چرا در شاهنامه از پادشاهان
ماد و هخامنشى ذكرى نيست؟



دكتر احسان يارشاطر

«تاريخ ملى» ايران به صورتى كه در شاهنامه و تواريخ اسالمى مثل طبرر
و ثعالبى ديده مىشود از تاريخ پادشاهان ماد و هخامنشى خالى اسر .اصرواً از
تاريخ مغرب و جنوب ايران پيش از دوره ساسانى ،در تاريخ ملى ايران اثر پيدا
نيس .منظور از «تاريخ ملى» در اين مقاله تاريخ ايران اس .بره صرورتى كره مرا
ايرانيان از اواخر دوره ساسانى تا حدود صد سرا ببرل ،و پريش از رواا تراريخ
تحقيقى برا خود بايل بوديم و شامل تاريخ كيانيان و پيشداديان و فابرد تراريخ
ماد و پارس اس.
اساس عمده تاريخ ملى ايرران خداينامرههرايى اسر .كره در اواخرر دوره
ساسانى مدوّن گرديد به احتما بو خداينامه جامعى مشتمل بر تاريخ ايرران از
آغاز تا پادشاهى خسروپرويز در زمان اين پادشاه تردوين شرد كره بره خ رو
سياس .و جهانبينى دوران خسرو او را منعكس مىساخ .بهطور كه نلدكره
 ايران نامه ،سا سوم ( ،)1362شماره  ،2صص .213-191
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استدا كرده اس )1(،.آخرين تحرير خداينامره پهلرو در زمران يزدگررد سروم
آخرين پادشاه ساسانى صرور

گرفر .كره رشرته وبرايت را ترا آخرر پادشراهى

خسروپرويز در برداش .شاهنامه فردوسى و آثار مورخان اسالمى عموماً براساس
ترجمهها عربى( )2و يا تحريرها فارسى خداينامههرا پهلرو و برخرىكتر
ديگر دوره ساسانى برار دارد هر چند رنگ دينى خداينامه در شاهنامه تغييركرده
اس ،.از حيث حكاي .وبرايت بره كمبرود عمردها در آن نسرب .بره خداينامره
نمىتوان بائل شد
پس بايد گف .كه خداينامهها نيز از تاريخ سلسلهها مراد و هخامنشرى و
داستانها و روايا

جنوب و مغرب ايران خالى بودهاند و در آنها نيز رشته وبرايت

از شاهان پيشداد و كيانى به اسكندر مىپيوسته اس.
اين حذف يا فراموشى بخ و

از آن جه .شگف .آورس .كهساسانيان

خود از جنوب برخاسته بودند و داعيره احيرا شاهنشراهى متحرد ومقتردر را
د اشتند كه به گمان آنها پيش از اسكندر در ايران وجود داشته و بهدس .اسركندر
بر افتاده بود اين داعيه را هم مورخين اسالمى( )3و هرمنويسرندگان رومرى( )4بره
خوبى منعكس ساختهاند با اين همه در خداينامه ذكر از كوروش و داريروش و
خشايارشا و فيروز ها آنها نبوده اس .و به تبت در شاهنامه هم نيس.
البته اثر ضعيف و دگرگون شدها از بعضى از شاهان هخامنشى درروايا
برخى از مورخين اسالمى كه درباره آخرين شاهان كيانى آوردهاند مىتروان ديرد
مثالً در پادشاهى بهمن وبايعى مربوط به مغرب ايران به چشممىخورد ،از جملره
ساختن شهرهايى در بابل و ميسان به او نسب .داده شرده)5(،و دينرور ( )6مرمّر.
بي.المقدس را به او منسوب مىكند ،و طبر ( )7از جنگ او با يونانيان (الروميّره)
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ياد مىكند همچنين در پادشاهى هما چهرآزاد ،دختر وهمسر بهمن ،طبر ( )8از
جنگ با يونان و بنا عماراتى عظيم در استخر برهدسر .اسريران يونرانى سرخن
مىگويد ،و حمزه( )9ايرن عمرارا

را برا «هرزار سرتون» (تخر .جمشريد) يكرى

مىشمارد ،و گرديز مىگويد( )10كه و پايتخ .را از بلخبه تيسفون منتقل كرد
همچنى گرديز يك رشته اصالحاتى به دارا او منسوب مىكند كه همه يادآور
اصالحا

داريوش بزرگ اس.

()11

منشأ روايات غربى در آثار اسالمى
با اين همه نبايد ت ور كرد كه حتى اين خاطرا

مبهم مبتنى برر روايرا

اصيل ايرانى اس .و يا دليل بر آن اس .كه مقرارن ههرور اسرالم شربحى از ايرن
وبايت در خاطر ايرانيان بابى مانده بوده اس .آنچه از اين ببيل در تواريخ اسالمى
ديده مىشود عموماً مأخوذ از منابت سُريانى و يونانى و يهود اس .سرريانىهرا
كه وارث روايا

برابلى و يونرانى بودنرد روايراتى غيرر از روايرا

زردشرتى را

محفوظ داشته بودند كه در آنها بسيار از وبايت مغرب و جنوب ايرران مرنعكس
بود در دوره اسالمى برخى از اين روايا

در آثار اسرالمى راه يافر .و در كنرار

روايا اصيل ايرانى برار گرف .اين نكته از خود تواريخ اسرالمى نيرز پيداسر.
مثالًيعقوبى مىگويد( )12كه بهمن مدتى به كيش موسو در آمد كره انعكاسرى از
التفا كوروش به يهوديان اس .و فقط منشأ يهرود مرىتوانرد داشرته باشرد ،و
حمزهت ريح مىكند كه بنى اسرائيل بهمن و كوروش را يكى مىشمارند

()13

اما دليل روشنتر بر اين نكته فهرستى اس .كه در آثار بيرونى و ابنالعربى
استثناء از شاهان هخامنشى مىبينيم بيرونى در بانون مسعود ( )14دو فهرسر .از
پادشاهانى كه با ايران مربوطند به دس .مىدهد :يكى برا عنروان «ملرو

بابرل و
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ملو مادا » كه شامل دوازده پادشاه اس .و به داريوش ماد «داريوس المادا »
ختم مىشود؛ ديگر با عنوان «ملو الفرس بعد ابطا مملكةالجبليين» (يعنى بعد
از سقوط پادشاهى ماد) كه شامل ده پادشاه اسر .ازكروروش ترا دارا سروم ،و
فهرستى اس .اصواً درس .از پادشاهان هخامنشى در اين دو جردو بيرونرى از
پادشاهان پيشداد و كيانى نامى نمىبرد ،زيرا عمالًت ريح شده اس ،.چه ببل از
آوردن جدو شاهانى كه شامل پادشاهانهخامنشى نيز هسر .مرىگويرد «و برد
وجدنا اهل بابل ايضاً تواريخ ملوكهم منلدنّ بختن رر ااو الرى وبر .تحويرل
التاريخ عنهم بمما

ااسكندر البنّاء نحوالملكو الباطله »

()15

اين جدو را بيرونى «ملو الكلدانيين» عنوان مىدهد كه باز حاكى ازمنابت
غير ايرانى اوس .جدو با بختن ر او شروع و به اسكندر ختم مىشودو شامل
نام «داريوش او ماد (داريوس المادا ااو »)( )16و نُه تن از شاهان هخامنشى
اس .با اماليى كه حكاي .از ضبط سريانى آنها دارد
بيرونى فهرس .ديگر نيرز در آثارالبابيره( )17از «ملرو كبرار» بره دسر.
مىدهد كه التقاطى اس .از شاهان كيانى و آشور و بابلى و هخامنشى و باكيقباد
شروع مىشود و به دارا( ،با توضيح «آخر ملرو الفررس») خرتم مرىگرردد ايرن
فهرس .كه در آن بيرونى يختن ر را برا كيكراوس و داريروش مراد (در اينجرا:
«داراالماهى ااو ») را با داريوش و كوروش را با كيخسرو و بورس (كرذا) را برا
لهراس

برابر شمرده اس .حاكى از مشكلى اس .كه مورخين اسالمى در تطبير

نام شاهانى كه از منابت ساسانى به آنها رسيده برود (شراهان پيشرداد و كيرانى)
وفهرس .شاهانى كه از منابت سريانى كس
آنيك رشته تطبي ها و توجيها

كرده بودند در پيش داشتند و نتيجره

نامعقو اس .كه يكى شمردن كيرومرث و آدم،
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وجمشيد و سليمان ،و كيخسرو و كوروش از موارد آن اس.
مؤلف ديگر كه نام شاهان هخامنشى را در عربى ضربط كررده ابروالفرا
بناهرون معروف به ابنالعربرى ،مرورو و مرتكلم مسريحى يهرود ااصرل بررن
سيزدهم مسيحى اس .كه هم در تاريخ سريانى خود( )18و هم در تحرير عربى آن
به نام تاريخ مخت رالدو فهرستى شبيه فهارس بيرونى آورده اس .اثر ابنالعربى
دراين موارد مبتنى بر آثار سريانى ببل از اوس )19(.و مآا به بروسوس )20(،مؤلف
بابلى برمىگردد كره تراريخ خرود را انردكى پرس از اسركندر ترأليف كررد آثرار
ابنالعربى نيز باز غير ايرانى برودن اطالعرا
جنوب ايران تأييد مىكند اما متقوا
استثنايى و خارا از دايره اطالعا

بيررون را دربراره تراريخ مغررب و

بيرونى و ابنالعربرى بره هرر حرا كرامالً

مورخين اسالمى بوده اس.

از اين همه اين نتيجه مىشود كره خراطره شراهان مراد و هخامنشرى در
روايا

ساسانى بكلى از ميان رفته بوده اس .و اشاراتى كه به اعما اين شراهان

در آثار اسالمى ديده مىشود همه از منابت غيرر ايرانرى اسر .كره بعردها توسرط
گردآورندگان اخبار التقاط شده و گاه با روايا

كهن ايران اخرتالط يافتره حترى

يكى شمردن بهمن با اردشير درازدس .نيز چنان كه نلدكره ترذكر داده اسر.
نتيجه غلط و اشتباه مؤلفين سريانى اسر .جالر
«درازدس ».را او به صرور

()21

ايرن اسر .كره بيرونرى لقر

يونرانى آن »مقروشرر« (در يونرانى )Makrocheir

ضبط كرده و بعد ترجمه «طويلاليدين» را برا آن آورده (آثارالبابيه)111 ،
به احتما بو حتى خاطرها كه از دارا (داريروش هخامنشرى) در ايرران
بابى مانده بوده نيز مديون داستان اسكندرس .اساس همه اسكندرنامهها منظوم
و منثور كتابى در سرگذش .داستانى اسكندرس .از برن سوم مسيحى به يونرانى
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و از مؤلفى گمنام در م ر كه به نام يكرى از مورخران معاصرر اسركندر ،كراليس
تنس( )22بلمداد شده اگرچه ترجمه سريانى و پهلو و ارمنى اين كتاب در دوره
ساسانى به عمل آمد )23(،گمان نگارنده اين اس .كره شرهر

بهرمرانى اسركندر

مبتنى بر ترجمه داستان اسكندر نبوده ،بلكه بايرد ت رور كررد كره در دوران دراز
پادشاهى اشركانيان كره يونرانى مرآبى رواا داشر .و ايرانيران بره خ رو

در

شهرها يونانى نشين با يونانيان مرتبط بودند داستان اسكندر اشاعه ياف .وبايرد
ت ور كرد كه با آن كه سنّ .مذهبى ايران او را پيوسته دشمن مىداش .و ملعون
و اهريمنى و مخرّب آيين ايران مرىشرمرد در اذهران عامره و در شرعر وداسرتان
اسكندر بزود از شهر

بهرمانان برخوردار گرديد و در كنار شاهان ملرىجرا

گرف ،.و اين اگر موج

شگفتى شود بايد بياد آورد كه چه بسا ايرانيرانى كرهدر

ايام ما نام چنگيز و هالكو بر فرزندان خود گذرادهاند.
رواا داستان اسكندر طبعاً نام دارا را نيز كه با و نبرد كرده بود زنده نگاه
داش .در تحرير فارسى داستان اسكندر (اسكندرنامه) منسوب به كاليستنس ،به
منظور ارضا غرور ملى ،فاتح مقدونى برا تغييرر در نسر

و  ،نرابرادر دارا

شمرده مىشود ،يعنى از همبستر يك شبه پادشاه ايران با شاهزاده خانمى يونانى
كه بعداً با فيلفوس مقدونى (پدر اسكندر) زناشويى مىكنرد مرىزايرد از ايرن رو
ناچار پادشاه ديگر به نام دارا او اختراع شده اس .كه پدر دارا دارايران و
اسكندرس .بنابر اين بايد گف .كه حتى اين دو نام نيز كه نامها تاريخى اس.
و در تاريخ ملى وارد شده مبتنى بر حفظ خراطره هخامنشريان از طررف ايرانيران
نيس ،.همانطور كه از تاريخ پان د ساله اشركانياننيرز برا آن كره بره ساسرانيان
نزديكتر بودند ،چنان كه خواهد آمد ،چيز در خاطرها نمانده بوده اس.
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باقى ماندن منظومههاى قهرمانى و زوال خاطرههاى تاريخى
طبعاً اين سرؤا پريش مرىآيرد كره ايرن فراموشرى از كجاسر.ن چگونره
ممكناس .كه مردمى كه به گذشته خود چنين مباهى بودهاند و تاريخ خود را در
بال يكى از بلندترين حماسهها دنيا ريختهاند مهرمتررين دوره ابتردار تراريخى
خود رااز ياد ببرندن
در جواب اين سؤا اولين نكتها كه بايرد بره آن توجره كررد ايرن اسر.
كهتاريخ ملى ايران مبتنى بر «تاريخ كتبى» و يا «تاريخ نگار عينى» نيس ،.بلكره
ازمقوله «روايا

شفاهى» اس .و جه .و غرض و برداش .آن با تراريخنويسرى
اس .تراريخ باسرتانى ايرران بره صرورتى كره در

بهمفهوم امروز بكلى متفاو

شاهنامهانعكاس يافته مبتنى بر يك رشرته منظومرههرا و داسرتانهرا بهرمرانى و
نيمهبهرمانى اس .كه اصالً در مشرق و شما شرق ايران (تقريباً خراسان برديم)
ساخته و پرداخته شده و هسته اصلى آن به احتما بري

به يقين متعل بره بروم

اوستايى بوده اس.
اين حماسهها دارا خ وصياتى اس .كه در حماسهها شفاهى سايرملل
نيز ديده مىشود حماسههايى از ببيل ايلياد و مهابهاراتا و بئوولف وهيلدبراند هم
مبتنى بر روايا

شفاهىاند نيز مردم ايسلند و روسيه و يوگسالو و برخى ابوام

آسيا مركز و اندونز صاح
محققان برار گرفته اس.

ادبياتى از اين نوع اند كه همه مرورد پرهوهش

()24

اساس اينگونه ادبيا

منظومههايى اس .كه در وصف و ستايش بهرمانان

و سرداران و شرح اعما آنها سروده شده و پس از آن نظر به شوقانگيز بود آنها
و تأثير كه در خاطر مردم داشتند در ميان مردم رواا گرفته و با تغييرا

و شاو
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و برگ از نسلى به نسلى منتقل شده اس.
اينگونه ادبيا

در دورههايى بره وجرود مرىآيرد كره آنهرا را «دورههرا

بهرمانى» ناميدهاند و ابوام معمواً آن را در سواحل نخستين تمدن خود و در ايام
جوانسالى طى مىكنند در اين دورهها طبقه فرمانروا و برتر جامعه جنگجويران و
مبارزان اس .و طبقا

ديگر ،از جمله طبقه روحانى ،تح.الشعاع آنها برار دارد

جامعه متحر و زيادهطل

و پذيرا خطرس .انگيزه عمده شاهان و سرداران و

مبارزان نام و ننگ و كس

افتخارس .كه عمومراً بره دليرر و پيرروز حاصرل

مىشود در اين مرحله ،جامعه از دورانها عشيرها و ببيلها گذشرته و نظرام
شاهى بربرار گشته و شاه بر عدها از رؤسا ببايرل و سررداران حكمفرماسر.
خدايان نيز از صور
اس.

توتمى و ببيلها خارا گشته و پرستش آنها عمومي .يافته

()25

در اين دوره وفادار نسب .به فرمانردهان و شراهان و جانسراار در راه
آنها و همچنين دفاع از سررزمين نياكران و خانردان شراهى بره صرور

فضرايل

بهرمانى درمىآيد و در اشعار حماسهسررايان و سرودسرازان مرنعكس مرىشرود
منظومهها وداستانهايى كه در اين دورهها ساخته مىشود نيز عموماً از خ وصيا
مشتركىبرخوردارس .موضوع آنها عموماً عش و كين و نبردس .وصف شكار
و بزم ومرك

و سالحها جنگى نيز در آنها مكرر مىشود ،ولى شريوه حماسره،

خواه بهنظم باشد خواه به نثر ،شيوه حكايى اس .و موضروع آن عمومراً حروادثى
اس .كهبر بهرمان داستان گذشته مفاخره و رجز و مباها

به گوهر و هنر ،و نيز

گفتارها خطابى و وصف صحنهها از اجزاء اين گونه داستانهاس .اگرر حماسره
منظومباشد معمواً وزن شعر در سراسرر آن ثابر .مرىمانرد و غررض از نقرل و
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رواي .آنخوش شدن و حظّ خاطر شنوندگان اس .ايرنگونره اشرعار را عمومراً
شاعران و سرايندگانى مىسازند كره شغلشران شراعر و داستانسررايى اسر ،.و
اشعار آنها در ميان مردم به سراينده خاصرى منسروب نيسر ،.بلكره بره صرور
ميراث عمومى از نسلى به نسل ديگر منتقل مىشود ،بى آنكه كسى گويندگان آنها
را بشناسد سرودن آنها بطور كلى با آهنرگ و اكثرراً بره همراهرى سراز صرور
مىگيرد ( )26دردورهها بعد مواد تازها بره ايرن داسرتانها و حماسرههرا اضرافه
مىشود؛ بهخ و

ادبيا

دورهها غير بهرمانى در آنها تأثير مىكند

مهمترين دورهها غير بهرمانى دورههايى اس .كه جامعه بيشتر به مسائل
معنو و خاصه احتياجا
طبقه جنگاور به طبقا

مذهبى و اخالبى توجه مرىكنرد و نفروذ و بردر

از

روحانى منتقل مىشود و مضامين «فرهنگى» ازببيل اندرز

و آداب مذهبى در داستانها جا مىگيرد اين معمواً خا

دورهها پختگى بعرد

از جوانسالى ابوام اس .در اين دورهها نيرز ممكرن اسر .داسرتانها شراهان و
جنگجويان سروده شود اما بيشتر از ديدگاه طبقه روحانى مثالً به جا ماجراها
جنگى و حوادث عشقى آنان ،مبارزا

آنها برا دفاع از مذه

و يا شرح فضايل

اخالبى و پندها و وصايا آنان مضمون اصلى منظومه يا داسرتان بررار گيررد از
اين ببيل اس .خطبهها شاهان در شاهنامه هنگام به تخ .نشستن و انردرزها
بزرگان و عهود و وصايا ايشان (به خ و

ضمن شررح پادشراهى اردشرير و

انوشيروان) و نيز بسم .عمده تاريخ پيشرداديان كره بيشرتر داسرتان پيشررف .و
توسعه تمدن اس..
در حماسه ملى ايران سره رشرته داسرتانها بهرمرانى و اصرلى مرىتروان
تشخيص داد كه هر كدام از يكى از ابوام ايرانى سرچشمه گرفتره يكرى سلسرله

164

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 2 /

حماسهها كيانى كه به مناسب .اشارها كه در يش.ها اوستا به آنها شده بايد
آنها را به بوم اوستايى پيش از ههور زردش .منسوب داشر .دوم حماسرههرا
خاندان زا و رستم كه از سيستان برخاسته و بايد متعل به ابوام سكايى باشد كه
در سيستان جايگزين شدند ( )27سوم حماسههرايى اسر .كره در دوره اشركانى و
توسط سرايندگانى پارتى سروده شده ،ولى بعدها مانند حماسهها خاندانرسرتم
در بال

حماسهها كيانى جا داده شده و به صور

وبايت دوره كيرانى درآمرده

از اين ببيل اس .برخى داستانها گيو و گودرز و بيهن و فرهاد و ميالد و شاپور
و بالشان و به احتمالى داستان فرود نام گودرز عموماً در فهارس شاهان اشركانى
كه مورخين اسالمى آوردهاند ذكر شده و همچنين رو سكهها ديده مرىشرود از
اين گذشته كتيبها از او در بيسرتون برابى اسر .بره يونرانى كره در آن خرود را
 Geopothrosيعنى «گيروزاد» خوانرده اسر )28( .و بنرابر ايرن نرام پردر و گيرو
بودهاس .گيو كه در طبر  ،يكم« 601 ،برىّ» و در دينرور « 16 ،زو» (بره جرا
«وو»؛ درپهلو «ويو») خوانده شده ،بايد همان باشد كه در تراريخ برم،69- 70 ،
بنا عدها بسبا

به او نسب .داده شد بيهن بره صرور

»و يجرن« در بعضرى

جداو شاهان اشكانى ذكر شرده (از جملره حمرزه )14 ،و مريالد ،چنران كره او
بارمرراركوار

توجرره نمررود صررورتى از »مهرررداد« اسرر )29( .نررام شرراپور نيررز در

جدو شاهان اشكانى آمده اس )30(.و هاهراً خاندان «شاوران» در شاهنامه ( 317و
بعد) و سايرغان در طبر (يكم )614 ،منسوب به اوس .بالشان را منسروب بره
بالش اشكانى بايد شمرد و حادثه داستان فرود يادآور كشته شدن  Vardanesپسر
اردوان سوم( )31و به اعتبار نابرادر گرودرز (در شراهنامه نرابرادر كيخسررو)
بهدس .بزرگان اشكانى اس.

()32

چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشي ذكري نيست؟

165

پس بايد گف .كه از يك طرف تاريخ اشكانيان نيز« ،تاريخ» ،عمالً فراموش
شده بوده اس .و از وبايت گوناگون زمان آنهرا كره در آثرار مورخران يونرانى و
رومى به جا مانده چيز در خاطرها نمانده بوده ،چنان كه فردوسى و منرابت او
نيز با كوششى كره در جمرت و تردوين وبرايت داشرتهانرد ،بره جرز نرامى از آنهرا
نيافتهاند ( )33امااز طرف ديگر آنچه از وبايت اين شاهان و خاندانها بزرگ زمان
آنها به صور

حماسى و داستانى در آمده به عنوان «داستان» محفوظ مانرده و از

نسلى به نسلى منتقل شده ،جز آن كه هوي .اشكانى آنها به تدريج از ياد رفتره و
در بال

داستانها كيانى جا گرفته اس ،.و اين كامالً با منط ههور و تحو و

بقا اينگونه داستانها در روايا
داستانهانيامده باشد سازگارس.

شفاهى و فراموش شدن اسامى و وبايعى كه در
()34

تدوين داستانهاى ملى
نقل داستانها و اختالط و آميزش آنها و تغييراترى كره بره تردريج در آنهرا
صور

گرفته حاصل كار سرايندگان و ب هپردازان و بواان و نقاانى گمناماس.

كه مانند «عاش »ها آذربايجان اين داستانها را برا تفريح مردم و يرا بزرگران و
اميران به نوا مىخواندهاند يا نقل مىكردند سرايندگانِ داستان را در زبران پرارتى
«گوسان» مىخواندند كه ذكر آنهرا در آثرار پرارتى و فارسرى و عربرى وارمنرى و
گرجى و ماندايى جسته و گريخته آمده اس( .از جمله در منظومه ويس و رامين
كه اصل اشكانى دارد)( )35گوسانها اواخر دوره اشكانى و آغاز دورهساسانى را
بايد وارث سه رشته داستانها حماسى ايران و همچنين داستانها ديگر شمرد
كه از منابت مختلف مثل منابت بابلى و يونانى در طى زمان ابتباس شده بود( )36امرا
تدوين آنها را تقريباً به صورتى كه در شاهنامه مىبينيم ،يعنرى برهصرور

تراريخ
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مسلسلى بر حس

توالى پادشاهان ،بايد به دوره اخيرر عهرد ساسرانى ،از حردود

نيمه دوم برن پنجم مسيحى ،منسوب داش .و آن را نتيجه ابدام عامدانه دبيران و
ديوانيان ساسانى شمرد
را محتمالً بايد در احتيراا دولر .ساسرانى و طبقره

دليل اين ابدام خا

بزرگان و آزادگان در تقوي .غررور ملرى و ترغير

وطرنپرسرتى در ايرن دوره

جستجو كرد ،چه از اواسط دوره ساسانى ،از حدود زمان پيروز ،سرحدّا

شربى

ايران مورد هجوم ابوام تازه نفس شربى ،ابتدا هياطلره و بعرداً ابروام ترر  ،بررار
گرف .و برخى از اياا
اين وايا

شربى به ت رف آنان در آمد شكس .فيرروز مقاومر.

و اطمينان آنها را نسب .به بدر

و حماي .دولر .مركرز متزلرز

ساخ .و هم نگرانى خاصى در ميران وطرنپرسرتان ساسرانى بره وجرود آورد و
حميّ .ملى تازها را در آنان بيدار كرد كوششها بباد در جل
و ابداما

او در كوتاه كردن دس .اشراف و تحديد بدر

چند راه رابرا اصالحا

رضاي .مردم

روحانيان زردشتى هر

مستبدّانه خسرو آماده سراخ ،.امرا عرالاگرر مشركل

داخلى ايرانو پراكندگى افكار و تشت .دينى و تزلرز عقيرده نسرب .بره دولر.
مركز نشد و گرويدن به مزدكيان و برخرى مرذاه
مشكل را سرانجام اصالحا

و شد

ديگرر توسرعه يافر .ايرن

عمل خسرو برا مدتى بر طرف ساخ .و

حياتى تازه  -ابالًبرا يكى دو نسل  -به دول .ساسانى بخشيد
يكى از خ وصيا

دوران خسرو او تقوير .فروقالعراده غررور ملرى و

اهمي .بخشيدن به حفظ تمامي .ارضى ايران و دفراع از سررحدّا

شرربى برود

خسرو نمىتوانس .اميدوار باشد كه بدون اين كره جنبشرى ملرى بررا دفراع از
تمامي .ارضى ايران به وجود بيايرد و ع ربيّ .برومى تقوير .شرود ،بتوانرد در
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بخشيدن به كشور و دفاع ايران در برابرر ابروام ترر و بيرزانس تروفيقى

وحد

حاصل كند از اين رو خسرو به موازا
شديد برا نيرومند كردن غير

اصالحا

خود به يرك رشرته تبليغرا

ملى و اعتقاد به لزوم وحد

كشرور و اهمير.

سلطن .و «ملى» برودن خانردان ساسرانى و همچنرين اعتقراد بره اهمير .آنچره
ساسانيان ،به خ و

اردشير ،برا اعاده وحد

بودند ،دس .زد آيينه تمام نما اين تبليغا

و عظم .و اعتبار ايران كررده

را در نامه تنسر ،كه اصل آن هر چه

باشد بى شك جامه تبليغاتى خسرو را در بردارد مىتوان ديد

()37

در چنين وضعى توجه به حماسرههرا ملرى و تردوين و تررويج آنهرا ،و
تأكيد اختالف ميان ايران و توران و تف يل جنگهرا آنران و تطبير

بخ و

تورانيان با تركان كامالً منطقى به نظر مىرسد در حقيق .ترويج حماسه ملرى را
بايد يكى از وسايل كار خسرو و حتى پيروز و بباد شمرد اين كه بباد و فرزندان
او ،خسرو و كاووس و جم ،ناگهان با اسامى شاهان كيانى هاهر مرىشروند خرود
حكاي .از اشاعه خا

اين حماسهها در اواخر برن پنجم مسيحى دارد بىشرك

خسرو و مجريان سياس .او بايد تدوين اين حماسههرا را تشروي كررده باشرند،
بهخ و

كه در تاريخ ملى ديد و نظر و سياس .خسررو را حراكم مرىبينريم و

ابوا و تعليما

و وصايا اوس .كه با شرح و تف يل بسيار نقل شده اس.

برره گمرران نگارنررده همررانطور كرره اوضرراع اجتمرراعى و دربررار دوره
ساسانىاس .كه بيشتر از حماسه ملى منعكس اس ،.غرور ملى و ايرانپرسرتى و
دشمنىعمي با توران نيز كه در شاهنامه جلوهگرر اسر .بره خ رو
احساس و اعتقاد طبقه آزادان ساسانى به خ و

انعكراس

از پيروز به بعد و به اخصّ در

دوره انوشيروان اس ،.چه حماسهها و داستانها خداينامه در اصل بيشتر متوجره
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ستايش بهرمانان و شرح ماجراها آنها بوده و اين نوع حماسهها ،به طرور كره
چدويك از مقايسه عده زياد از حماسهها شفاهى ملرل نتيجره گرفتره عمومراً
خالى از افكار سياسى و جنبهها «ملى» اس )38(.به خ و

بايد به خاطرداش.

چه حماسهها اصلى ايران هنگامى سروده شده كه ت ور «مل ».بهاندازها كره
در دوره ساسانى توسعه ياف .توسعه پيدا نكرده بود و اختالفا

وجنگها مربوط

به گروهها و نواحى كوچكتر بروده اسر« .ايررانپرسرتى» برهصرورتى كره در
شاهنامه مىبينيم بيشتر انعكاس جهانبينى ساسانى و بدر
تدوين روايا
ملى اهمي .خا

ملى در دورها كه حفظ وحد

مركز آن اس.

ايران و ترغير

ع ربي.

يافته و مورد توجه شاهنشراه ساسرانى و بزرگران ايرران بررار

گرفته بود طبعاً موجر

آن گرديرد كره آنچره در اصرل بره صرور

حماسهها جداگانه و نامرتبط وجود داش .در بال
واح د درآيد وپادشاهان آن از كيومرث تا دارا به صور

داسرتانها و

تاريخ منظمرى از كشرور
پيوسر .تنظريم شرود و

وبايعى كه در داستانها مختلف و مستقل آمده بوده به صور

وبايت زمران ايرن

پادشاهان تدوين گردد در اين سير و تحو  ،كيومرث كه اولين آفريده انسرانوار
هرمزد اس .به صور

نخستين شاه عالم در مرىآيرد و هوشرنگ »پيشرداد« كره

هاهراً در زمان تأليف يش.ها نخستين پادشاه شرمرده مرىشرد( )39و در روايرا
اخير مذهبى و برخى آثار اسالم هم چند نسل با كيومرث فاصله دارد )40(،جانشين
او برار داده شود ،و جمشيد كه در روايا

كهن هند انسان نخستين و در اوستا

نخستين نگاهبان جهان اس .پس از تهمرورث بيايرد و ضرحا  ،ديرو اهريمنرى،
صور
بر حس

پادشاهى جبّار به خود بگيرد و هزار سا سلطن .كند ،و منوچهر كه براز
روايا

دينى چندين نسل با فريدون فاصله دارد( )41و اصواً هم به نظر
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نمىرسدكه با فريدون ارتباطى داشته اس .و بلكه در روايا
سلسله شاهان خا

بديمتر هراهراً سرر

ايران (كه بيرونى در آثارالبابيره ،102 ،آنران را «ايالنيرون» =

ايرانيون مىخواند) به شماره مىرفته( )42در پى فريدون بيايد باز بر اين پايه اسر.
كه داستانها خاندان گودرز از دوران اشكانيان و داستان سياوش كه بره احتمرا
بو از اساطير غربى پريش از زردشر .متأثرسر )43(،.و همچنرين حماسرههرا
سيستانىزا و رستم همه در بال

جنگها ايران و توران در دوره كيرانى بررار

مىگيرد وخاندان رستم يا خاندان گرشاس

(= سام) مىپيوندند

با اين همه آثار جدايى و استقال نخستين برخى از اين داستانها و ارتبراط
م نوعى آنها با يكديگر هنوز هم در تاريخ ملى آشكار اس .مرثالً حماسرههرا
گرشاس

بهرمان باستانى ايران كه بنا بر اشارا

داستانهايش تف يل خا

اوستا و منقوا

كتر

پهلرو

داشته( )44ولى بعدها در نتيجه رواا داسرتانها رسرتم

تضعيف شده و مخت ر گرديده ،جا روشنى در تاريخ ملى ندارد و حتى زمان و
سم .او درس .مشخص نيس .و در منابت اسالمى به تفاو

شرريك پادشراهى

زاب يا جانشين و و يا وزير و و يا از شاهان ترابت و بره شرمار رفتره( )45و
بندهشن ( )3 - 35:32نام و را بعرد از كيخسررو مرىآورد و دينكرر

(كتراب

هشتم )13:12،و مينوگ خرد ( )53-27:49و را از جمله پادشاهان مىشرمارند،
اماميان كيقباد و كيكاوس جا مىدهند

()46

باز از اين ببيل اس .داستان زا كه ماجرا زندگىاش از زمان پيشداديان
(منوچهر) شروع مىشود و تا اواخر دوره كيانى (بهمن) ادامه مىيابد پيداس .كه
در اينجا با دو حماسه مستقل و مواز سر و كار داريم داستانها منيهه و بيهن و
رستم و سهراب كه هاهراً در خداينامه نيز نبودهاند و هنوز هم در شراهنامه عمرالً
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داستانها جداگانه دارند
تاريخ پيشداديان بيشتر مبتنى بر يك رشته داسرتانها اسراطير و بعضرى

روايا

دينى و «فرهنگى» (مثل شرح مدارا تمدن از زمان كيومرث ترا ضرحا )

اس .كه جنبه حماسى آنهرا عمومراً ضرعيف اسر .و بايرد بيشرتر بره دورههرا
غيربهرمانى متعل باشند ،و پيداسر .كره در آغراز از هرم اسرتقال داشرتهانرد و
محتمالً از بيش از يك بوم ايرانى سرچشمه گرفتهاند ،به خ رو

كره از بررائن

چنين برمىآيد كه جمشيد و كيومرث و تهمورث و منوچهر هر يك در اصل شاه
يا انساننخستين به شمار مىرفتهاند ،و اين در صورتى موّجه اس .كه هر يرك را
يا متعل به بوم ايرانى جداگانها بدانيم و يا به زمان متفاوتى منسوب كنيم مرثالً
جمشيدبر حس

ذكرش در سررودها ريرگودا و آمردن نرامش در اوسرتا و در

لوحهها عيالمى تخ.جمشيد( )47بايد متعل به بوم كهن هنرد و ايرانرى باشرد و
هاهراًبديمترين «انسان نخستين» در ايران اس .كيومرث را بايد از اساطير خا
بروماوسرتايى و محررتمالً ناشرى از محافررل روحرانى شررمرد منروچهر ،برحسر
برائنجغرافيايى داسناهايش محتمل اس .كه با «مازندران»( )48ارتباط داشته باشرد
(هرچند جزء او نام او «منو» در ريگ ودا نام پسر  ،Vivasvantمعاد و وينگهان
پدر جمشيد اس .كه در دوره بديمتر انسان او شمرده مرىشرده و بنرابر ايرن
بايد اساس اسطوره او را بديم شمرد) و اگر فرضيه كريستنسن را در توضيح نام
تهمورث( )49باذيريم ،بعيد نيس .كه داستانها او منشأ سكايى داشته باشد
پس داستانها پيشداديان برخى به مناسرب .جنبره حماسرى و برخرى بره
مناسب .جنبه اساطير و مذهبى با تغيير و تحو از نسلى به نسلى ديگر رسريده
تا آن كه مآاً در دوره ساسانى در كنار ساير مواد تاريخ ملى جا گرفته اس.
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از اي ن همه و از مقايسه داستانها ملى ملل ديگرر ايرن نتيجره بره دسر.
مى آيد كه از تاريخ ابوام كهن پس از گذش .سالها تنها آن بسم .بابى مرىمانرد
كه در بالر

منظومرههرايى ريختره شرده باشرد كره سررودگويان و خنيراگران و

رامشگران به خاطر بساارند و از نسلى به نسلى منتقل شود و در جامعههايى كره
ميان آنها نوش .معمو نيس .و يا نوشتن به افراد معدود محدود اس .و يا به
علل تاريخى خطوط ديرين خود را از ياد مىبردهاند ،وبرايت تراريخى جرز چنرد
نسلى درخاطرهها نمىماند اما منظومهها حماسى و داستانى ممكن اس .برنهرا
از سينه به سينه بگردد و گردها از وبايت را در بال

داستان و افسانه نگراه دارد،

چنانكه در ايلياد و اديسه و داسرتانها آرترور و حماسره روانرد و ايره برديمى
مهابهاراتا و در «ايام» عرب و همچنين در شاهنامه مىبينيم
پس به هر حا وبايت تاريخى دوران مراد و هخامنشرى نمرىتوانسر .بره
صور

«تاريخ» مد

دراز در خاطرهها برابى بمانرد ،مگرر آن كره داسرتانهايى

حماسى دوامپذير از آنها ملهم شده و توسط سرودگويان منتقل شده باشد چنانكه
«تاريخ» اشكانيان نيز در روايا

ايران عمالً فراموش شد و از دوران پان د سراله

حكوم .آنان جز نامى نماند ،مگر آنچره بره صرور

داسرتان در ضرمنحماسره

كيانيان انعكاس يافته اس.
اما هنوز اين سؤا بابى اسر .كره چررا در حرالى كره تراريخ داسرتانى و
حماسى شرق و شرما شرربى ايرران دوام يافتره و سررانجام در بالر

شراهنامه

بهدس .ما رسيده اس ،.تاريخ داستانى مردم ماد و پارس در حماسه ملرى مقرامى
نيافته و بر جا نمانده اس ،.بطور كره از شراهان مقتردر و جهرانگير چرون
كوروش و داريوش حتى نامى در تاريخ ملى ايران نمرىتروان يافر .و براز چررا
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ساسانيان كه به تدوين تراريخ ملرى و ترأليف خداينامرههرا دسر .زدنرد از درا
داستانها جنوب ايران كه وطن اصلى خود آنان بود بازماندند
در پاسخ اين پرسش ممكن اس .ت ور كرد كره مرردم جنروب و مغررب
ايران اهل حماسهسرايى نبودند و توفي نيافتند كه داستانها و افسانهها خرود را
بهصورتى كه در خاطرها بماند و زبانزد شود در بال
مردم ماد و پارس نيز صاح

داستانها و افسانهها خا

نظرم بريزنرد در ايرن كره
خرود بودنرد ترديرد

نيس ،.چه منابت مختلف وجود چنين داستانهايى را تأييد مىكنند ( )50از اين ببيل
اس .داستان پروردن نهايى شاهزاده خردسا و محكومى كه از او خطر مت ور
اس( .در اصل توسط حيوانى شيرده) و كاميابى و به شاهى رسريدن شراهزاده در
فرجام -داستانى كه صور ها مختلفرى از آن را در داسرتان پرروردن كروروش
(درهرود

و كنزياس) و اردشير بابكان و شاپور او (در كارنامه اردشير بابكان)

و همچنين دارا (در دارابنامه طرسوسى ،يكم 10 ،و بعد) مىتوان ديد
اما چنين فرضى تنها مبتنى بر گمان اس .و هيچ برينرها بررا اثبرا

آن

دردس .نيس .بر عكس گمان مىرود كه ببايل مراد و پرارس كره در دورههرا
تاريخى به چنان پيروز هرا برجسرته نائرل آمدنرد و بره نيررو جنگراور و
سلحشور فتوحا

نمايان كردند از حماسههايى كه يادگرار دوران جوانسرالى و

آغاز كوشش و كشش آنها باشد بىبهره نبودهاند و دور نيس .كره در بسريار از
افسانهها كهن آريايى ،خاصه آنها كه بيشتر در داسرتانها پيشرداديان مرنعكس
اس ،.با ابوام شربى ايران انباز بودهاند اين را از جمله از آمدن اسم جمشريد در
لوحهها عيالمى تخ.جمشيد و نام اسفندريار در رواي .كتزياس به جا برديا
كه سلطن .او را گوماتا مغ غ

كرد تأييد مىكند ( )51اين كه تاريخ ملى فقط
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داستان ها مشرق و صور
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شرربى داسرتانها مشرتر را محفروظ داشرته و دو

سلسله نيرومند ماد و هخامنشى را نيز به دس .فراموشى سارده اس .بايد موج
ديگر داشته باشد
اين موج

را بايد در رويدادها تاريخى ايرران و خاصره تراريخ مرذهبى

ايران جستجو كرد ايين زردش .و اصالح دينى او در شرق ايران و در ميان بروم
«اوستايى» پديدار شد اين بوم چنانكه از يش.ها اوستا برر مرىآيرد صراح
داستانها حماسى درباره خدايان و بهرمران خرود بودنرد كره مرد هرا ببرل از
زردش .در بال

سرودها پهلوانى ريخته شده بود زردش .كه بيشتر بره تفكرر

دينى و اصو اخالبى ناهر بود چندان متعرض آداب و مراسم بوم خرود نشرد و
همچنين بازگو داستانها پهلوانى را منت نكرد ،فقط چنان شد كه اين داسرتانها
رنگ زردشتى گرف .و مردم پرستش خدايان كهن را به صور

ايزدان زردشرتى

و تابت اهورامزدا و ستايش شاهان و پهلوانان ديرين را در جامه ستايش پشرتيبانان
دين بهى ادامه دادند سرودها حماسى يش.ها در ستايش مهر و تير (تيشرتر) و
ناهيد (اردو يسور) و بهرام و جز آنها ،و ياد بهرمانانى چون كيخسرو و كيكاووس
و اغريرث و بزرگ دشمنانى چون ضحا و افراسرياب و گرسريوز همره ميراثرى
اس .كه از روزگار پيش از زردش .به جا مانده در حقيق .زردش .اين ميرراث
مذهبى و فرهنگى بوم خود را ابقا كرد و بر آن صحّه گذاش ،.بهطور كه آنچره
دروابت ميراث بومى بود جزيى از فرهنگ مذهبى گرديد و هنگامى كه يش.هرا
زردشتى سروده مى شد در آنها منعكس گرديد و طبعاً بايد در بسيار حماسههاو
سرودهها ديگر هم كه بجا نمانده اس .بازتاب يافته بوده باشد در ايرن ميرراث
از داستانها پادشاهان كيانى كه شاهان كهن بوم اوستايى بودند ،و از جنگهرا و
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كشمكشها ميان اين بوم و دشمنان همنهاد آنها ،تورانيان ،و همچنين از ديروان
و جادوان و نيز از ايزدان و ياران آنها سخن رفته بود به تدريج كه آيين زردشرتى
نيرو گرف .و در سرزمينها ايرانى منتشر شد اين داستانها نيز همراه آن انتشرار
ياف .و كمكم داستانها رايج نقراط ديگرر را از رواا انرداخ .و جانشرين آنهرا
گرديد ،همانطور كه افسانهها و حماسهها اسالمى بره علر .پشرتيبانى مرذهبى
بهتدريج داستانها ملى كشورهايى مثل م رر و سروريه و عرراق را كره هوير.
عربى پذيرفتند از اعتبار انداخ .و از خاطر بررد ،و براز همرانطور كره اسراطير و
داستانها مسيحى و بديسين آن جانشين اساطير و داستانها كهن مردم اتين و
سلتى و ژرمنى گرديد ،و همانطور كه پيش از آن بسيار از اساطير و داسرتانها
اصيل رومى با ببو تمدن و فرهنگ يونانى به دس .فراموشى سارده شده بود
آنچه رواا و استيال رواي.ها و داستانها شررق ايرران را تقوير .كررد
گذشته از ت وي

و پشتيبانى مذه

زردشتى حكوم .پان د ساله اشكانيان بود

اشكانيان كه از حدود اواسط برن سوم ببل از مسريح برر سررزمين پرار

تسرلط

يافتند و حدود يك برن بعد بابل را گشودند و سلوكيان را بكلى از اييران راندنرد
تاسا  226مسيحى حكوم .كردند مرردم پرار
سرزمين بوم ماد مىزيستند( )52مذه

كره در سررزمينى نزديرك بره

زردشتى را از ديرباز پذيرفته بودنرد و اگرر

سابقاً درباره كيفيّر .مرذهبى آنران بره علر .كمبرود منرابت و وجرود سركّههرا
يونانىمآب آنها ترديد بود پس از به دس .آمدن و برائ .سفالينهها پايتخر.
نخستين اشكانيان ،نسا ،در نزديكى عش آباد (كه محرّف «اَشكآباد») در اين براره
مطلقاً ترديد نيس.
در دوران حكوم .دراز اشكانيان دين و دول .پشتيبان فرهنرگ زردشرتى
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بود ،در نتيجه داستانها تاريخى و حماسهها شررق ايرران ضرمن سراير مرواد
فرهنگى و مذهبى اين آيين در دورترين نقاط ايرران نفروذ كررد و اسرتوار شرد و
داستانها محلى را از رواا انداخ ،.بطور كه آنچه خود زمانى محلى بود ملى
شد ،و آنچه در آغاز خا

ّ يك ايال .بود كشور و عمومى گرديرد از ايرااتى

كه بدينگونه داستانها ديرينشان در داستانها شرق (خراسان) تحليل رف .و از
رواا افتاد ماد و پارس بودند
اشكا نيان كه خاندان شاهى آن از ببيلره شرربى و ترازه نفرس (اَ)پرنرى (از
ابوامداهه)

()53

بود خود مردمرى جنگجرو و حماسرى بودنرد داستانسررايان آنران

بسيار از سرگذش.ها پهلوانى آنها را به نظم كشيدند و اين داستانها نيز (مثل
داستانها گودرز و گيو و بيهن) در كنار داستانها كهن انعكاس ياف .و هنگامى
كه خاطره تاريخى شاهان بديم اشكانى فراموش شد در دسر .داستانسررايان برا
داستانها كهن در آميخ .از اين روس .كه چنان كه گذش .داستانها برخرى
شاهان اشكانى را در بال

سرگذش .سرداران و پهلوانران كيرانى مرىبينريم امرا

طبيعى اس .كه داستانها شاهان اشكانى در اهمي .و اعتبار به پرا داسرتانها
اصررلى و پادشرراهان كيررانى كرره فضررل برردم .را بررا حرمرر .مررذهبى جمررت
داشتندنمىرسيدند
وبتى اشكانيان سررانجام جرا بره ساسرانيان سراردند مرد هرا برود كره
داسررتانها پهلرروانى كيررانى و اسرراطير پيشررداد و ترراريخ مؤمنرران نخسررتين
زردشتى( )54ب ه عنوان تاريخ ملى ايران جايگزين داسرتانها محلّرى شرده برود ،و
مردم ايران بجز آن تاريخى نمىشناختند در اين تاريخ داستانى و اساطير طبعراً
از پادشاهان ماد و هخامنشى ذكر نبود ،چه اين تراريخ وبترى شركل پذيرفتره و
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جزء فرهنگ دينى شده بود كه هنوز دولر .مراد و هخامنشرى بره وجرود نيامرده
بودند ،به عبار

ديگر پيش از آن كره نوبر .بره شراهان هخامنشرى برسرد ايرن

داستانها تعميد مذهبى يافته و مُهر ختام خورد بود

()55

اين كه برخى از داستانها حماسى اشكانيان بعدها با داستانها اصيلببلى
آميخته باشد منافى اين بيان نيس .اشكانيان مردمى حماسهآفرين بودند و بيش از
پان د سا به عنوان حامى آيين زردشتى حكوم .كردند و برا ابقاء داسرتانها
خود فرص .كافى يافتند اما اختالط داستانها آنها با داستانها كيرانى محرتمالً
پس از خود آنها در زمان ساسانيان صرور

گرفرِ ،.يعنرى هنگرامىكره خراطره

تاريخى شاهان اشكانى فراموش شده بود و سرايندگانى كره درصردد دراز كرردن
ب هها برا تفريح خاطر شنوندگان خود بودند به تدريج اين داستانها را بره هرم
پيوند دادند و داستانها گيو و گودرز و همچنين داستانها خاندان رستم را كره
هم از يكديگر در اصل مستقل بودند به هم مرتبط سراختند بسرم .عمردها از
اين تنظيم و تدوين نيز بايد هنگام تأليف خداينامههرا ساسرانىصرور

گرفتره

باشد
ساسانيان وارث اشكانيان بودند نه هخامنشيان
عموماً ساسانيان را وارث هخامنشيان مرىخواننرد و ت رور مرىكننرد كره
ساسانيان با علم و آگاهى از تاريخ هخامنشيان ب د احياء پادشاهى و ابتدار آنران
را داشتند ( )56اين ت ور بيشتر به صور

مجاز و از اين جهر .كره ساسرانيان

نيزاز پارس بودند درس .اس .وااّ حقيق .اين اس .كه با فراموش شدن تراريخ
هخامنشيان در دوران اشكانى و رايج شدن حماسهها كيانى در پارس بايد گف.
كه ساسانيان درصدد احيا دول .كيانى بودند ،نه دول .هخامنشرى ،و بازمانرده
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كاوها هخامنشى در استخر و پازارگاد را نيز محتمالً به شاهان كيرانى منسروب
مىنمودند و اصواً هيچگونه اطالعى از شاهان هخامنشى ،به جز دارا كه اسرمش
در داستان اسكندر آمده بود نداشتند البته اين فراموشى يك شبه رو نداد و پس
از تسلط سلوكيان به تدريج حاصل شد از سكهها امرا محلى فارس كه چنرد
برنى پس از اسكندر در فارس حكوم .نمودند و آنان را معمواً «شاهان پرارس»
مىخوانند و از آنها سكههايى به جا مانده اس ،.پيداس .كه ترا بريش از دوبررن
خاطره هخامنشيان هنوز بكلى محو نشده بوده مثالً در اين سركههرا برهنرامهرا
«ارتخشتر» و «داريرو» (مخت رر =  Darayavahuداريروش) و «برگداد» (بغرداد =
خداداد) كه از اسامى هخامنشى اس .برمىخوريم( )57و نقوش سكههرانيز يرادآور
نقوش و عمارا

هخامنشى اس )58( .اما پس از بطت اين سكهها از اواسط دوران

اشكانى دليلى برا دوام خاطره هخامنشيان نداريم بر عكس ،اينكه هم اشكانيان
و هم ساسانيان نس

خود را به شاهان كيانى مىرسانند (ساسرانيان بره بهمرن ،و

اشكانيان به تفراو

بره دارا يرا اسرفنديار كيقبراد يرا آرش پسرسرياوش يرا آرش

كمانگير)( )59دليل بر اين اس .كه خاطره روشرنى از هخامنشريان ابرالً در اواخرر
دوره اشكانى و پس از پايران دوره يونرانى مرآبى نداشرتند و از تراريخ همران را
مىدانستند كه در داستانها بهرمانى نقل شده بود
در اينجا بايد به نظر همكار دانشمند و گرامى خود پرفسور برويس اشراره
كنم كه در نحوه انتقا داستانها ملى و روايا

شفاهى چره در ميران ايرانيران و

چهدر ميان ابوام ديگر پهوهش ممتد كرده و همه پهوهندگان تايخ ايران را مديون
آثار عالمانه خود ساخته اس ،.چه نظر و كامالً با نظر نگارنده سازگار نيس.
كريستنسن كه سير و تدوين داستانها ملرى را بره خ رو

در دو اثرر
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خود( )60مورد بحث برار داده به وجود دو سنّ .در ايران معتقد شد كه بره گمران
و در كنار يكديگر باليده و ادامه يافتهاند :يكى سنّ .مذهبى كه در ميان موبردان
زردشتى رشد كرده و در آن رواياتى مثل داستان خلق .برحس

روايا

دينى ،و

كيفر ديدن يا فانى شدن شاهانى چون جمشيد و كاووس كه از راه دين گشتند ،و
آفا

اهريمنى چون ضرحا

و افراسرياب و اسركندر ،و شررح اعمرا شراهانى

كهحامى دين بهى بودند مانند گشتاس

و بهمن و بالش و اردشير و شراپور دوم

و خسرو او و نيز ههور زردش .و جنگها مذهبى ايران و توران و همچنرين
شرح معاد زردشتى و هزاره هوشيدر و هوشيدرماه و ههرور سوشريان ،.موعرود
فرجامين آيين زردشتى ،بو به ميدان آمدن جاويدانان و كيفر ديدن ديوان اهريمنى
و دشمنان دين بهى مورد توجه خا
مثل دينكر
تمايال

برار گرفته اس .اين سنّ .درآثار پهلرو

و بندهشن و زند و همنيش .منعكس اس .دوم سنّ« .ملرى» كره

سياسى و ذوق و سليقه شاهان و آزادان و ديوانيان را منعكس مىسازد و

در آن داستانها پهلوانى و فتوحا

ملى و ماجراها عاشقانه و توصريف برزم و

شكار و جنگها تن به تن مورد توجه برار دارد و تف ريل خرا

مرىيابرد و

خداينامهها ،و به تبت شاهنامهها ،جلوگاه اين سنّ .بودهاند
پرفسور بويس چنين تقسيمى را منطب با وابت نمىشمارد( )61و اين نكته را
گوشزد مىسازد كه در ايران از دوره رواا آيين زردشتى روحانيان بر فرهنگ ملى
مسلط بودهاند و سنّ .ملى و روايا

تاريخى نيز همه به دس .موبدان ضبط شده

اس .و از اينرو نمىتوانس .با سرنّ .دينرى متفراو
همچنين پرفسور بويس معتقد اس .كه روايا

و يرا از آن بركنرار باشرد

جنوب و مغررب ايرران ترا زمران

تدوين داستانها ملى توسط موبدان زردشتى در زمان ساسانيان در برن پنجم يرا
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ششم مسيحى موجود بوده ،منتهى كسانى كه به ثب .تاريخ ملرى پرداختنرد بررا
رعاي .احوا مردم شرق و شما شربى ايرران كره مرورد هجروم ابروام آسريا
مركز برار گرفته بودند و به منظور تقوي .حسّ ملرى در آنهرا تنهرا بره ثبر .و
تدوين روايا

آنها پرداختند و متعررض روايرا

نتيجه بعداً اين روايا

جنروبى و غربرى نشردند و در

از ميان رف .و خداينامهها نيز از آنها خالى ماندند

البته اين تلخيص ح استدا پرفسور بويس را به درستى ادا نمرىكنرد و
برا تف يل بيشتر پهوهندگان بايد به خود آثار او كه مذكور شد رجروع نماينرد
ولى به گمان نگارنده ببو اين نظر متضمن مشكالتى اس .كه اگرر بارذيريم كره
داستانها غرب و جنوب در زمان اشكانيان به تدريج از ميان رفتره و داسرتانها
شربى جايگزين آنها شده و صور

«ملى» يافته دچار آنها نخواهيم شد

اواً بايد توجه كرد كه تأثير آثار كتبى در روايرا

شرفاهى و در روحيّره و

شيوه تفكر مردم در دورههايى كه جز عده معدود خواندن و نوشتن نمرىداننرد
محدود اس .و دشوار مىتوان پذيرف .كه ساسانيان ت ور كرده باشند با «تأليف»
خداينامها كتبى و منح ر ساختن آن به روايا

شربى به تجديد حميّ .ملى در

ميان مردم مشرق و انگيختن حسّ سلحشور در ميان آنها توفير خواهنردياف.
گمان نگارنده اين اس .كه تدوين حماسهها موجود به صور خداينامه بيشرتر
واكنشى در برابر ضعفى كه در بنيان اخالبى محوس مىشد و برهمنظرور درمرانى
برررا آن برروده اسرر - .درمررانى كرره محررتمالً تررا حردّ ناخودآگرراه در انديشرره
وطنپرستان ساسانى راه يافته تخ ي ى به مردم شرق ايران نداشته ،بائرل شردن
به چنين تخ ي ى ،گذشته از دايل ديگر ،با حكوم .ساسانى كه سرير مرداومى
به سو تمركز و بدر

روز افزون دول .در برابر نيروها محلّى داشته سازگار
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نيس ،.آن هم در زمان خسررو او و دوم كره تمركرز بردر

در دسر .دولر.

مركز به اوا خود رسيد از اين گذشته اگر داستانها جنوب و مغررب تازمران
خسروپرويز هنوز رواا داشتهاند دليلى نيس .كه تا ورود اسالم به ايرران ازرواا
افتاده باشند ،چه از مرگ خسروپرويز در  628مسيحى تا غلبه تازيران و برافترادن
خاندان ساسانى در  651بيس .و چند سالى بيشتر فاصله نيس .و نمىتوان ت ور
كرد كه رواياتى كه بري

هزار سا يا بيشتر سينه به سينه گشته و دوام يافته بوده

در طى بيس .و چند سا و حتى يك برن به عل .ترأليف خداينامره از خاطرهرا
محو شده باشد رشته داستانسرايى و نقّالى يعنى ادبيرا شرفاهى در ايرران عمرالً
هيچ وب .بريده نشده ،و اگر روابط ايرران و بيرزانس و جنرگ و صرلح آنهرا در
داستانها ب هپردازان از سمك عيار گرفته يا اميرارسالن مرنعكساسر .مشركل
مىتوان پذيرف .كه داسرتانها جنروب و مغررب ايرران و داسرتانها پادشراهان
نيرومند هخامنشى تا اواخر دوره ساسانى محفوظ مانده باشد و سراس بره علر.
خوددار مؤلفان خداينامه از ضبط آنها از ميان رفته باشد بر فرض نيزكه مؤلفان
خداينامه عمداً تنها به گردآوردن و ضبط داستانها شربى پرداخته باشند اين مانت
ضبط و تدوين داستانها رايج فارس ،وطن ساسانيان ،در طى آثار ديگر نمىشد،
به خ و

كه از تأليف داستانها تاريخى مثل داستانها مزد

و بهرام چوبين

به زبان پهلو آگاهى داريم و حا آنكه در فهرس .مف رلى كره ابرنالنرديم در
چند جا از آثار پهلو كه به عربى ترجمه شده بود به دس .دادهاسر )62(.مطلقراً
اثر كه حكاي .از تاريخ يا داستانها شاهان ماد و هخامنشىكند ديده نمىشرد
و اگر تاريخ عينى اشكانيان كه به زمان ساسانيان نزديكتربودند از خاطرهرا رفتره
بوده چگونه مىتوان پذيرف .كه تاريخ هخامنشيان بهجا مانده بوده باشدن و اگرر
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آنچه بابى مانده بوده در هر دو مورد روايا

داستانىبوده ،غفل .از داستانها پر

افتخار وطن ساسانيان و پرداختن آنها منح راً بره داسرتانها سررزمين دشرمنان
اصلى آنان ،بسيار بعيد به نظر مىرسد
ثانياً در تاريخ ملى به صورتى كه در خداينامهها آمده برود مرا جرا بره جرا
اثرت رف مردم جنوب و غرب را مىبينريم مثرل ايرن كره درياچره چيچسر .را
درياچه رضائيه شرمردهانرد و يرا آنكره افراسرياب در فرارس از برارون شكسر.
مىخورد (شاهنامه )120 ،و كيكاووس و كيخسرو برا طل
بر افراسياب به آتشكده آذرگشتس

كمك برا فيروز

در آذربايجان مىروند و پس از آن به فارس

«مسكن» خود برمىگردند (ثعالبى 232 ،و بعد) و استخر را كيومرث مرىسرازد و
در آنجاس .كه مردم با هوشنگ بيع .مىكنند و جمشيد آن را پايتخ .خود برار
مىدهد و گشتاس

اسفنديار را در آن زندانى مىكند (ابن بلخى)26-32،27-51 ،

و نيز شهر فسا را بنيان مىگذارد (حمزه37 ،؛ ثعالبى  )255اگر داستانها مشررق
بود كه گردآورندگان خداينامه ثب .كردهاند اين گونه ت ررفا
نمىداش .اين ت رفا
صور

در آنهرا محلرى

بر عكس نشان مىدهد كه داستانها شربى مد ها بره

ملّى در آمده و در فارس و جبا و آذربايجان رايج شده بوده ،و در ايرن

نواحى به سائقه تمايال

محلّى ،برخى اسامى و حوادث محلّى در آنها راه يافته و

آنچه مؤلفان ساسانى تدوين كردند بايد داستانها ملّى (شربى) بهصورتى كره در
فارس و ر و آذربايجان يعنى مراكز آيين زردشتى رواا داشته بوده باشد
دليل ديگر كه غير مستقيم بر رواا داستانها شربى در ساير نقاط ايرران
در زمان اشكانيان مرىتروان ابامره نمرود نفروذ ايرن داسرتانها در همرين دوره در
ارمنستان اس ،.و اين از شكل بعضى كلما

مثرل سرياوش و اسرفندريار كره در
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پارتى اين اسامى اس .برمىآيد ( )63اگر داستانها ملىدر

ارمنى مقتبس از صور

دوران اشكانيان در ارمنستان رسوو كرده دشوار مىتوان پذيرف .كه همينجريان
در مورد پارس و ساير نقاط ايران رو نداده باشد
از اين گذشته اگر ساسانيان چيز از تاريخ هخامنشيان بره خراطر داشرتند
بىشك آن را در تبليغا

خود بر ضد اشكانيان داير به عرده وحرد

و عظمر.

ايرانِ پيش از اسكندر بكار مىبردند و اين در آثار تبليغاتى آنان منعكس مىشد در
مناهرا

ميان خسروپرويز و بهرام چوبين ،بهرام به نس

اشكانى خودمىنرازد و

اشكانيان را در خور تاا و تخ .مىشمارد و ساسانيان را غاص مىخواند و خود
را در حقيق .بازگرداننده حكوم .به صاحبان آن بلمدادمىكند (شراهنامه2703 ،
و 2697و )2685اما بر عكرس در تفراخرا

متقابرلخسرروپرويز مطلقراً اثرر از

هخامنشيان و انتساب ساسانيان به آنها نيس ،.بلكهانتساب بره كيانيران ،از جملره
منوچهرس .كه زبانزد اوس( .شاهنامه)705- 2688 ،
همچنين به گمان نگارنده با آن كه تأثير و نفوذ محافل دينى زردشتى را در
تدوين خداينامهها همانطور كه پرفسور بويس متذكر شده نبايرد كوچرك شرمرد،
تفاوتى ميان ذوق و خواس .ديوانيان از يك طرف و موبردان راسرخ زردشرتى را
ازطرف ديگر نمىتوان نديده گرف .كشمكشهرايى كره ميران برخرى پادشراهان
ساسانى با تشركيال

كريش زردشرتى برر سرر برخرى امتيرازا  ،مرثالً در زمران

يزدگرداو و بباد رو داده اس ،.و همچنين گروش مرردم و حترى بسريار از
بزرگانايران به آيينها ديگر از مسيحى و مانو و مزدكى همه نشانه آن اسر.
كه نفوذو تسلط موبدان بىخلرل نبروده اسر .و طبقره دبيرران و همچنرين طبقره
رامشگران وخنياگران كه از طبقا

ممتاز دربار محسوب مرىشردند( )64ديرد و
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ذوق و روشىغير از روحانيان زردشتى داشتند و نمىتوان آثار آنران و يرا اعمرا
شاهان ساسانىو اشكانى را كالً مطاب تجويزا

روحانيران شرمرد ايرن وضرعى

اس .كه در سايردورهها تاريخى ايران و ساير ملل نيز ديرده مرىشرود اوضراع
دربار امو و عباسى و سامانى و غزنو و آثار كه در ايام آنان به وجود آمرده،
از خمريهها گوناگون و داستانها عشقى و جنگى گرفته تا رديّهها برر بررآن،
نشانى ازكشمكش دائم ميان دين و دنياس .و ايرران ساسرانى نيرز از ايرن وضرت
بركنار نبودهاس .حتى در دوران صفويان و باجاريان نيز كه دين و دول .رسرماً
و عمالً متحدبودند ،كشمكش باطنى و گاه علنى ميان ديوانيران و آزادانديشران از
يك سو وروحانيان از سو ديگر انكارپذير نيس .و تسلط و نفوذ اصحاب ديرن
در اين دودوره به هيچ رو مانت به وجود آمدن آثار عشقى و پهلوانى و عرفرانى و
نيز ابداما سياسى و اجتماعى در خالف جه .توصيهها رسرمى دينرى نشرده
اس،.چنانكه تع ّ

و بساو

و محتس گمار امير مبارزالدين محمد مظفرر

نيزمانت غزلها رياسوز و انديشهها آزادوار حافظ نگرديد
بنابر اين به گمان نگارنده عل .خالى بودن شاهنامه و تاريخ ملرى از ذكرر
شاهان ماد و پارس و داستانها و روايا
روايا

جنوب و مغرب ايران اين اس .كه ايرن

در دوره اشكانيان به تدريج جا به داستانها و رواياتى سرارد كره هسرته

اصلى آن از بون اوستايى (كيانى) برخاسته بود و اشكانيان خود وارث آن شدند و
آيررين زردشرر .آنهررا را در خررود پذيرفترره و پشررتيبانى مررذهبى بخشرريده بررود از
خالصها كه دينكر

(كتابها هشتم و نهم) از اوستا به دس .مىدهد آشكار

اس .كه داستانها كيانى كم و بيش به صورتى كره بعردها در خداينامره آمرد در
اوستا وجود داشته عامل توسعه و گسترش آيين زردشتى در ايرران را در تعمريم
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اين داستانها كوچك نمىتوان گرف ،.به خ و

كه به احتما بو بايد ت رور

كرد كه داستانها نقاط ديگرر پرس از ببرو كريش زردشرتى بايرد بره صرور
داستانها ديويسنان و فرهنرگ مطررود در آمرده بروده باشرد و دور نيسر .كره
اسالمى اسالف خود را گبر و مجوس و كافر خواندنرد

ايرانيانى كه در دورهها

در دورهها كهنتر اسالف غير زردشتى خود را اهريمنرى و ديوپرسر .و برد
دين خوانده و فرهنگ و روايا

آنان را مرردود شرمرده و زوا آنهرا را سررع.

بخشيده باشند ،بطور كه وبتى ساسانيان به حكوم .رسيدند ،ايرانيان از تراريخ
خود كم و بيش همان را مىشناختند كره بعردها در خداينامرههرا منردرا شرد و
شاهنامه نمايشگر آن اس.
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