درحاالیکاه تنهاا
فردوسی است که در شاهنامه« ،پرویز» را نام و «خسرو» را لۀب این پادشااه میداناد .اگار فردوسای اا
منابع متعدد در نظم شاهنامه استفاده کرده بود ،یۀینا به کتابهای تاریخی امان خود نیز توجاه مینماود
و در مواردی به لۀب پادشاهان ساسانی با توجه به این کتابها اشاره میکرد.
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پروین گنابادی .تهران انتشارات اوار.
بهار ،محمدتۀی .)1900( .سبکشناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی .جلد  .1چاپ نهم .تهران انتشارات
امیرکبیر.
البیرونی الخوارامی ،ابی الریحان محمد بن احمد .)1030( .آثار الباقیه عن الۀرون الخالیه .با مۀدمه و
حواشی ااخائو .لایازیک.
بیرونی ،محمد بن احمد .)1933( .الآثارالباقیه عن الۀرون الخالیه .ترجمه اکبر داناسرشت .تهران
امیرکبیر.
بینا .)1935( .نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب .به تحیح محمدتۀی دانشپووه .تهران انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی.

بینا .)1901( .متجمی التواریخ و الۀص

 .تصحیح محمدتۀی بهار .تهران دنیای کتاب.

پورداود ،ابراهیم .)1933( .یشتها .جلد  .0تهران انتشارات اساطیر.
تفللی ،احمد .)1931( .تاریخ ادبیات ایران پیش اا اسلام .به کوشش اله آمواگار .تهران انتشارات
سخن.
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ثعالبی نیشابوری ،عبدالملک بن محمد بن اسماعیی .)1910( .تاریخ ثعالبی .ترجمه محمد فلائلی.
تهران نشر قطره.
الثعالبی ،لأبی منصور .)1119( .تاریخ غرر السیر المعروف بکتاب غرر أخبار ملوک الفرس وسیرهم.
هرمان اوتنبرغ .طهران مکتبه الأسدی.
خالۀی مطلق ،جلار« .)1901( .اا شاهنامه تا خداینامه» .نامه ایران باستان .سار هفتم .شمارۀ اور و دوم.
ص

.111-9

خطیبی ،ابوالفلی« .)1919( .خداینامه» .تاریخ جامع ایران .ایر نظر کاظم موسوی بجنوردی .تهران
مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پووهشهای ایرانی و اسلامی).
خوارامی ،محمد بن احمد بن یوسف .)1101( .مَفاتیح العتلوم .إبراهیم الأبیاری .الطبعه الثانیه .بیروت
دارالکتاب العربی.
دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داود .)1901( .اخبارالطوار .ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی .چاپ
پنجم .تهران نشر نی.
الدینوری ،أبی حنیفه أحمد بن داود .)1998( .الأخبار الطوار .محمد سعید الرافع بمساعدۀ الشیخ محمد
الخلری .مصر مطبعه السعادۀ.
راشد محصی ،محمدرضا« .)1901( .بررسی تاریخی و ساختاری الۀاب» .پووهشهای ادب عرفانی.
شمارۀ  .9ص

.00-1

صفا ،ذبیح الله .)1901( .حماسهسرایی در ایران .تهران انتشارات امیرکبیر.
طبری ،محمد بن جریر .)1935( .تاریخ طبری .ترجمه ابوالۀاسم پاینده .جلد دوم .چاپ پنجم .تهران
انتشارات اساطیر.
الطبری ،محمد بن جریر( .بیتا) .تاریخ الطبری .تحۀیق ابو صهیب الکرمی .بیروت بیت الأفکار.
فردوسی ،ابوالۀاسم .)1919( .شاهنامه فردوسی( .بر اساس چاپ مسکو) .به کوشش سعید حمیدیان.
چاپ سیزدهم .تهران قطره.

فرشیدورد ،میرخسرو ،ایرک ،ساره« .)1901( .لۀب و لۀبگذاری در ایران» .مجله دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران .دورۀ  .4شمارۀ ( 5-4ضمیمه) .ص

فرهوشی ،بهرام .)1908( .فرهن

.11-03

فارسی به پهلوی .تهران انتشارات دانشگاه تهران.

قزوینی ،محمد .)1990( .بیست مۀاله قزوینی .به کوشش عباس اقبار آشتیانی .جلد دوم .تهران
چاپخانه مجلس شورای ملی.
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شمارۀ چهارم

المسعودی ،علی بن الحسین بن علی .)1190( .التنبیه و الإشراف .بتصحیحه و مراجعته عبدالله اسماعیی
الصاوی .قاهره دار الصاوی.
المسعودی ،علی بن الحسین بن علی .)1139( .مروج الذهب و معادن الجوهر .بتحۀیق محمد یحیی
الدین عبد الحمید .الجزء الأوَر .الطبعه الخامسه .بیروت دار الفکر.
مسکویه ،احمد بن محمد بن یعۀوب .)0889( .تجارب الأتمم وَ تعاقتبت الهِمم .التحۀیق سید کسروی
حسن .الجزت الاوَر .بیروت دار الکتب العلمیه.
المۀدسی ،المطهر بن طاهر .)1189( .البَدء وَ التَاریخ .کلمان هوار .الجزء الثالث .بغداد مکتبه المثنی.
مۀدسی ،مطهر بن طاهر .)1934( .آفرینش و تاریخ .ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی .مجلد اور تا
سوم .تهران آگه.
نخجوانی ،هندوشاه .)1944( .تجارب السلف .تصحیح عباس اقبار آشتیانی .تهران انتشارات طهوری.

