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سید لی محم دی الهیجا ی 1ه

چکید هه ه
در بیشتر متنهای تاریخی سدههای خستین اس می که بر اساس روایتهای پیش از اس

و ترجمااۀ

آنها شته شده است ،فهرستهایی از ا و سا شمار شاهان اشکا ی دیده میش د که تفاوتهایی بااا
یکدیگر دارد .با در ظر گرفتن این تفاوتها میت ان فهرست پادشاهان اشکا ی را به پنج گروه تقساایب و
ریشۀ روایتهای آنها را بررسی کرد .در ایاان میااان تفاااوت فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در شتتاهنامح
روایت بیرو ی از شاهنامح ابومنصوری و هم نین سخن ثعا بی از کتابی به ا شاهنام  ،این
فردوسی و
ِ
پرسش را پیش میکشد که اگر فردوسی شاهنامح ابومنصوری را منظ کرده است ،چرا روایت منظ او

با سخن بیرو ی از همین کتان تفاوت دارد؟ در این مقا ه ک شش شده تا با رو ِ تحلیاال اسااناد شااان
ِ
گروه ما رد ظاار قارار میگیاارد .بااا در ظاار
داده ش د که فهرست فردوسی و بیرو ی در کدامیک از پنج ِ

گرفتن این کته میت ان احتما داد که دو روایت متفاوت در شاهنامح ابومنصوری ب ده است؛ خساات
روایتی ه چندان دقیق ،اما متداو در میان تاریخ یسااان کااه فردوساای آن را بااه ظااب درآورده اساات و
ثعا بی به بخشهایی از آن اشاره میکند و دیگری جدو ی که در متنهای تاریخی به آن اشارهای شااده
و بیرو ی آن را به کتان خ د برده است.
ات اشااکا یان ،شتتاهنامح ابومنصتتوری ،شتتاهنامح فردوساای ،ثتتار الۀاقیتتح بیرو اای،
کلیوودواژههاز فهرسا ِ

غ ر السی ثعا بی.
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.1همقدم هه ه

تفاوت فهرست پادشاهان اشااکا ی در متنهااای تاااریخی آ نااان اساات کااه پژوهشااگری چا ن تقاایزاده دربااارۀ آن
ّ
می یسدز « گار دۀ این س ر از کتب متقدمین و مآخذ مختلفه  17روایت و جدو جداگا ااه و مسااتقل در فهرساات
س طین اشکا ی جمع کردها و در مقا مقابلۀ آنها با همدیگر دو جدو را ین همدیگر یااافتب» تقاایزاده1349 ،ز
 .)171در گاه خست این سخن اغراقآمیز به ظر میرسد ،اما بااا گااردآوری فهرساات پادشاااهان اشااکا ی و مقایسااۀ
آنها با یکدیگر میت ان تفاوتهای بیشماری را دید کااه در ظاااهر پااژوهش دربااارۀ ایاان فهرسااتها را بیفایااده شااان
میدهد.
به ظر میرسد مهبترین د یل اخت

فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در متنهااای تاااریخی ،وجا د روایتهااای

مبهمی از این شاهان در اداینام ب ده که در دورۀ اس می به کتانهای ساایرا مل ک راه یافتااه اساات و ا بتااه برخاای از
یسندگان دورۀ اس می یز ت ییراتی در این فهرستها دادها د .برخی از تاریخ یسااان بااا ت جااه بااه سااخن ایرا یااان،
د یل این ابساما ی را به قدرت رسیدن اردشیر بابکان و پایان هزارۀ زرتشت میدا ند .به گفتااۀ مسااع دی م ااابق اشااارۀ
زرتشت در اوستا ،پ از پایان هزاره ،دین مزدیسنا و پادشاهی ایرا یان از میان میرود و چ ن میان زرتشت تااا اسااکندر
سیصد سا و میان اسکندر تا اردشیر بابکان پا صد و ده سا فاصله ب د ،اردشیر مت جه شد که تا پایااان هازارۀ زرتشاات
دویست سا ی بیشتر ما ده است ،از این رو ک شش کرد تا دویست سا دیگر به این مدت بیفزاید و اینگ ااه پشااتیبا ی
ایرا یان از پادشاهی ساسا ی دوا بیشتری بیابد .برای این کار از پا صد و ده سا فاصلۀ میان خا د و اسااکندر ،یماای از
آن را کب کرد و برخی پادشاهان اشکا ی را ا برد و از ذکر برخی دیگاار خا دداری کاارد و چنااان شااان داد کااه کشااتن
اردوان و به پادشاهی رسیدن او دویست و شصت سا پ از پادشاهی اشکا یان ب ده اساات و همااین م ضا ف ساابب
اخت

میان ایرا یان و اق ا دیگر در ذکر تاریخ اشکا یان شد مسع دی1938 ،ز  .)86-85به خا بی پیداساات کااه

اخت

و پریشا ی تاریخ اشکا یان از همان سدههای خستین اس می میان تاریخ یسااان مشااه د با ده اساات .امااا

د یل این آشفتگی هر چه ب ده امروز در متنهای تاریخی ،روایتهای گ اگ ی دیده میش د که به ظاااهر تیجااهای از
خ ا دن و مقایسۀ آنها به دست میآید ،بااهویژه اینکااه هاای کاادا از روایتهااا بااهط ر کاماال بااا واقعیاات تاااریخی
هبخ ا ی دارد.
در این میان سه روایت متفاوت از شاهنامح ابومنصوری دربارۀ پادشاهان اشکا ی در شاهنامح فردوساای ،غ رالستتی
ثعا بی و ثار الۀاقی بیرو ی به چشب میخ رد .فردوسی به ا ه تن از شاااهان اشااکا ی کااه دویساات سااا ی پادشاااهی
کردها د اشاره میکنااد فردوساای1393 ،ز ج .)83-67 ،139-138 ،6ثعااا بی م ااابق کتااابی بااه ااا «شاااهنامه»،
خستین پادشاه را «اشک پساار اشااکان» بااا ده سااا پادشاااهی می یسااد ثعااا بی1368 ،ز  )285-284و بیرو اای
جااادو ی از اشاااکا یان مااایآورد کاااه در آن باااه اااا یاااازده تااان اشااااره شاااده کاااه  266ساااا پادشااااهی
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کردها د بیرو ی1878 ،ز  .)117ازآ جاکه از شاهنامح ابومنصوری تنها مقدمهای باقی ما ده ،میتا ان بااه یقااین گفاات
کدامیک از سه روایت م ج د روایت شاهنامح ابومنصوری ب ده است؛ اما با طبقهبندی فهرساات پادشاااهان اشااکا ی و
با دقت در اط اتی که م ّرخان و یسندگان در اختیار خ ا نده قرار دادها د ،شاید بت ان بااه دیاادگاه تااازهای از روایاات
شاهنامح ابومنصوری دست یافت که در ادامه به آن پرداخته خ اهد شد.
.1-1هبیانهمسأل هه ه

م ابق ظر بیشتر شاهنامهپژوهان منبع فردوسی برای ظب شاهنام  ،کتان شاهنامح ابومنصتتوری با ده و ثعااا بی یااز در
ِ
کنار منابع دیگر ،همین کتان را بااه ن ان منبااع اصاالی خا د بااه کااار باارده اساات .هم نااین بیرو اای یااز از شتتاهنامح
ابومنصوری جدو ی از پادشاهان اشکا ی آورده است .اما مشکلی که در این میان به چشااب میخا رد تفاااوت روایاات
این سه کتان از شاهنامح ابومنصوری است .اگر فردوسی ،ثعا بی و بیرو ی دربااارۀ اشااکا یان از شتتاهنامح ابومنصتتوری
م لب خ د را آوردها د ،د یل اخت

روایت آنها چیست؟ آیا فردوساای از منبعاای بااه غیاار از شتتاهنامح ابومنصتتوری

استفاده کرده و با این کار در ظب شاهنام از منابع متعدد بهره برده است؟ آیا بیرو ی ،ثعااا بی و فردوساای م ااابق اشااارۀ
پژوهشگران ،سخههای متفاوتی از شاهنامح ابومنصوری در دست داشتها د؟ برای پاسخ به این پرسشها ابتدا بایااد بااه
فهرستهای گ اگ ن پادشاهان اشکا ی در متنهایی کااه پاایش از شتتاهنامح فردوساای سااا  400ه.ق) شااته شااده
است ،دقت ش د .خست باید فهرست این پادشاهان با ت جه به شباهتها و تفاوتهایشااان طبقهبناادی شا د و بااا در
ظر گرفتن جزئیات فراوا ی که در کتانهای تاریخی به چشب میخ رد به تحلیل روایاات فردوساای ،ثعااا بی و بیرو اای
پرداخت.
شه
.2-1هپیشینۀهپژوه ه

خستین بار تقیزاده به گردآوری فهرست پادشاهان اشکا ی اشاره میکند و تفاوت روایت ثعا بی ،بیرو اای و فردوساای
م
از شاهنامح ابومنصوری را فع قابل حل میدا د .هر چند ایاان احتمااا را م اارح میکنااد کااه سااخههای شتتاهنامح
ابومنصوری شاید با یکدیگر اخت

داشته و اگر این اخت

را پذیریب ممکن است ثعا بی ما ند بیرو اای «شاااهنامۀ

اب لی بلخی» را در دست داشته و از آن م لااب خا د را آورده اساات تقاایزاده1342 ،ز  .)157خ یباای یااز ما نااد
تقیزاده اخت این سه روایت را مسأ های الینحل میدا د خ یبی1381 ،ز ُ .)66زتنبرص در مقدمااۀ «غاارر ا ساایر»
به اخت

شاهنامح فردوسی و سخن ثعا بی پرداخته و فهرست ثعا بی را برابر با یکاای از فهرسااتهای طبااری دا سااته

است که در سا شمار با فهرست تاریخ اب ا فرج ز جااا ی هما ناادی دارد ثعااا بی1368 ،ز صاد و ااه-صااد و ده) .او
ِ
در هایت شباهتها و تفاوتهای شاهنامح فردوسی و غ ر السی ثعا بی را حاصل ا تخان و برداشت ایاان دو یساانده
از یک منبع مشترک دا سته است همانز صد و شا زده) .دکه هر چند دربااارۀ تفاااوت فهرساات فردوساای و روایاات
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ّ
ثعا بی سخن میگ ید ،اما بهط ر کلی بر این ظر است که تنظیب آزادا ۀ م ضا ف بااه دساات فردوساای و بیااان مرتااب
ثعا بی د یل ایجاد اخت

کاتبان منبع هر دو یسنده یعناای شتتاهنامح ابومنصتتوری
شده است .او هم نین دستکاری ِ

را د یل دیگری برای تفاوت سخن ثعا بی و فردوساای میدا ااد

دکااه1379 ،ز  .)119-118صاافا معتقااد اساات کااه

فردوسی و ثعا بی به د یل تفاوت روایتشان با سخن بیرو اای ،از شتتاهنامح ابومنصتتوری بارای ذکاار تاااریخ اشااکا یان
فهرست اب ا فرج ز جا ی در ثار الۀاقی از یک جاان میدا ااد و می یسااد
استفاده کردها د .او فهرست فردوسی را با
ِ

که ثعا بی به د یل قص روایت شتتاهنامح ابومنصتتوری از منااابع دیگااری در کنااار شتتاهنامح ابومنصتتوری بهااره باارده و
فردوسی برای پرهیز از بحت ا تقادی و تحقیقی به روایت مبهمی از تاریخ اشکا یان اکتفا کاارده اساات صاافا1389 ،ز
سخن فردوسی و بیرو ی پرداخته و سپ

 105-104و  .)551-549خا قی م لق در ابتدا به اخت
م
را که فردوسی در این بخش احتماااال از منااابع دیگااری جااز شتتاهنامح ابومنصتتوری اسااتفاده کاارده رد میکنااد و د یاال
اخت

ظاار تقاایزاده

سخن فردوسی و بیرو ی را تفاوت دست ی های شاهنامح ابومنصوری که در اختیار ایاان دو با ده میدا اادز
اسااامی یااا

ادگان آن ،اخاات
«تفاوت این جدو ها بیشتر معل این است که در ط قرون صاحبان سخه یااا خ ا نا ِ
سن ات را از منابع دیگر بر حاشیۀ سخه شتها د و به تدریج ّ
وارد مااتن شااده و
طی استنساخات دیگاار ،ایاان ح اشاای ِ
م جب اخت

ص ص را فراهب آورده است .اخت

اسامی و تسلسل شاهان اشکا ی در [شاااهنامۀ] فردوساای و در

گزار بیرو ی از متن اب منص ری یااز بایااد معلا همااین فساااد تاادریجی باشااد» خااا قی م لااق1393 ،ز ج،10
 .)44-45آید ل یز در این باره ظری مشابه با خا قی م لق دارد و حدس میز د که از شتتاهنامح ابومنصتتوری ،دو یااا
چند سخۀ متفاوت وج د داشته است و همااین م ضا ف ساابب اخاات

روایاات فردوساای ،ثعااا بی و بیرو اای شااده

است آید ل 1383 ،ز  .)113محیا طباطبایی 1369ز  )187-186به جدو های ا پادشاهان ایاران کااه در برخاای
از دست ی های شاهنام  ،ازجمله دست ی

ندن  675آمااده اساات ،اشاااره میکنااد و ایاان جاادو ها را همااان

جدو هایی میدا د که در مقدمۀ شاهنامح ابومنصوری درج شده ب د و این کته را پیش میکشد کااه بیرو اای در «آثااار
ا باقیه» به مقدمۀ شاهنامۀ اب منص ری رج ف کرده و فهرست م رد ظر را از همین مقدمه در کتااان خا د آورده اساات.
اما آید ل خا مقدمۀ سخۀ ندن  675را با متن اصلی آن متفاوت میدا ااد و بااه قرایناای احتمااا میدهااد کااه کاااتبی
کتابت متن اصلی ،جدو شاهان را تحریر کرده و به آغاااز آن افاازوده اساات؛ از ایاان رو جاادو شاااهان
سا ها پ از
ِ ِ
سخۀ ندن  ،675یا همان جاادو مقدمااۀ شتتاهنامح ابومنصتتوری یساات و یااا از آن تحریرهااای احتمااا ی شتتاهنامح
ابومنصوری است که بیرو ی به آن رج ف کرده اساات آیااد ل 1386 ،ز  .)43آیااد ل سااپ می یساادز « قاال قا
ثعا بی از شاهنامح ابومنصوری دربارۀ خستین شاه اشکا ی با ثار الۀاقی و یز فهرست مقدمااۀ ناادن متفاااوت اساات و
این اخت

دن چند تحریر جداگا ه از شاهنامح ابومنصوری را پیش میآورد» آید ل 1386 ،ز .)44
ها ،احتما ب ِ
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.2هبح ه

در این بخش ک شش شده تا فهرست پادشاهان اشکا ی در متنهای تاریخی که تااا پایااان ظااب شتتاهنام  400ه.ق)
شته شده است با ت جه به شباهتها و تفاوتهایی که با یکاادیگر دارد ،طبقهبناادی شا د .در ایاان ما رد بایااد دقاات
داشت که تفاوت یک یا دو ا در جدو های مختل

باید پژوهشگر را به این تیجه برسا د که با دو روایاات گ اااگ ن

از دو کتان کهن م اجه است؛ بلکه این تفاوت ممکن اساات حاصاال بیدقتاای یساانده یااا کاتااب و یااا تصااحی و
گشتگی و یا کب و زیاد شدن ا ها باشد .در اینجا جدو شاهان اشکا ی با ت جااه بااه سلسله سااب و تباااری کااه بارای
آنها آمده و هم نین سا شمار پادشاهی و شباهت ا ها ،به پنج گروه تقسیب شد تا شان داده ش د که جاادو بیرو اای
از شاهنامۀ اب منص ری و فهرست فردوسی با کدا گروه هما ندی و قرابت بیشتری دارد.
فه
.2-1هگروههال ه

فهرست س طبری بیتاز 195؛ 1362ز ج)501-500 ،2ز
 .1افق رشاه بن ب

بن ساب ر بن اشکان باان أر

ا جبار بن سیاو بن کیقاوسا ملک  62سا ) ه
 .3ج ذرز بن ساب ر بن افق ر  59سا ) ه
 .5ج ذرز بن ابزان بن ب
 .7هرمزان بن ب

 31سا ) ه

 48سا ) ه

 .9کسری بن فیروزان  47سا ) ه

 .2ساب ر بن افق ر  53سا ) ه
 .4ابزان بن ب

بن ساب ر  47سا ) ه

 .6رسی بن ابزان  34سا ) ه
 .8فیروزان بن هرمزان بن ب
 .10اردوان بن ب

 37سا ) ه

 55سا ) ه

مجم فز  473سا ) ه
ثعا بیه 1963ز 473-457؛ 1368ز  )285-299از همین فهرست در ذکر پادشاااهان اشااکا ی اسااتفاده کاارده
است .م ابق اشارۀ ثعا بی 1963ز 458-457؛ 1368ز  ،)285او فهرست اشکا یان را بر اساس شااباهت فهرساات
م
س طبری و سخن ابن خردادبه آورده و احتماال فهرست ثعا بی با ت جه به روایاات اباان خردادبااه شااته شااده اساات؛
چراکه تفاوتهایی میان سخن او و طبری دیده میش د.
فهرست حمزۀ اصفها ی بیتاز 14؛ 1367ز  )11-10یز ما ند طبری است؛ اما با دو تفاوتز  .1پادشاهی بااه ااا
«ب

پسر فیروزان» دارد که در فهرست طبری دیده میشا د؛  .2در سا شاامار شاااهان بااا سااخن طبااری متفاااوت

اساات .ا بتااه ایاان دو تفاااوت د یاال باار ادیااده گاارفتن شااباهتهای فاراوان ایاان دو فهرساات میشا د ،بااهویژه کااه
م
تبار شجر امه) پادشاهان اشکا ی در هر دو فهرست یکی است و احتماال روایاات مشااترکی کااه بااه ایاان دو یساانده
ِ
رسیده ،د یل این شباهت استز
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شمارة چهارم

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

 .2شاپ ر بن اشک )24

 .3گ درز بن شاپ ر )50

 .4بیژن بن ب

بن شاپ ر )21

 .5گ درز ک چک پسر بیژن )19

 .6رسی بن بیژن )30

 .7هرمزان بن ب

بن شاپ ر )17

 .8فیروزان بن هرمزان )12

 .9خسرو بن فیروزان )40

 .10ب

بن فیروزان )24

 .11اردوان بن ب

بن فیروزان )55

مجم فز  344سا )

بیرو ی 1878ز  )114یز جدو حمزه را در کتان «آثار ا باقیه» آورده و می یسد که حمزه از کتان اوسااتا بارای
شتن آن اسااتفاده کاارده اساات؛ در حااا ی کااه حماازه در ایاان ما رد بااه کتانهااای «ساایر ا ملا ک ا فاارس» اشاااره
میکند اصفها ی ،بیتاز 9؛ 1367ز  .)7پ از این فهرساات ،حماازۀ اصاافها ی بیتاااز 29؛ 1367ز  )30در فصاال
دیگر از کتان خ د به ذکر اخبار پادشاهان ایران با ت جه به کتانهای «سیر ا مل ک ا فرس» کتب ساایر) میپااردازد و
از سه پادشاه اشکا ی یاد میکندز  .1شاپ ر پسر اشک .2 .گ درز پسر اشک .3 .ب

پسر خسرو اصاافها ی ،بیتاااز

ات حماازه دیااده میشا د .ایاان
42-43؛ 1367ز  .)42-41از میان این سه پادشاه ،دو م رد پایا ی در فهرست خسا ِ
شان میدهد که دو روایت از پادشاهان اشکا ی در کتانهای سیر ا مل کی که حمزۀ اصفها ی از آنها ا باارده ،با ده

است که در برخی از آنها به جای «گ درز پسر شاپ ر»« ،گ درز پساار اشااک» و بااه جااای «با
«ب

پساار فیااروزان»،

پسر خسرو» آورده ب د د و حمزۀ اصفها ی ک شااش کاارده ایاان تفاااوت را شااان دهااد؛ ا بتااه ایاان تفاااوت بااه

فهرستهای گروه «ن» شباهت دارد که در ادامه خ اهد آمد.
به
.2-2هگروهه ه

در اینجا روایت تاریخ گااارا ی خ اهااد آمااد کااه سااخن آنهااا بااا گااروه «ا ا » شااباهت فراوا اای دارد و بایااد گفاات
فهرستهای هر دو گروه ،ریشه در یک روایت مشترک دارد با این تفاوت که به جای «فیروزان پساار هرمازان»« ،اردوان
اشکا ی» یا «اردوان بزرص» آوردها د و گ درز را پسر اشک/اشکان/اشکا یان و ب

را پساار خسرو/کسااری میدا نااد.

روایت متفاوت در سیر ا مل کهااا با ده
هما ر که پیش از این گفته شد حمزۀ اصفها ی به این تفاوت که اشی از دو ِ

اشاره کرده است.

طبری بیتاز 194-193؛ 1362ز ج )499 ،2در فهرست خست خ د از شاهان اشکا ی ،جاادو ذیاال را آورده
استز
 .1اشک بن اشجان  10سا ) ه

 .2ساب ر بن اش ان  )60ه

 .3ج ذرز بن اش ا ان االکبر  )10ه

 .4بیزن االش ا ی  )21ه

 .5ج ذرز االش ا ی  )19ه

 .6رسی االش ا ی  )40ه

 .7هرمز االش ا ی  )17ه

 .8اردوان االش ا ی  )12ه

 .9کسری االش ا ی  )40ه

 .10ب

االش ا ی  )24ه

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

مسع دی 1938ز  )84-83در کتان «ا تنبیه و االشارا » و در کتااان «مااروج ا ااذهب» مسااع دی1973 ،ز

ج ،)236-235 ،1فهرست شاهان اشکا ی را ما ند طبری آورده ،بااا ایاان تفاااوت کااه سا شاامار اشااکا یان در کتااان
«ا تنبیه و االشرا » 268 ،سا و در کتان «مروج ا ذهب»  282سا است .او روایاات خا د را از «اب بیااده معماار
م
بن مثنی ا تیمی» از « مر کسری» از کتان «اخبااار ا فاارس» میدا ااد « .ماار کسااروی» بااه گفتااۀ اذکااائی احتماااال
«اب حفص مر بن حفص ّفرخان طبری» است بیرو ی1392 ،ز  .)598-597این یسنده به خ است «فضاال باان
سااهل» بااه دربااار مااأم ن فراخ ا ااده شااده و یکاای از مترجمااان خداینامااه با ده اساات اباان اادیب1381 ،ز  446و
 .)491-492مسع دی در کتان «مروج ا ذهب» به  517سا پادشاااهی اشااکا یان اشاااره میکنااد و ایاان در حااا ی
است که در کتان «ا تنبیه و االشرا » فاصلۀ میان اسکندر و اردشاایر بابکااان را  510سااا شااته اساات مسااع دی،
1938ز .)85
ّ
مقدسی 1903ز ج156-155 ،3؛ 1374ز ج )510 ،1یز در «ا بدّ وا تاریخ» همین فهرساات را آورده اساات و
می یسد که مل ک ا ای  266سا پادشاهی کرد د ،اما در ا تهای فهرستش بااه  270سااا پادشاااهی اشااکا یان
اشاره میکند ه .ه
بیرو ی از ق «اب ا فرج ابراهیب بن احمد بن خل ز جا ی حاسب» و از کتان «ا تاریخ» ،جدو چهااار خا د
از پادشاهان اشکا ی را آورده است با این ت ضیح که اب ا فرج ز جا ی ،فهرست خا د را بااا ت جااه بااه همجنسای میااان
گفتارهای گ اگ ن تنظاایب کاارده اساات بیرو اای1878 ،ز 116؛ 1392ز  )141و روایاات او یااز  266سااا پادشاااهی
اشکا یان را شان میدهد .ابن مسک یه 2003ز ج )88 ،1یز میگ ید که اشااکا یان  266سااا پادشاااهی کرد ااد و
فهرستی م ابق با روایت دیگر یسندگان این گروه میآورد .ه
در این گروه فهرست فردوسی 1393ز ج )83-67 ،139-138 ،6یز قرار دارد .هر چنااد یسااندگان دیگاار بااه
 11پادشاه و فردوسی تنها به  9پادشاه اشاره کرده ،اما ا ها و ترتیبی که او آورده است ،فهرساات او را در ایاان گااروه قارار
میدهدز ه
 .1اشک از ژاد قباد

 .2شاپ ر

 .3گ درز اشکا یان

 .4بیژن از ژاد کیان

 .5رسی

 .6اورمزد بزرص

 .7خسرو

 .8اردوان

 .9بهرا اشکا یان که او را اردوان بزرص میخ ا د د)
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بنداری در ترجمۀ این بخش از شاهنام  ،سخنی مشابه با فردوسی آورده است ،تنهااا بااا یااک تفاااوت کااه اشااک را
فرز د اشک میخ ا د؛ در حا ی که در شاهنام چنین چیزی یامده استز «سر این پادشاهان اشک فرز د اشااک با د
که سب به کیقباد میرسا ید… سرایندۀ کتان گ ید که پ از اشک ،شاپ ر ب د ،سپ گ درز ،آن گاه بیااژن و پا از
او اورمزد و بعد از او خسرو ،سپ اردوان آمد که مردی خردمند و صاحب رأی با د و پا از او بهارا کااه او را اردوان
بزرص میخ ا د د» بنداری1932 ،ز ج38 ،2؛ 1382ز .)388
جه
.2-3هگروهه ه

این گروه به جز اینکه دو پادشاه با ا های «اشک پسر اشک پسر اشکان» و «بهافرید اشکا ی» بیشااتر دارد ،تفاااوتی بااا
گروه «ن» و «ا » دارد و باید گفت با فهرستهای گروه «ا » و «ن» به یک روایات مشااترک میرسااد .در ایاان
گروه تنها فهرست دو طبری قرار دارد طبری ،بیتاز 194؛ 1362ز ج)499 ،2ز
 .1اشک بن اشکان باازرص از فرز اادان کیبیااه پساار کیقباااد
 10سا )

 .2اشک پسر اشک پسر اشکان  21سا )

 .3شاپ ر پسر اشک پسر اشکان  21سا )

 .4شاپ ر پسر اشک پسر اشکان  30سا )

 .5گ درز بزرص پسر شاپ ر پسر اشکان  10سا )

 .6بیژن پسر گ درز  21سا )

 .7گ درز ک چک پسر بیژن  9سا )

 .8رسه پسر گ درز ک چک  40سا )

 .9هرمز پسر ب

پسر اشکان  17سا )

 .11کسری پسر اشکان  40سا )

 .10اردوان بزرص و او اردوان پسر اشکان است  12سا )
 .12بهافرید اشکا ی  9سا )
 .14اردوان ک چک او اردوان پسر ب

 .13ب

اشکا ی  24سا )

مجم فز  277سا )

پسر فیروز پساار

] پساار شاااپ ر پساار اشااک پساار

هرمز پسر ب شر [ب
اشکان بزرص و َج ِد او کیبیه پسر کیقباد است) 13 .سا )

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

جدو خ د ذکر کرده است؛ ازاینرو «فیروز» و «ب

پسر فیروز» در آن دیده میش د ،اما در فهرسات طبااری ااامی
گااروه «ا ا »« ،ن»« ،ج» در

از «فیروز» به ن ان شاه اشکا ی برده شده است .این م رد شان میدهد که اخاات
م
معرفی شاهان اشکا ی به این د یل ب ده است که یسندگان سیر ا مل کها احتماال از میااان تبااار هاار یااک از شاااهان
اشکا ی که در منبع آنها خداینامه) ب ده است ،ا هایی را برمیگزید د و به ن ان شاااه معرفاای میکرد ااد و اخاات
این سه گروه بیشتر تیجۀ مبهب ب دن روایت منبع آنها و اجتهاد شخصیشان در ا تخان ا شاهان اشکا ی است.

سال پنجاه و سوم
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کتهای که در م رد این گروه وج د دارد این است که یکسره متفاوت از سه گااروه «ا ا »« ،ن» و «ج» اساات و بایااد
گفت تاریخ گارا ی که کتانهای سی الملوک الف س و کتانهااای تاااریخی دیگاار را در اختیااار داشااتها د بااه چنااین
روایتی اشاره کردها د .خ ارزمی 1930ز  )63-62ا و قب پادشاهان اشکا ی را اینگ ه آورده استز
لقب

نام

لقب

نام

 .3ساب ر بن اشک

ج شنده
ّزرین

 .2اشک بن اشک

اشکان

 .4بهرا بن ساب ر

ج درز

 .5رسی بن بهرا

ی

 .6هرمز

ساالر

 .7بهرا بن هرمز

روشن

 .8بهرا بن بهرا

تراده جیب)

 .9رسی

شکاری

 .10اردوان

االحمر

 .1اشک بن دارا

بیرو ی در جدو خست ا و قب پادشاهان اشکا ی را بدون ذکر منبع آورده است بیرو ی1878 ،ز )113ز
نام

 .1اشک بن اشکان  13سا )
 .3ساب ر بن اشک )30

نام

لقب

لقب

اشکان

ح ئئئده ،ق ه دارد)  .2اشک بن اشک بن اشک )25
ح رون
 .4بهرا بن ساب ر )21
ّزرین

 .5رسی بن بهرا )25

کیس ر

 .6هرمز بن رسی )40

ساالر

 .7بهرا بن هرمز )25

روشن

 .8فیروز بن بهرا )17

ب د

 .9کسری بن فیروز )20

براده

 .10رسی بن فیروز )30

 .11اردوان بن رسی )20

االخیر

شکاری

مجم فز  266سا )

به ظر میرسد خ ارزمی برای آوردن ا و قب پادشاهان اشکا ی به منبعاای دسترساای داشااته کااه بیرو اای یااز از
همان منبع در فهرست خ د استفاده کرده ،اما خ ارزمی بر خ

بیرو ی همااۀ پادشاااهان اشااکا ی را یاااورده اساات.

اذکائی قب «ح رون» را «گ درز» شته است و به ظر میرسااد «حا رون» را گشااتۀ «جا درز» میدا ااد بیرو اای،
1392ز .)139
بیرو ی از کتان «شاهنامه ابی منص ر بن بدا رزاق» ،فهرست ذیل را آورده است بیرو ی1878 ،ز )117ز
 .1اشک بن دارا و گفتها ااد کااه از
فرز دان آر ب د  13سا )
 .4بهرا بن ساب ر )51

 .2اشک بن اشک )25

 .3ساب ر بن اشک )30

 .5رسی بن بهرا .)25

 .6هرمز بن رسی )40
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شمارة چهارم

 .7بهرا بن هرمز )5

 .8هرمز )7

 .9فیروز بن هرمز )20

 .10رسی بن فیروز )30

 .11اردوان )20

مجم فز  266سا )

این فهرست با فهرست خست بیرو ی و خ ارزمی شااباهت فراوا اای دارد .هاار چنااد در ایاان فهرساات در گزینااۀ
خست بیرو ی یست و به جااای آن بیرو اای پا از «فیااروز»،
شمارۀ  ،8پادشاهی به ا «هرمز» آمده که در فهرست
ِ
پادشاهی به ا «کسری بن فیروز» آورده است که در فهرست شاهنامح ابومنصوری دیده میشا د ،امااا یااک کتااه در

این میان به چشب میخ رد که قابل تأمل است و آن شباهت فراوا اای اساات کااه ایاان دو فهرساات در ذکاار ااا و سااا
پادشاهان اشکا ی با یکدیگر دارد .درست است که در فهرست شتتاهنامح ابومنصتتوری بارای «بهارا باان شاااپ ر»51 ،
سا پادشاهی آمده که در فهرست بیرو ی  21سا است و یا در فهرست اب منص ری برای «بهرا بن هرمااز» 5 ،سااا
پادشاهی آمده که در فهرست بیرو ی  25سا است و یا برای «هرمز» 7 ،سا آمده که جای آن را «فیااروز باان بهارا »
با  17سااا پادشاااهی گرفتااه اساات ،امااا ایاان تفاااوت سااا ها 51-21؛ 5-25؛  )7-17میت ا ااد حاصاال تفاااوت
سخههای خ ی یک کتان و یا اشتباه در خ ا دن آن باشااد و تفاااوت اساساای و بنیااادینی یساات .از ایاان رو میتا ان
گفت فهرست شاهنامح ابومنصوری بر اساس منبعی شته شده ب د که خ ارزمی و بیرو ی یز جاادو خا د را م ااابق
م
آن شتها د؛ به این معنی که خ ارزمی و بیرو ی و یسندگان شاهنامۀ اب منص ری احتماال از یک کتااان مشااترک یااا
یک روایت مشترک برای ذکر جاادو خا د اسااتفاده کردها ااد ،کتااابی کااه روایاات آن چناادان متااداو با ده اساات و
تاریخ گاران به آن اشارهای کردها د.
با دقت در طبقهبندی جدو پادشاهان اشکا ی که تا اینجا به آن اشاره شد ،میتا ان گفاات کااه روایاات گروههااای
«ا »« ،ن»« ،ج» ،ریشه در یک روایت مشترک دارد که این روایت به احتما فراوان بااه د یاال دقیااق با دن تاااریخ
اشکا یان در خداینامه ،دچار دگرگ ی شده است و یسندگان با ت جه به برداشاات و اسااتنباط خا د ،ا هااایی را از آن
کاسته و یا به آن افزودها د .از س ی دیگر باید گفت که روایاات گااروه «ن» و «ا ا » ساابت بااه گااروه «ج» و «د» از
ا تبار بیشتری برخ ردار است؛ بهویژه که یسندگان متنهای تاریخی برای آوردن فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در آن
دو گروه ن ،ا ) به کتانهای سی الملوک الف س اشاره میکننااد ،امااا بیرو اای 1878ز  )113منبااع خا د را ذکاار
میکند و تنها جدو اشکا یان را د با ۀ جدو پیشدادیان و کیا یان میدا د که این جدو بر اساااس ظاار ما ماارد
ایران رأی جمه ر ا فرس) تنظیب شده است همانز  .)102او هم نین در ابتدای فهرست خساات ساسااا یان کااه آن
را هب د با ۀ جدو های خست خ د میدا ااد بااه ایاان م ضا ف اشاااره میکنااد کااه ایاان جاادو باار اساااس «تاااریخ
پارسی» ا تاریخ ا فارسی) تنظیب شده است همانز .)120
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.2-5هگروههه هو ه

حمزۀ اصفها ی بیتاز 27-26؛ 1367ز  )22از گفتۀ «بهارا پساار مردا شاااه ،م بااد شااهر شاااپ ر» جاادو ی را آورده
است که به  19پادشاه اشکا ی و  433سا پادشاهی آنها اشاره دارد و بیرو ی 1878ز  )115یااز همااین جاادو را از
ق حمزه قل کرده است .این جدو یکسره با روایتهااای دیگاار متفاااوت اساات و بااا سااخن فردوساای و بیرو اای از
شاهنامۀ اب منص ری یز تفاوت آشکاری دارد.
یه
نهایهتاریخ ه
.3هتبارهپادشاهانهاشکانیهدرهمت ه

در متنهای تاریخی برای اشکا یان ،چهار تبار شااته شااده اساات؛ از اژادز  .1کیکاااوس  .2کیقباااد  .3گشتاسااپ .4
دارای بزرص .م ابق گفتۀ تاریخ یسان دو دسته روایت را باید از هب تفکیک کاارد .خساات روایتهااایی کااه در میااان
تاریخ یسان غیرایرا ی و ایرا ی به زبان ربی شته شده روایت تازیان) و دو روایتهایی کااه در میااان ایرا یااان رواج
داشته است و به زبان پارسی شته شده ب د روایت پارسیان) .در م رد فهرساات پادشاااهان اشااکا ی گااروه «ا ا »،
«ن»« ،ج» ،روایت تازیان و گروه «د» روایت پارسیان تلقی میش د ،چنا که بیرو ی بااه گفتااۀ خا د فهرسااتهای
خست را بر اساس ظر م مرد ایران رأی جمها ر ا فاارس) و تاااریخ پارساای ا تاااریخ ا فارساای) تنظاایب کاارده
است بیرو ی1878 ،ز  102و  113و  .)120این م ض ف در م رد تبار پادشاااهان اشااکا ی یااز دیااده میشا د کااه در
روایت تازیان «اشک» را از ژاد «سیاوخش پسر کیکاووس» و یااا «اساافندیار پساار کیگشتاسااپ» میدا نااد ،امااا در
روایت پارسیان م ابق گفتۀ تاریخ یسان ژاد «اشک» را به «کیقباااد» و یااا «دارای باازرص» میرسااا ند .همااا ر کااه
طبری می یسدز «پارسیان پندار د که اشک پسر دارا ب د .گ یدز بعضیشان گفتها د که اشک پسر اشکان باازرص با د و
وی از فرز دان کیبیه پسر کیقباد ب د» طبریز بیتا 194؛ 1362ز ج.)499 ،2
.3-1هازهنژادهکیکاوس ه :ه

التنۀی و االش ا ز «اشک بن اشک بن اردوان بن اش ان بن أ ا جبار باان ساایاوخش باان کیقاوسشاااه» مسااع دی،
1938ز  .)83-84م ت وج ال ت ه ز «اشااک باان اشااک باان اردوان باان اش ا ان باان آس ا جبااار باان ساایاو باان
کیقاوس» مسع دی1973 ،ز ج .)236-235 ،1فهرست س طبریز «افق ر شاه بن ب

بن ساب ر باان اشااکان

بن أر ا جبار بن سیاو بن کیقاوسشاه» طبری ،بیتاااز 195؛ 1362ز ج .)501-500 ،2بیرو اایز «اشااک باان
اشااکان بااا قااب «اف رشاااه» اباان با

باان شاااپ ر اباان اشااکان باان اس ائکئااار ق ااه اادارد) باان ساایاو باان

کیکاااوس» بیرو اای1878 ،ز  .)113دا اسرشاات بااه جااای «اس ائکئااار»« ،آس ایکنااار» بیرو اای1377 ،ز  )154و
اذکائی« ،ا [آر ] پهل ان» آورده است بیرو ی1392 ،ز  .)138بیرو ی از گفتۀ حمزه از اوستاز «اشااک باان با
بن ساب ر بن اشکان بن ا ا ّ
جبار» بیرو ی1878 ،ز .)114
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در م رد ِا «أ  /اس /آس /أر ِ ائکئار /ا جبار» دو کته وج د دارد .خساات اینکااه منظا ر از «ا جبااار» نا ِان
«کی» است که یسندگان متنهای ربی در ابتدای پادشاااهان کیااا ی میآورد ااد ،چنا کااه خا ارزمی 1930ز )61
«کاای» را «ا جبااار» و «کیااان» را «ا جبااابره» و طبااری بیتاااز  )152و بیرو اای 1878ز  )102سلساالۀ «کیا یااان» را
م
«ا جبابره» میخ ا ند .از این رو منظ ر از «اس/آس/ا /أر ِ ا جبار» در ایاان متنهااا« ،کاایآر » اساات .احتماااال
مترجمان و یسندگان سیر ا مل کها این ا را در اداینام دیدها د و چ ن این ا را بااه ن ان سرسلسااله در یافتها ااد،

تبارهای گ اگ ن و متفاوتی برای اشکا یان شتها د و از اینجاست که چهااار تبااار کیقباااد ،کیکاااوس ،کیگشتاسااب و
دارای بزرص به متنهای تاریخی راه یافته است .شاید به همین د یل ب ده کااه در فهرساات بیرو اای بااه قاال از حماازه از
َ
اوستاَ ،سب «اشک» را به «ا ا جبار» رسا دها د و دیگر از سیاو و کیکاوس سااخنی در میااان یساات ،هاار چنااد
ممکن است بیرو ی 1878ز  )113به د یل اشارۀ پیشین خ د« ،ساایاو پساار کیکاااوس» را در ادامااۀ «ا ا جبااار»
یاورده باشد .در متنهای تاریخی یز به غیر از «کیخسرو» و «فرود» ،فرز اادی بااه ااا «کاایآر » یااا «آر » بارای
سیاو معرفی شده و حتی «کریستن سن» در کتان «کیا یان» یااز باه چنااین چیاازی اشاااره کاارده اساات .ازایاانرو
درستی این سلسله سب را که به «سیاوخش پسر کیکاوس» میرسد باید با شک و تردید گریست ،هاار چنااد ممکاان
است برساختۀ م ّرخان دورۀ اس می باشد« .کیآر » که در بیشااتر متنهااای تاااریخی آمااده بااه احتمااا فاراوان از
فرز دان «کیقباد» است که طبری اینگ ه به ا فرز دان او اشاره میکندز «کیافنه ،کیکاااوس ،کاایأر  ،کیبااهأر ،
کیفاشین ،کیبیه» طبری ،بیتاز .)152
.3-2هازهنژادهکیقباد ه :ه

فهرست دو طبریز «اشک پسر اشکان بزرص ب د و وی پسر کیبیه پسر کیقباد ب د و ده سا پادشاااهی کاارد» طبااری،
بیتاز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2هم نین طبری در فهرست دو میگ یاادز «اردوان ک چااک او اردوان پساار با
پسر فیروز پسر هرمز پسر ب شر پسر شاپ ر پسر اشک پسر اشکان بزرص و َج ِد او کیبیه پسر کیقباااد اساات» طبااری،
بیتاز 194؛ 1362ز ج .)500-499 ،2ثعا بی دربارۀ «اشک» می یسدز «گفتها ااد کااه وی از فرز اادان اشااکان باان
کیآر بن کیقباد ب د و جز این هب گفتها د» ثعا بی1963 ،ز 457؛ 1368ز  .)284فردوسی میگ ید کااه اشااک از
ژاد قباد کیقباد) ب د و اشکا یان خ د را از سل «آر » میدا ستند فردوسی1393 ،ز ج.)74-67 ،139-138 ،6
سه روایت خست به سخن فردوسی در شاهنامه زدیک است که «اشااک» را از اژاد «قباااد» میدا ااد .در اینجااا
َ
منظ ر از «کیبیه» در اصل «کیاپی َ ه» فرز د «کیقباد» است که در بندهش به آن اشاره شده اسااتز «از قباااد ،کیاپیا َ ه
زاده شد .از کیاپی ه) کی َا َر و کی َ
بیار و کی َپسین و کیکاوس زاده شد د» دادگاای1369 ،ز  .)150در شتتاهنام
یز ا فرز دان کیقباد آمده ،اما به «کیاپی ه» اشارهای شده استز
پساار بااد ماار او را خردمنااد چااار

که بودناد از او در جهاان یادگاار
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( )175-173 ،198 ،1
َ
با این ت ضیح باید گفت که تبار «اشک» به ن ان خستین پادشاه اشااکا ی بااه «کاایآر » و سااپ «کیاپیا َ ه» و
در هایت به «کیقباد» میرسیده است .سخن فردوسی کااه اشااک را از اژاد کیقباااد و گا درز را «خساارو ژاد» ممکاان
است کیخسرو م رد ظر باشد) و بیژن را از ژاد کیان میدا د ،این کته را شان میدهد که یسندگان منبااع فردوساای،
اشکا یان را از تبار پادشاهان کیا ی میدا ستند .آ ه فردوسی دربارۀ ِ سبت اشکا یان به ژاد آر آورده است ،بااا ت جااه

به ش اهدی که در منابع تاریخی آمده ،این م ض ف را روشاان میکنااد کااه منظا ر از «آر » ااه «آر کمااا گیر» کااه
«کیآر » فرز د «کیقباد» یا «کیاپی ه» است؛ چراکه آر ِ کمااا گیر پاایش از کیا یااان در زمااان منا چهر یااا َزو با ده
است خ یبی1396 ،ز  )161-143و هرگز از سلسلۀ کیا ی محس ن میش د .حتی جایی در شاااهنامه کااه پا از
کشته شدن اردوان آخرین پادشاه اشکا ی ،دو فرز د او یز به دست اردشیر گرفتار میش د ،بار دیگر بااه اژاد اشااکا یان
م
و «تخمۀ آرشی» اشاره میش د که احتماال همان کیآر م رد ظر است ه آر کما گیرز
دو فرزناادا او هاام گرفتااار شااد

بادو تخمااهی آرشای خااوار شااد
( )441 ،164 ،6

در کنار این م رد برخی از پژوهشگران باادون ارائااۀ د یلاای روشاان« ،آر » را «کیارشاان پساار کیقباااد» صاافا،
َ
َ
1389ز  )549و یااا «آر » را گشااتۀ «ا َرشااک» و «اشااک» میدا نااد کازازی1388 ،ز ج )501 ،7و بااه اشااارههای
تاریخ یسان دربارۀ تبار خستین پادشاه اشکا ی ت جهی میکنند.
.3-3هازهنژادهگشتاسپ ه :ه

فهرست دو طبااریز «اشااک باان حااره باان رساابیان باان أرتشااا باان هرمااز باان ساااهب باان رزان باان ساافندیار باان
بشتاسب» طبری ،بیتاز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2این تبار را تنها طبااری و بااه پیااروی از او اباان اثیاار 1987ز ج،1
227؛ 1383ز ج )346-345 ،1آورده است و چ ن بااه غیاار از طبااری و اباان اثیاار ،متنهااای تاااریخی دیگاار بااه آن
اشارهای کردها د ،باید چندان م رد ا تماد تاریخ گاران ب ده باشد .هر چند این تبار هب به پادشاهان کیا ی میرسد.

58

جستارهای نوین ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة چهارم

.3-4ههازهنژادهدارایهبزرگه(داراب) ه :ه

طبریز «و پارسیان تص ّ ر کردها د که او اشک پساار دارا با د» طبااری ،بیتاااز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2بلعماایز «و
ایشان را پدری ب ده ب د «اشکان» ا … آ گاه آن اشکا یان از پا اشااک باان دارا مملکاات دویساات و شصاات سااا
بداشتند» بلعمی1353 ،ز ج .)731 ،2بلعمی در ابتدا برای «اشک پسر دارای اکبر»  10سا پادشاهی شااته ،امااا او
را در فهرست قرار داده است و تنها به ن ان تبار اشکا یان از او یاد میکند همانز  .)731روایت م بد از قا حماازهز
«اشک بن دارا بن دارا  10سا » اصفها ی ،بیتاز 27-26؛ 1367ز  .)22-21مقدسیز اشااکا یان ،اشااک باان دارا را
بزرص میداشتند و او را پادشاااه میخ ا د ااد 1374ز ج510 ،1؛ 1903ز ج .)156-155 ،3خا ارزمیز «اشااک باان
دارا ،قبش ج شاانده» 1930ز  .)62روایاات م بااد از قا حماازه از بیرو اایز «اشااک باان دارا باان دارا باان دارا10 ،

سا » 1878ز  .)115ثعا بیز «گفتها ااد کااه اشااکان از فرز اادان دارای باازرص با د» 1963ز 457؛ 1368ز .)284
مسک یهز «برخی گ یند که اشک پسر دارای بزرص خستین پادشاااه اشااکا ی با د و پا از او فرز ااد گا درز پساار
اشک به شاهی شست» 2003ز ج.)88 ،1
در اینجا یز ژاد دیگری برای «اشک» آمده است که به «داران یا دارای بزرص» فرز ااد «بهماان» میرسااد .م ااابق
گفتۀ طبری ،پارسیان ایرا یان) اشک را از فرز دان دارا میدا سااتند .بیرو اای از شتتاهنامح ابومنصتتوری همااین سااب را
آورده است ،هم نین او را از فرز دان «آر » میدا د .بنداری در کنار ترجمۀ شاهنام به سخن طبااری اشاااره میکنااد
و میگ ید که اشک از فرز دان دارای بزرص ب د بنداری1932 ،ز ج38 ،2؛ 1382ز .)388
یه
.هتفاوتهروایتهفردوسی،هبیرونیهوهثعالبیهازهشاهنامۀهابومنصور ه
4
ِ

چنین گفت دانناده دهقاان چاا

کزان پس کسی را نبد تخت عاا

بزرگااان کااه از تخاام آرش بدنااد

دلیر و سبکساار و سارکش بدناد

به گیتی به هر گوشهای بار یکای

گرفتااه ز هاار کشااوری اناادکی

چااو باار تختشااان شاااد بنشاااندند

ملااوک طوایااف همیخواندنااد

ازین گونه بگذشت سالی دویست

تو گفتی که اندر زمین شاه نیست

نکردند یااد ایان از آن ،آن ازیان

برآساااود یکچناااد روی زماااین

-سکندر سگالید ازین گوناه رای

که تا روم آبااد ماناد باه جاای-

نخست اشاک باود از ناژاد قبااد

دگاار گاارد شاااپور خساارونژاد

ز یااک دساات گااودرز اشااکانیان

چو بیاژن کاه باود از ناژاد کیاان

چو نرسی و چون اورمازد بازرگ

چو خسرو که باد نامادار ساترگ
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چااو زو بگااذری ناماادار اردوان

خردمنااد و بااارای و روشاانروان

چاو بنشساات بهاارام از اشااکانیان

ببخشاااید گنجااای باااه ارزانیاااان

ورا خواندنااااد اردوان باااازرگ

که از میش بگسست چنگال گاارگ

ورا بود شیراز و پاارس و ساپهان

کاه داننااده خواناادش ماارز مهااان

به اسطخر بد بابک از دسات اوی

که تنّین خروشان بد از شست اوی

چو کوتاه بد شاخ و هم بیخشاان

نگویاااد جهاندیاااده تاریخشاااان

ازیااارا جاااز از ناااام نشااانیدهام

نااه در نامااهی خسااروان دیاادهام
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( )83-67 ،139-138 ،6
اوی منبااع
خست باید به این کتااه دقاات داشاات کااه راوی ایاان بخااش را بایااد فردوساای قلمااداد کاارد؛ بلکااه ر ِ

فردوسی دهقان چاچ) چنین م لبی را آورده و فردوسی همانط ر که اشاره کرده چنین گفت دا نااده دهقااان چاااچ)،
بر اساس سخن او این بیتها را سروده است ح ی1384 ،ز 49؛ محم دی1395 ،ز  .)79-78اما دو بیاات آخاار را
اوی منبع فردوساای دهقااان چاااچ) کااه فردوساای آن را بااه ظااب درآورده
میت ان یا سخن فردوسی دا ست و یا سخن ر
ِ ِ
است .اگر این دو بیت سخن فردوسی باشد ،در بیت خست میگ یدز «جها دیده دهقان چاچ) دربااارۀ ک تاااه با دن
پادشاهی اشکا یان و ادامه یافتن سل آنها میگ ید و همین را د یلاای بارای بیااان کااردن تاااریخ هاار یااک از شاااهان
اشکا ی میدا د؛ ازاینرو من فردوسی) به جز ا از آنها شنیدها و حتاای در شتتاهنامح ابومنصتتوری هااب دیاادها ».
ا بته با ت جه به جدو ی که بیرو ی در ثار الۀاقی از شاهنامح ابومنصوری آورده و بااه ااا و ماادت پادشاااهی هاار یااک از
شاهان اشکا ی اشاره کرده ،میت ان گفت که فردوسی در شاهنامح ابومنصوری دربارۀ اشکا یان م لباای یافتااه اساات.
حا با ت جه به این کته باید گفت که در دو بیت آخر ،فردوسی به احتما فراوان سخن راوی دهقان چاچ) را بااه ظااب
ِ
درآورده است .راوی در این دو بیت میگ یدز «جها دیده م بد زرتشتی) دربااارۀ ک تاااه با دن پادشاااهی اشااکا یان و
ادامه یافتن سل آنها میگ ید و همین را د یلی برای بیان کردن تاریخ هر یک از شاااهان اشااکا ی میدا ااد؛ ازایاانرو
من راوی/دهقان چاچ) به جز ا از آنها شنیدها و حتی در خداینامه هب دیدها »« .شا و باایخ» در اینجااا کنایااه از
«فرز دان و سل» است و به سل اشکا یان اشاره دارد که طبق ظر راوی ،آنها تعداد کماای ب د ااد و سااا های زیااادی
پادشاهی کرد د؛ از این رو م بدی که این بخش را برای راوی بیان کرده ،تاااریخ و سرگذشاات آنهااا را گفتااه اساات؛
چراکه از اشکا یان به جز ا چیزی شنیده و حتی در نامح اس وان خداینامه) هب دیده اساات .دو بیاات آخاار شااان
میدهد که مترجمان اداینام از تاریخ اشکا یان و امشان اط ف دقیقاای داشااتند و پادشاااهی آنهااا را ک تاااهتر از آن
چیزی تص ّ ر میکرد د که امروز ش اهد و قراین شان میدهد .در بنده آمده است که «اشااکا یان کااه) بااه شاااهی
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پرهیزکارا ه ا دار د ،دویساات و ا اادی سااا » پادشاااهی کردها ااد دادگاای1369 ،ز  .)156ایاان روایاات را یساانده
م
احتماال بر اساس کتان اوستا شااته اساات؛ زیارا م لااب خا د را بااا ایاان جملااه آغاااز میکناادز «چنااین گ یااد بااه
م
دین…» همانز  )155و این شان میدهد که احتماال در اوستا به ا و سااا پادشاااهی هاار یااک از شاااهان اشااکا ی
ّ
اشارهای شده ب د؛ چراکه یسندۀ بنده ما ند م ا ب دیگر خا د آن را بااه دقاات ماایآورد .در شتتاهنام یااز ماادت
پادشاهی اشکا یان «سا ی دویست» آمده است که شباهتی با روایت بندهش دارد .م بد یا م بدا ی که ایاان بخااش از
م
خداینامه را ترجمه کردها د احتماال به جز سا تقریبی دویست کااه فردوساای هااب آن را آورده اساات ،چیا ِاز دیگااری در
اداینام یافتها د؛ حتی ا شاهان اشکا ی یز ممکن است در اداینامح این م بدان ب ده باشد؛ چراکااه طبااق سااخن
راوی که فردوسی آن را به ظب درآورده ،چیزی به جز ا از ایشان شنیده است ازیرا جااز از ااا شاانیدها  /ااه در امااۀ
خسروان دیدها ) .آوردن واژۀ «شاانیدن» کااه در اینجااا میت ا ااد بااه معنااای «خ ا اادن» هااب باشااد حا ی1384 ،ز
م
 ،)57-59شان میدهد که احتماال هتنها تاریخ اشکا یان که ا آنها یااز در خداینامااۀ ایاان م باادان با ده اساات و
مترجب یا مترجمان این بخش ،یا به شنیدههای خ د اکتفا کردها د و یا از کتااان دیگااری غیاار از اداینامت ااا ااه )9
پادشاه اشکا ی را آوردها د .این سخن از آ جا ق ّ ت میگیرد که در کتان « هایة االرن فی اخبار ا فاارس و ا عاارن» کااه
بخشهایی از سیر ا مل ک ابن مقفع در آن آمده است به جز پادشاه آخر ،امی از شاهان اشکا ی به چشااب میخا رد.
در این کتان مدت پادشاهی اشکا یان « 266سا » ذکر شده و به جای «اردوان» آخرین پادشاه اشااکا ی «آذروان باان
اشه بن اش ان» آمده است بی ا1375 ،ز  159و  .)177یسندۀ م مل التواریش یز در کتان خا د بااه قاال از ستتی
الملوک تنها به ا پادشاه آخر اشکا ی اشاااره میکناادز «اردوان را در ساایر ا ملا ک« ،آذروان» شااته اساات» بی ااا،
1389ز  .)32حتی دین ری 1330ز  )43-41در کتان «اخبار ا ا ا » و یعقا بی ج1382 ،1ز  )194در «تاااریخ
یعق بی» یز به جز پادشاه آخر اردوان بن اشه بن اش ان) ،ااا و سااا پادشاااهان دیگاار را یاوردها ااد و تنهااا دینا ری
مدت پادشاهی اشکا یان را « 266سا » ذکر میکند دین ری1330 ،ز .)43
کتۀ دیگر این است که فردوسی بر اساس منبااع خا د بااا آوردن واژۀ «چا » و «چا ن» در ابتاادای ااا برخاای از
پادشاهان اشکا ی ،چنان شان داده است که ایاان پادشاااهان از میااان یااک فهرساات بلناادتر ا تخااان شاادها دز «چا
بیژن…»« ،چ رسی و چ ن اورمزد بزرص» و «چ خسرو…» .این ویژگی را میتا ان در مقدمااۀ قاادیب شتتاهنام یااز
مشاهده کرد؛ زما ی که یسنده میخ اهد به داستانهای اساطیری شاهنام اشاره کند ،چنین م لباای را آورده اسااتز
«و چیزها ا درین امه بیابند که سهمگین مایذ و این یک ست چ ن م ز او باادا ی و تارا درساات گااردذ و د پااذیر آیااذ
چ ن دست براذر [دستبرد آر ] و چ ن همان سنگ کجا آفریااذون بااه پااای بازداشاات و چا ن ماااران کااه از دو
ّ
ضحاک برآمد د» قزوینی1332 ،ز  .)38-37آوردن واژۀ «چ » یا «چ ن» در این م ارد شان میدهد کااه م باادان و
اوی منبع فردوسی دهقان چاچ) ،ا ه  )9پادشاه اشکا ی را با تردید و با ت جااه بااه شاانیدهها یااا خ ا اادههای خا د
ر
ِ ِ
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آوردها د ،اما میدا ستند که تعداد آنها ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که ذکاار میکننااد .ازایاانرو بایااد معرفاای
پادشاهان اشکا ی در شاهنام را با ت جه به منبع فردوسی کامل و دقیق تلقی کرد .خا قی م لق با ت جه بااه همااین کتااه
شته است که چ ن فردوسی ملز به ر ایت وزن و قافیه ب ده ،ا شاهان اشکا ی را بااه ترتیااب یاااورده اساات و آوردن
بارتهایی ما ند «ز یک دست ف ی» یا «چ ف ی» تسلسل دقیق را شااان میدهااد .ازایاانرو «فردوساای از ایاان
ا ها آ هایی را که در بحر متقارن میگنجیده و یا با قافیۀ بیتش میخ ا ده است برگزیااده با ده اساات ،و شاااید ا اادک
ت ییری یز در ا ها داده ب ده تا بت ا د آنها را در بیاات جااا بیناادازد» خااا قی م لااق1393 ،ز ج .)45 ،10بااا مقایسااۀ
فهرست فردوسی و فهرست گروه «ن» که جدو فردوسی در ذیل آن قرار دارد ،میت ان دیااد کااه فردوساای تسلساال را
ر ایت کرده است و واژگان «ز یک دست» یا «چ » و «چ ن» را به منظ ر جا ا داختن ا ها برای ر ایاات وزن و قافیااه
به کار برده است؛ بلکه تردیدی که در روایت منبع او ب ده د یل اصلی کاربرد چنااین واژگااا ی بارای معرفاای پادشاااهان
اشکا ی شده است.
تا اینجا باید گفت که جدو گروه «ن» در میان تاریخ یسان مشااه رتر و متااداو تر از جاادو گروههااای دیگار
است و فهرست فردوسی یز شباهت فراوا اای بااا ایاان گااروه دارد و ا تبااار آن از فهرساات خساات بیرو اای و فهرساات
شاهنامح ابومنصوری که بیرو ی آورده بیشتر است .اما در کنار فهرستی که بیرو ی از شاهنامح ابومنصتتوری آورده اساات
باید به سخن ثعا بی یز پرداخته ش د؛ زیرا ثعا بی دربارۀ اشکا یان می یساادز «هم نااان کااه در پی ااد و سااب آ ااان
اخت

است ،در ا هاشان و در پیش و پ ب دن آ ان و زمان فرما رواییشان همراهی یست .طبری در یکاای از قاال

ق های خ د آورده است ،خستین ک از آ ان که شاهی یافت «اشک بن اشکان» ب د که پادشاهیش «بیساات و یااک
سا » ب د .صاحب کتان شاهنام با او همسخن است ،جز آ که در ماادت شاااهیش اخاات

کاارده و میگ یااد دورۀ

دو طبااری،
پادشاهیش ده سا ب ده است» ثعااا بی1368 ،ز  .)285-284کتااه مهااب ایاان اساات کااه در فهرساات ِ
«اشک بن اشکان بزرص» به ن ان خستین پادشاه اشکا ی  10سا و «اشک بن اشااک باان اشااکان» بااه ن ان دومااین
پادشاه 21 ،سا پادشاهی میکند .در فهرست خست یز «اشک بن اشکان» به ن ان خستین پادشاااه 10 ،سااا و در
قب «افق رشاااه» 62 ،سااا پادشاااهی میکنااد طبااری ،بیتاااز 194؛ 1362ز ج،2
فهرست س ،
ِ
پادشاه اشکا ی با ِ

 .)499بر خ سخن ثعا بی در هی کدا از فهرستهای طبری ،پادشاه خساات ،بیساات و یااک سااا پادشاااهی
م
کرده است .این شان میدهد که احتماال ثعا بی با دیدن فهرست دو طبری ،پادشاه دو را به اشتباه ،پادشاااه خساات
تص ّ ر کرده است؛ هر چند ا پادشاه دو «اشک بن اشک بن اشکان» است و در اینجااا باااز تناقضاای دیااده میشا د.
حدس دیگر این است که در دست ی ما رد اسااتفادۀ ثعااا بی از تاااریخ طبااری ،یااا در فهرساات خساات و یااا در
فهرست دو برای «اشک بن اشکان» بیست و یک سا پادشاهی شته ب د د .اگر ثعا بی مقایسااۀ خا د را باار اساااس
فهرست خست طبری که با سخن فردوسی از یک گروه است و بااه آن شااباهت فراوا اای دارد ا جااا داده باشااد ،بایااد
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گفت که فهرست شاهنامح م رد اشارۀ ثعا بی به سخن فردوسی زدیک ب ده است و اگر مقایسۀ او باار اساااس فهرساات
دو طبری باشد ،با ت جه به اشکاالتی که در این فهرست دیده میشا د بااه ظاار میرسااد در آن ت ییراتاای داده باشااند؛
هما ر که در گزینۀ شمارۀ  3و « ،4شاپ ر پسر اشک پسر اشکان» دو بار پشت سر هب آمده است ،ا بته بااا دو تاااریخ
متفاوت ،او ی گزینۀ  )3با بیست و یک سا پادشاهی و دوماای گزینااۀ  )4بااا ساای سااا پادشاااهی طبااری ،بیتاااز
 .)194اما در ترجمۀ فارسی تنها یک «شاپ ر پسر اشک پسر اشکان» با سی سا پادشاهی آمده اساات کااه من قیتاار
به ظر میرسد 1362ز ج)499 ،2؛ از این رو «شاپ ر پسر اشک پسر اشکان» با بیست و یک سااا پادشاااهی بهتاار
است از این فهرست حذ ش د .کتۀ دیگر این است که طبری پیش از آوردن فهرساات دو بااه دویساات و شصاات و
شش  )266سا پادشاهی اشکا یان اشاره میکند طبری ،بیتاز 194؛ 1362ز ج ،)499 ،2حا با حذ «شاااپ ر
پسر اشک پسر اشکان» با بیست و یک سا پادشاهی ،سا شمار این فهرست  256سا میش د که ده سااا کمتاار از
آن چیزی است که طبری گفته است .اما این مشکل با اشارۀ ابن اثیر در فهرست دو خ د کااه بااه فهرساات دو طبااری
زدیک است ،بر طر میش د .اگر به جدو دو اباان اثیاار 1987ز ج227 ،1؛ 1383ز ج )346 ،1دقاات شا د بااه
جای  10سا  20 ،سا پادشاهی برای «اشک بن اشکان» آورده اساات کااه سا شاامار فهرساات دو طبااری درساات
 266سا میش د که با سخن این یسنده هماهنگ است.
وج د دو شاپ ر در گزینۀ  3و  4و ت ییر  20سا پادشاهی «اشک بن اشااکان» بااه  10سااا  ،شااان میدهااد کااه
م
احتماال فهرست دو طبری ت سا کاتبی ت ییر کرده است .ازایاانرو چناادان دور از ذهاان یساات کااه در دساات ی
تاریخ طبری که در اختیار ثعا بی ب ده است ،مدت پادشاهی دو پادشاه خست جا به جا شده باشد؛ به ایاان معناای کااه
کاتبی به اشتباه برای «اشک بن اشکان»  21سا پادشاهی و برای «اشک بن اشااک باان اشااکان»  20سااا پادشاااهی
شته است و ثعا بی هب همین را خ ا ده و به تفاوت شاهنامه و سخن طبری اشاره کرده است .در کنار ایاان ما رد ایاان
پرسش پیش میآید که منظ ر ثعا بی از «شاهنامه» کدا کتان است؟ با ت جااه بااه شااا ههایی کااه ثعااا بی در بخااش
اشکا یان آورده میت ان گفت که منظ ر او از شاهنام « ،شاهنامۀ اب منص ری» ب ده استز
 .1در میان همۀ تاریخ یسان تنها ثعا بی است که اردوان را پسر بهرا پسر ب

معرفاای میکنااد .م ااابق سااخن

فردوسی« ،بهرا » در اصل ا «اردوان بزرص» آخرین پادشاه اشکا ی ب ده و ثعااا بی ایاان ااا را بااه ن ان پاادر
اردوان ک چک تص ّ ر کرده استز «تازیان او [اردوان پسر بهرا پسر ب ] را اردوان ک چااک می امنااد؛ زیارا
به م جب پااارهای اخبااار ،اردوان دیگااری پا از او بااه شاااهی رساایده با د کااه پارساایان او را اردوان باازرص
امند» ثعا بی1368 ،ز  .)299به ظر میرسد این سخن ثعا بی بر اساس شتتاهنامح ابومنصتتوری باشااد کااه
در اختیار فردوسی یز ب ده است؛ زیرا فردوسی دو اردوان به ن ان دو پادشاه آخاار اشااکا ی معرفاای میکنااد و
تاریخ یسان دیگر چنین م لبی را یاوردها ااد .ثعااا بی وجا د دو اردوان را تنهااا روایاات پارساایان میدا ااد و
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به روایت طبری بیشتر اتکا میکنااد .از سا ی دیگاار هاای کاادا از تاریخ یسااان بااه ااا «بهارا » اشااارهای
کردها د و تنها ثعا بی است که چنین سلسله سبی را برای اردوان آورده است .میت ان حاادس زد کااه ثعااا بی
ا «بهرا » را در شاهنامح ابومنصوری دیده و چ ن مت جااه تفاااوت ااا و قااب بهارا /اردوان) پادشاااه آخاار
ّ
پدر اردوان ب ده است.
شده ،تص ر کرده که بهرا ا ِ
یسندۀ م مل یز می یسدز «اردوان را در سیر ا مل ک« ،آذروان» شته است« ،آفد » یعناای «آخاار» و سااب
او چنین گ یدز آذروان بن ب داس بن اشه بن و داروان بن اشه بن اس ان و باادین اردوان باازرص را میخ اهااد» بی ااا،
تبار «آذروان» با فردوسی و ثعا بی متفاااوت اساات،
1389ز  .)32در اینجا سخن یسندۀ م مل التواریش دربارۀ ا و ِ
اما شباهتی هب دارد؛ چراکه طبق روایاات یسااندۀ م متتل التتتواریش از «ساایر ا ملا ک» ،آخاارین پادشاااه اشاکا ی،

«اردوان بزرص» است با قب «آفد » و این شان میدهد که روایت فردوسی با سی الملوک شاااید ساایر ا ملا ک اباان
مقفع) از یک ریشه است ،اما با سخن م بد شهر شاپ ر تفاااوت دارد؛ زیارا در فهرسااتهایی کااه یسااندۀ م متتل از
م بااد یاااد میکنااد ،قااب «آفااد » بارای «اردوان ک چااک» آمااده و در فهرساات حماازه از گفتااۀ م بااد یااز چنااین
است اصفها ی ،بیتاز 27؛ 1367ز .)26
 .2ثعا بی دربارۀ ژاد و تبار اشکا یان شته استز «گفتها د که اشکان از فرز دان دارای بزرص ب د و یز گفتها ااد کااه
ّ
وی از فرز دان اشکان بن کیآر بن کیقباد ب د و جااز ایاان هااب گفتها ااد» ثعااا بی1368 ،ز  .)284مساالب
است که تبار «اشکان بن کیآر بن کیقباد» بر اساس تاریخ طبری شته شده است؛ زیرا در تاااریخ طبااری
آمده است که «اشک» از فرز دان «کیبیه پسر کیقباد» ب د طبری ،بیتاااز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2سااخن
ثعا بی با گفتااۀ فردوساای در شاااهنامه هماهنااگ اساات کااه اشااکا یان را از ساال «آر » و اشااک را از اژاد
«قباد» کیقباد) میدا د و این شان میدهد که بااه احتمااا فاراوان ایاان تبااار را ثعااا بی باار اساااس شتتاهنامح
ابومنصتتوری شااته اساات؛ زیارا تاریخ یسااان دیگاار «کاایآر » را فرز ااد «ساایاوخش پساار کیکاااوس»
اان «شاااهنامه» اشاااره میکنااد .او در
دا ستها د .از س ی دیگر ثعا بی در جای دیگر از کتان خ د باز بااه کتا ِ
تفاوت ا «ارجاسپ» در متنهای تاریخی آورده استز «بر کش ر ترکااان یکاای شاااه با د کااه دربااارۀ ااامش

تاریخ یسان اخت

کردها د .طبری گفته است که وی «خرزاس » ب د و ابن خردادبااه او را «هزارسا » و

صاحب کتان شاهنامه وی را «ارجاس » خ ا ده اساات و ایاان مشااه رتر اساات» ثعااا بی1963 ،ز 263؛
1368ز  .)172فردوسی یز در شاهنام ا این پادشاه را «ارجاسااپ» فردوساای1393 ،ز ج ،85 ،5ن )99
آورده که شباهت سخن او با ثعا بی شان میدهد که هاار دو بااه احتمااا فاراوان از «شاااهنامۀ اب منصا ری»
استفاده کردها د.
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با ت ضیحاتی که آورده شد اگر بپااذیریب ثعااا بی از شتتاهنامح ابومنصتتوری م لااب خا د را آورده و ااه از شتتاهنامح
دیگری باید گفت در آ جا خ ا ده که خستین پادشاه« ،اشک بن اشکان» ب ده و او ده سا پادشاااهی کاارده اساات .در
فهرست خست طبری یز «اشک بن اشکان» با ده سا پادشاهی آمده اساات و اگاار پذیرفتااه شا د کااه در دسااتن ی
تاریخ طبری که در اختیار ثعا بی ب ده همین م لب را شته ب د ااد ،بایااد پرسااید چارا ثعااا بی بااه شااباهت فهرساات
ات شتتاهنامح
خست طبری بااا روایاات شتتاهنام اشاااره کاارده اساات؟ اگاار فهرساات فردوساای صا ِ
رت منظا ِ روایا ِ
اب منص ری باشد ،با همۀ شباهتش به فهرست خست طبری ،تفاوتهااایی یااز بااا آن دارد کااه ثعااا بی بااا دیاادن ایاان
تفاوتها به این تیجه رسیده که با روایت دقیقی روبرو یست ،از س ی دیگر با شان دادن تفاوت فهرساات دو طبااری
و روایت شاهنامح ابومنصوری ک شش کرده د یلی برای بیان کردن روایت شاهنامح ابومنصتتوری بیاااورد .او سااپ بااه
شباهت فهرست س طبری و سخن ابن خردادبه پرداخته و آن را در کتان خ د آورده اساات ثعااا بی1368 ،ز .)285
این شان میدهد که م ابقت روایت طبری و اباان خردادبااه بارای ثعااا بی معتبرتاار از شااباهتهای روایاات شتتاهنامح
اب منص ری و فهرست خست طبری ب ده است.
در اینجا سه روایت متفاوت از شاهنامح ابومنصوری به چشب میخ ردز خست روایت بیرو ی که «اشااک باان دارا
از فرز دان آر » را با  13سا پادشاهی شته ،دو روایت ثعا بی کااه «اشااک باان اشااکان» را بااا  10سااا پادشاااهی
آورده و س سخن فردوسی که «اشک» را بدون اشاره به سا شمار این پادشاه آورده اساات .ایاان تفاااوت میااان روایاات
ِ
بیرو ی ،ثعا بی و فردوسی از شاهنامح ابومنصوری این پرسش را پیش میکشد که اگاار هاار سااه از یااک منبااع اسااتفاده
کردها د ،د یل تفاوت روایت آنها چیست؟
هر چند ب د شاهنامح ابومنصوری راه را برای ارائۀ حدس و گمان میگشاید ،اما این احتما را میتا ان بااا احتیاااط
بیان کرد که یسندگان شاهنامح ابومنصوری ما ند طبری و حمزۀ اصفها ی ،دو روایت از پادشاهان اشااکا ی در کتااان
خ د آورده ب د د .خست روایتی که فردوسی آن را منظا کاارده و ثعااا بی بااه بخشهااایی از آن اشاااره میکنااد و دو
جدو ی که بیرو ی در کتان خ د آورده است .شباهت سخن فردوساای و ثعااا بی کااه پیشااتر بااه آن اشاااره شااد ،شااان
میدهد که یسندگان شاهنامح ابومنصوری ابتدا روایتی مبهب از شنیدههایشان را تنظیب کردها د کااه حتاای بارای خا د
آنها یز رضایتبخش ب ده است .آنها در آغاز آ نان که ثعا بی شاته اساات ،اشااک از فرز اادان اشااکان از ساال
کیآر و از ژاد کیقباد با ده سا پادشاهی را معرفی کردها د و فردوسی همین جمله را بااهط ر خ صااه در دو مصاراف
منظ کرده استز «بزرگان که از تخب آر بد د» و « خست اشک ب د از ژاد قباد» .درست است که فردوساای بااه ده
سا پادشاهی اشک اشاره میکنااد ،امااا ایاان تفاااوت ممکاان اساات بااه ایاان د یاال باشااد کااه یسااندگان شتتاهنامح
ابومنصوری به جز «اشک» برای شاهان دیگر سا شماری یاوردها د و تنهااا بااه مجما ف پادشاااهی آنهااا کااه «سااا ی
دویست» ب ده بسنده کردها د و همین م ض ف سبب شده که فردوسی ده سا پادشاهی «اشااک» را یاااورد و از سا ی
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دیگر ثعا بی یز به جز پادشاه خست به شاهان دیگر و سا شمارشان اشارهای کند و روایت طبااری و اباان خردادبااه را
معتبرتر از روایت شاهنامح ابومنصوری بدا د .هم نین فردوساای «اشااک پساار اشااکان» را بااهط ر خ صااه «اشااک»
شته است که میت ان این م ض ف را تفاوتی بنیادین میااان سااخن او و سااخن ثعااا بی دا ساات .چنا کااه بنااداری در
ترجمۀ این بخش از شاهنامح فردوسی ،پادشاه خست را «اشک فرز د اشک» شته و در ادامااه بااه سااخن طبااری یااز
اشاره کرده استز «اشک از فرز دان دارای بزرص ب د» بنداری1932 ،ز ج38 ،2؛ 1382ز .)388
در کنار روایتی کااه فردوساای آن را منظا کاارده و ثعااا بی آغاااز آن را یااادآور شااده اساات ،یسااندگان شتتاهنامح
م
ابومنصوری احتماال جدو ی از شاهان اشکا ی را م ابق با منبع یا منابعی که سا ها بعااد خا ارزمی و بیرو اای یااز باار
اساس همان منبع یا منابع جدو شاهان اشااکا ی را قاال کردها ااد در کتااان خا د آوردها ااد .بیرو اای کااه سا شاامار
پادشاهان برای او اهمیت ویژهای داشته از جدو ِ شاهنامح ابومنصوری در کتااان خا د اسااتفاده کاارده و فردوساای کااه
ات منثا ر ت جااه داشااته ،سااخن راوی را در کتااان خا د آورده و از آوردن جاادو
برای منظ کردن شتتاهنام بااه روایا ِ
ِ
چشبپ شی کرده است؛ چراکه روایت خست بااا همااۀ کاسااتیهایش ،روایتاای مشااه ر با ده و پاایش از فردوساای در
متنهای تاریخی یز بارها آمده است ،اما جدو ی که بیرو ی از شاهنامح ابومنصتتوری آورده ،روایاات متااداو ی با ده و
در متنهای تاریخی به آن اشارهای شده است .از س ی دیگر این کته را باید در ظر داشت کااه فردوساای میت ا سااته
ما ند بیرو ی در کتان خ د جدو های گ اگ ن بیاورد؛ چراکه آوردن جدو در میان بیتهای شاهنام با شاای ۀ هنااری
فردوسی در تضاد است؛ از این رو به منظا کااردن روایاات شتتاهنامح ابومنصتتوری بساانده کاارده و از ذکاار جاادو آن
خ دداری کرده است .ثعا بی یز به جدو ی که در شاااهنامۀ اب منصا ری با ده و بیرو اای آن را شااته تا جهی کاارده
ّ
است؛ چراکه این جدو بهط ر کلی با روایت طبری و ابن خردادبه متفاوت است و جدو ی یست که چناادان متااداو
و مشه ر ب ده باشد و همین م ض ف از ا تبار تاریخی آن زد ثعا بی میکاهد؛ هر چند همانط ر که پیش از ایاان گفتااه
شد ،ثعا بی 1368ز  )284پیش از اشاره به تبار «اشکان بن کیآر بن کیقباد» که تنهااا در شتتاهنامح فردوساای آمااده
است ،به روایت دیگری از پارسیان ایرا یان) یز اشاره میکند که اشااکان را از تبااار «دارای باازرص» میدا ااد و ممکاان
است این سخن او تیجۀ دیدن جدو ی باشد که در شاهنامح ابومنصوری ب ده ،همان جدو ی که بیرو اای آن را بااه قاال
از شاهنامۀ اب منص ری آورده است و خستین پادشاه را «اشک پساار دارا» میدا ااد .همااانطا ر کااه بیرو اای 1878ز
 102و  113و  )120در ابتدای جدو پادشاهان پیشدادی و کیا ی آورده و فهرساات خساات اشااکا یان و ساسااا یان را
د با ۀ آن دا سته ،این جدو ها بر اساااس ظاار ما ماارد ایاران رأی جمها ر ا فاارس) و تاااریخ پارساای ا تاااریخ
ا فارسی) تنظیب شده اساات؛ ازایاانرو بااا ت جااه بااه شااباهت فاراوان فهرساات خساات بیرو اای و فهرساات شتتاهنامح
ابومنصوری که او خ د آورده است ،چندان دور از ذهن یست که روایت اشااکا یان کااه در میااان ایرا یااان رواج داشااته
ت سا م بدان زرتشتی به کتان شاهنامح ابومنصوری یز افزوده شده باشد تا از ابها روایت خست بکاهد.
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یه
نتیج ههگیر ه

با در ظر گرفتن شباهتها و تفاوتهای فهرست پادشاهان اشکا ی در متنهای تاریخی میت ان این فهرسااتها را بااه
پنج گروه تقسیب کرد و از میان این پنج گروه ،به سه روایت متفاوت دست یافاات کااه اساااس روایتهااای گ اااگ ن در
م
دورۀ اس می ب ده است .خست روایتی که احتماال ریشه در اداینام دارد و مترجمان و تاریخ یسان به د یاال ماابهب
ب دن این روایت ،ت ییراتی در آن دادها د و اینگ ه سه فهرست متفاوت به وجا د آمااده اساات کااه از سااخنان طبااری و
حمزۀ اصفها ی میت ان این سه فهرست را بازشناخت .دو روایتی کااه بیرو اای و خا ارزمی از آن یاااد میکننااد و آن را
روایت «بهرا پسر مردا شاه کرما ی ،م بد شهر شاااپ ر از شهرسااتان پااارس» کااه حماازۀ
روایت ایرا یان میدا ند .س
ِ
اصفها ی از آن یاد میکند.

با دقت در فهرست فردوسی میت ان آن را از فهرستهای م رد ا تماد بسیاری از تاریخ گاران دا ساات؛ هاار چنااد
روایت این دسته از تاریخ گاران دارد ،اما زیرمجم ااۀ گروهاای بهشاامار ماایرود کااه
فهرست فردوسی تفاوتهایی با ِ
یسندگان این گروه از روایت متداو و مشه ری در تاریخ خ د استفاده کردها د .این شان میدهد کااه اگاار فردوساای

ات پادشاااهان اشااکا ی را بااا
برای ظب شاهنام از منابع و مآخذ متعددی استفاده میکرد ،به آسا ی میت ا ساات فهرسا ِ

ت جه به کتانهایی که پیشتر شته شده ب د ،دقیقتر و با جزئیات بیشتری بیاورد .ازاینرو میتا ان گفاات کااه فردوساای
در ظب پادشاهی اشکا یان به محت ای یک کتان شاهنامۀ اب منص ری) پایبند با ده و بااه منااابع دیگاار تا جهی شااان
داده است.
فهرست فردوسی و اط اتی که او دربارۀ پادشاهان اشکا ی آورده است و هم نین اشااارههای ثعااا بی بااه کتااان

شاهنامه و شباهتهایی که میان سخن او و سخن فردوسی دیده میش د ،شان میدهد که بااه احتمااا فاراوان ایاان دو
یسنده ،کتان شاهنامح ابومنصوری را پیش چشب داشتها د و ا بته فردوسی باارخ

ثعااا بی بااه روایاات منبااع خا د

پایبند ما ده و آن را به ظب درآورده است ،اما ثعا بی شباهت روایت طبری و اباان خردادبااه را م ثااقتر دا سااته و آن را در
کتان خ د ذکر کرده است .در این میااان بیرو اای بااه جاادو ی از پادشاااهان اشااکا ی اشاااره میکنااد کااه در شتتاهنامح
م
ابومنصوری ب ده و این شان میدهد که احتماال یسندگان شاهنامح ابومنصوری جدای از روایتاای کااه فردوساای آن را
منظ کرده است ،جدو ی از پادشاهان اشکا ی را یز بر اساس منبعی دیگر در کتان خا د آوردها ااد .تردیاادی کااه در
روایت فردوسی از پادشاهان اشکا ی دیده میش د شان میدهد که یسندگان شاهنامح ابومنصوری روایاات خساات
خ د را چندان دقیق و کامل میدا ستند ،اما آوردن آن شان میدهد که ایاان روایاات ،روایتاای متااداو و مشااه ر با ده
است و دقیق ب دن آن سبب شده که ما ند طبری و حمزۀ اصفها ی در کنار روایت خساات خا د ،جاادو ی از شاااهان
اشکا ی یز بیاور د که در میان تاریخ یسان متداو ب ده و شاید فردوسی یز به همین خاااطر از ذکاار آن چشبپ شاای
کرده است و تنها خ ارزمی و بیرو ی جدو ی شبیه به آن آوردها د.

سال پنجاه و سوم
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کتابنام هه ه
آید ل  ،سجاد« .)1383 .تأملی دربارۀ منابع و شی ۀ کار فردوسی» .نش یح سانشکده اسبیات و علوم انسان سانشگاه تۀ یتتز .شاامارۀ
 .192صص .148-85
« .)1386 .خ صه مقا هز مقدمه شاهنامه سخۀ بریتا یا /ندن  675هااا.ق)» .ینت میت ا  .دورۀ جدیااد بهااار و
تابستان .شمارۀ  36و .37
ّ
ّ
ابن األثیرّ ،زا دین لی بن محمد .)1987 .الکامل ف التاریش .تیقیق یب الفدا عۀداللت القا ت  .ا مجلاد األو  .بیااروتز
طبعة دار ا کتب ا علمیة.
ابن اثیر ،لی بن محمد .)1383 .تاریش کامل .برگردان سید محمد حسین روحا ی .ج .1تهرانز ا تشارات اساطیر.
ّ
ابن دیب ،محمد بن اسحق .)1381 .الفه س  .ترجمۀ محمدرضا تجدد .تهرانز اساطیر.
اإلصفها ی ،حمزة بن ا حسن .بیتا) .تاریش سن ملوک األرض و األنۀیا  .ا بعة االو ی .بیروتز منش رات دار مکتبة ا حیاة.
اصفها ی ،حمزة بن حسن .)1367 .تاریش پیامۀ ان و شه یاران .ترجمۀ جعفاار شااعار .چاااپ دو  .تهارانز مؤسسااۀ ا تشااارات
امیرکبیر.
بلعمی ،اب لی محمد بن محمد .)1353 .تاریش بلعم  .تصحیح محمدتقی بهار .به ک شش محمد پااروین گنابااادی .تهارانز
ا تشارات ّزوار.
بنداری ،فتح بن لی .)1382 .شاهنامح ف سوس  .ترجمۀ بدا محمد آیتی .چاپ دو  .تهرانز ا جمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ا بنداری ،فتح بن لی .)1932 .الشاهنام  .بد ا هان زا  .با قاهرةز م بعة دارا کتب ا مصریة.
ا بیرو ی ا خ ارزمی ،ابی ا ریحان محمد بن احمد .)1878 .ثار الۀاقیت عتتف القت ون الخالیت  .بااا مقدمااه و ح اشاای زاخااائ .
الیپزیک.
بیرو ی ،محمد بن احمد .)1377 .اآلثارالۀاقی عف الق ون الخالی  .ترجمۀ اکبر دا اسرشت .تهرانز امیرکبیر.
 .)1392 .اآلثارالۀاقی عف الق ون الخالی  .ترجمۀ پرویز سپتمان اذکائی) .تهرانز شر ی.
ب نا .)1375 .نهایة االرب ف ااۀار الف س و الع ب .به تصحیح محمدتقی دا شپژوه .تهرانز ا جمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ب ناُ .)1389 .م مل التواریش و القصص .تصحیح محمدتقی بهار .تهرانز د یای کتان.
ّ
تقیزاده ،سیدمحمد .)1349 .ف سوس و شاهنامح او .به اهتما حبیب ی مائی .تهرانز سلسله ا تشارات ا جمن آثار ملی.
ا ثعا بی ،ألبی منص ر .)1963 .تاریش غ ر السی  :المع و بکتاب غ ر یاۀار ملوك الف س وسی هت .هرمان زوتنباار  .طهارانز
مکتبة األسدی.
ثعا بی یشاب ری ،بدا ملک بن محمد بن اسما یل .)1368 .تاریش ثعالۀ  .ترجمۀ محمد فضائلی .تهرانز شر ق ره.
خا قی م لق ،ج و محم د امیدساالر .)1393 .یاسساش های شاهنام  .ج .10تهرانز مرکز دایرة ا معار بزرص اس می.
ّ
خ یبی ،اب ا فضل« .)1393 .اشکا یان در حماسۀ ملی» .تاریش امع ای ان .زیر ظر کاااظب م سا ی بجنا ردی .ج .2تهاارانز
مرکز دایرة ا معار بزرص اس می .صص .420-371
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جستارهای نوین ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة چهارم

« .)1381 .یکی امه ب د از گه باستان جستاری در شناخت منبااع شاااهنامۀ فردوساای» .نامتتح ف هنگستتتان.
شمارۀ  .19صص .73-54

ا خ ارزمی ،محمد بن احمد بن ی س ا کاتبَ .)1930 .مفاتیح ُ
العلوم .ج .فان فل تن .یدنز بریل.
دادگی ،فر ببُ .)1369 .بنده  .گزار دۀ مهرداد بهار .تهرانز ا تشارات ت س.
ا دین ری ،أبی حنیفة أحمد بن داود .)1330 .األاۀار الیوال .محمد سعید ا رافع بمسااا دة ا شایخ محمااد ا خضااری .مصاارز
م بعة ا سعادة.
صفا ،ذبیح ا له .)1389 .حماس س ای سر ای ان .تهرانز امیرکبیر.
ا بری ،محمد بن جریر .بیتا) .تاریش الیۀ ی .تحقیق اب صهیب ا کرمی .بیروتز بیت األفکار.
طبری ،محمد بن جریر .)1362 .تاریش طۀ ی .ترجمۀ اب ا قاسب پاینده .جلد دو  .تهرانز ا تشارات اساطیر.
فردوسی ،اب ا قاسب .)1393 .شاهنام  .به ک شش ج

خا قی م لق .دفتر ششب با همکاری محم د امیدساالر و دفتاار هفااتب

با همکاری اب ا فضل خ یبی .تهرانز مرکز دائرة ا معار بزرص اس می.
قزوینی ،محمد .)1332 .بیس مقالح قزوین  .به ک شش باس اقبا آشااتیا ی .جلااد دو  .تهارانز چاپخا اۀ مجلا شا رای
ملی.
کزازی ،میرج ا دین .)1388 .نامح باستان :وی ای و گزارش شاهنامح ف سوس  .ج .7چاپ دو  .تهرانز سمت.
محم دی الهیجا یّ ،
سید لی« .)1395 .گزار ده ،راوی ،شا رز کلیدی برای حل مسأ ۀ منابع شاااهنامه» .سو فصتتلنامح کتتاوش
نامح زبان و اسبیات فارس  .سا هفدهب .شمارۀ  .33صص .95-63
طباطبایی ،محیا« .)1369 .مقدمۀ او شاهنامه» .ف سوس و شاهنام  .تهرانز امیرکبیر .صص .193-185
ّ
ا مسع دی ،لی بن ا حسین بن لی .)1973 .م وج ال ه و معاسن ال وه  .بتحقیق محمااد یحیاای ا اادین بااد ا حمیااد.
ا جزّ َّ
األو  .ا بعة ا خامسة .بیروتز دار ا فکر.
 .)1382 .م وج ال ه  .ترجمۀ اب ا قاسب پاینده .تهرانز ا تشارات لمی و فرهنگی.
 .)1938 .التنۀی و اإلش ا  .بتصحیحه و مراجعته بدا له اسما یل ا صاااوی .قاااهرهز دار
ا صاوی.
ُ َ ُ
ُ
َّ
ُ
ّ
مسک یه ،احمد بن محمد بن یعق ن .)2003 .ت ارب األمت و تعاق صالهمت .ا تحقیااق سااید کسااروی حساان .ا جااز االو .

بیروتز دار ا کتب ا علمیه.
َّ
َ
َ
ا مقدسی ،ا م ّهر بن طاهر .)1903 .الۀد و التاریش .کلمان ه ار .ا جزّ ا ثا ت .ب دادز مکتبه ا مثنی.

مقدسی ،م هر بن طاهر .)1374 .ف ین و تاریش .ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی .مجلد او تا س  .تهرانز آگه.
ح ی ،اکبر « .)1384 .گاهی به رو های ارجاف به منابع در شاهنامه» .نامح ف هنگستان .شمارۀ  .28صص .64-32
دکه ،تئ دور .)1379 .حماسح مل ای ان .ترجمۀ بزرص ل ی .با مقدمه به قلب سعید فیسی .تهرانز گاه.
یعق بی ،احمد بن اسحاق .)1382 .تاریش یعقوب  .ترجمۀ محماادابراهیب آیتاای .ج .1چاااپ هااب .تهارانز شاارکت ا تشااارات
لمی و فرهنگی.

