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چکیده

موضوع ماهیت متون دساتیری از دیرباز بررای پوههگراران علرو اساراس

مطرح بوده است .آسچه تراکنون کمترر مرورد توهره اررار ترفتره موضروع
دیدتاههای آذرکیواسیان در زمینة تاریخ ایران ه رهایت دساتیری از تاریخ

ایران باستان ه تأثیر آن بر تاریخسااری عصر ااهار بوده است .مائلهای که
پرسش اصل این پوههش بر آن استوار است .پرسش اصل ایرن پروههش

آن است که مورخان عصر ااهار چه هاکنگ در برابر رهایت دساتیری از

تاریخ ایران باستان اسجا دادسد؟ فرضیة این پوههش آن است که مورخران

عصر ااهار با ههود پذیرش رهایت دساتیری از تاریخ باستان سرراسجا بره

سقد ه رد آن پرداختند.
1
2
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در این پوههش کوشش شده است که در آغاز با استناد با متون دسراتیری

بهطور هیوه دیدتاههای آذرکیواسیان در زمینة تاریخسااری بررس شرود ه

سپس تأثیر این دیدتاهها برر رهایرت تراریخساراری دهرة ااهرار از تراریخ

ایران باستان ه سوع برخورد ه تأثیرپذیری هریک از مورخران ایرن دهره از

این متون از دهرة فتحعل شاه تا پیش از دهرة مگرهطه مورد بررسر اررار

تیرد.

واژگاااان کلیااادی :دهرة ااهرررار آذر کیواسیررران مترررون دسررراتیری

محمدتق خان سپهر رضاال خران هردایت هرال الردینمیررزای ااهرار
میرزا آااخان کرماس

مقدمه

در تاریخسااری دهرة اسالم شناخت ه آتاه اسدک ه در عین حرا مگصصر از تراریخ
ایران باستان ارائه شده است .این اطالعات ه شناخت محدهد تا دهرة ساصرالدینشاه ااهار ه
اسدک پس از آن پابرهای باا ماسد .در این دهره دادههای باستانشناخت

اطالعررات حاصرر از خواسرردن سررن

سرکهشرناخت ه

سوشررتههررای باسررتاس برره میرران آمررد ه برخرر از

تاریخسوشتههای فرسا همچون آثار کنت دهتوبینو  1هورج راهلینان 2ه شار سینوبوس

3

به فارس ترهمه ه چاپ شد؛ بدینترتیب از این طریق شناخت ترازه ه دایرقترری از تراریخ
ایران باستان بهدست آمرد ه آن شرناخت کهرن بره مررهر دترترون شرد .در ایرن میران تنهرا
استثنائ که ههود دارد رهایت دساتیری از تاریخ ایرران باسرتان اسرت کره در دهرة صروویه

1

Joseph Arthur Gobineau, (1869), Histoire des Perses, 2 vols, Paris.
George Rawlinson, (1873), the Sixth Great Oriental Monarchy (Parthian), London.
George Rawlinson, (1875), the Seventh Great Oriental Monarchy (Sassanian), London.

2

این آثار با ایرن مگصصرات زیرر بره فارسر ترهمره ه چراپ شردسد :اعتمادالارلطنه محمدحارنخران.)1311-1308( .

دررالتیجرران فر ترراریخ بنر االشررکان .طهررران :دارالطعاعررة دهلتر  .ذکررا الملررک فرهغر

میرررزا محمدحاررین ه میرررزا

محمدعل خان 1313-1314( .ق .).تاریخ سالطین ساساس که طعقة چهار از ملوک فرس یا پادشراهان عجرب برودهاسرد.

ج .1طهران :اداره اسطعاعات.

 3این اثر با مگصصات زیر به فارس ترهمه شد :میرزا محمدحاین ذکا الملرک ه میررزا محمردعل خران ذکرا الملرک
(1327ق) .تاریخ مل ادیمه مگرق .طهران :شرق .طهران :شرکت اسالمیه.
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بههسیلة ایراسیان ساکن هند تدهین ه در دهرة ااهار پیش از بهدستآمدن آتراه هرای ترازه
بر تاریخسااری دهرة ااهار تأثیر تذاشرت ه ترا اسردازهای رهایرت کهرن را دترترون کررد.
رهایت یادشده در دهرة ساصری در کنار رهایت سو ه کهن به حیات خود ادامره داد ه باعر
شک تیری رهایتهای متواهت ه متنااض از تاریخ ایرران دهرة باسرتان تردیرد .در اهاخرر
دهرة ساصری ه سپس دهرة مظورری رهایرت دسراتیری از تراریخ ایرران باسرتان برا بر ااعرال
رهبرهره شررد بررههیرروه کرره بارریاری از ترراریخسوشررتههررای فرسار برره فارسر ترهمرره شررد ه
بدینترتیب اصالت این رهایت مورد تردید ارار ترفت ه سراسجا سیز رد شد .در ایرن زمران
اعتمادالارلطنه سریدهما الردین اسردآبادی میررزا آااخران کرمراس ه میررزا محمدحارین
ذکا الملک فرهغ رهایت دساتیری را سقد کرده ه تا اسدازهای ه یا بهطورکل از آن فاصرله
ترفتند.
بهمرهر هعههتیریهای غیرعلم عجیع علیه این ترهه شک ترفرت .ابرراهیب پرورداهد
( )1355ه محمد معین ( )1336درباره تأثیرات متون دسراتیری برر ادبیرات فارسر پروههش
کردسد .در این پوههشها پورداهد بهشدت به این مترون ه رهایرت آسران از تراریخ باسرتان ه
بههیوه هاژتان هعل آسان حمله کرد (پورداهد  .)46 :1355اترچره معرین کوشرید سظررات
هی را هرح ه تعدی کند اما این سارش تا دهرة کنوس همچنان بهاوت خود باا ماسرد .در

ادامه همین رهیکرد رحیب رضازاده ملک در مقدمهاش برر چراپ دبارتان مرذاهب سرصنان
آذرکیواسیان را شام «اسنادهای سات ه ب پایره ه مررضراسه» ه «هعلیرات ه مزخرفرات» «از
دهان مگت مرد بنا ه چرسر بر فرهنر

» داسارت (کیصارره اسروندیار  :1362بردهن

شماره صوحه  1 /مقدمه رضازاده ملک) که به «دست اسالیا ها» ههت توراهافکن

هعر

ه به «بنایان ه چرسیان ساعت داده ه به دباتان چپاسده»اسد .از همین ره هی بره «افگراتری» ه

«پردهدری» علیه آسان پرداخت (همان هرا) .چنرد سرا پرس از آن هراسری کرربن ( )1987ه

فتحاهلل مجتعای ( )1374در پوههشهای کوشیدسد به بررس سابشناس آذر کیروان ه سیرز
معرف آثار فراة آذرکیواسیان ه سقد علم آرا ه عقاید آسان بپردازسد اما موضوع دیدتاههای
آذرکیواسیان در زمینة تاریخ ایران ه تأثیر آن بر تاریخسااری دهرة ااهار ه برخورد مورخران
ایررن دهره بررا آن رهایررت مروررو ماسررد .تنهررا محمررد ترروکل طرار ( )1373از اسایررزههررای
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آذرکیواسیرران در برسرراختن رهایررت هیرروهشرران از ترراریخ باسررتان سررصن توترره اسررت .هی در
اشارات کل از تأثیر این رهایت بر مورخان عصر ااهار یاد کرده اما به بررس هزئیات ایرن
موضوع سپرداخته است .در ادامه حارین احمردی ه ععدالرسرو خیراسردیش ( )1391سیرز در
پوههگر کوشرریدسد برره بررس ر تررأثیرات آذرکیواسیرران بررر شررک تیررری باسررتانترای ر بررر
تاریخسااری معاصر بپردازسد اما در عم تنها با اسدک استناد به مترون دسراتیری بره بررسر
آرا ه عقاید این فراه پرداخته کلیات را درباره تأثیرات این عقاید بر تاریخساراری سررهان
مالکب اعتضادالالطنه ه هال الدین مطرح ساختند.
از همین ره در پوههش پیش ره مائله تأثیر مترون دسراتیری برر رهایرت مورخران عصرر
ااهار از تاریخ ایران باستان مورد توهه اررار ترفتره اسرت .در ایرن پروههش کوشرش شرده
است در آغاز با استناد به متون دساتیری به طرور هیروه دیردتاههرای آذرکیواسیران در زمینرة
تاریخسااری بررس شود ه سپس تأثیر این دیدتاهها بر رهایت تاریخسااری دهرة ااهرار از
تاریخ ایران باستان ه سوع برخرورد ه تأثیرپرذیری هریرک از مورخران دهره از ایرن مترون از
دهرة فتحعل شاه تا دهرة مگرهطه مورد بررس ارار تیرد.
متون دساتیری و روایت متفاوت از تاریخ ایران باستان

چند سده پیش از دهرة ااهاریه ه هبزمان برا دهرة شراه ععراس یکرب صرووی (حکرر -995 :
1038ق) اکعر شاه برابری (حکرر 1014-963 :ق ).بررای ایجراد هحردت در هنرد بره دسعرا
ساختن یک دین هدید التقاط بود (پورداهد .)29 :در ستیجه به هماان آزادی داد تا در این

زمینه بیاسدیگند بدینترتیب کاان مصتلف مگرو آیینسازی شدسد .ابوالوض دکن

هزیر

اکعر شاه سیز که م کوشید ترا بره پارسر سَرره بنویارد آیینر مرکرب از باهرهرای برودای
برهمای

زرتگت

مایحیت ه اسال به ههود آهرد (بهار  .)3/ 85-284 :1381آذر کیروان

( 1026 .ق ).ه پیرهاسش سیز که در 978ق .از ایران به هنرد مهراهرت کررده ه در شرهر پتنره

ااامررت تزیررده بودسررد مکتع ر اشررراا بنیرران سهادسررد ه آثرراری شررام دسرراتیر شارسررتان
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چهارچمن دباتان مذاهب ه آیین هوشن
 47؛ توکل طرا

را به ساارش 1درآهردسد (پورداهد -46 :2535

.)589 :1373

از تاریخ دایق ساارش این آثار اطالعر در دسرت سیارت امرا از اسرتنادات آسهرا بره هرب

م توان دریافت که سصات دساتیر مجهو المؤلف سپس شارستان چهارچمن اثر بهرا برن

فرهاد بن اسپندیار پارس معرهف به فرزاسه بهرا (حر 1034ق ). 1625 / .ه سراسجا دباتان

مذاهب مجهو المؤلف به ساارش درآمده است .دساتیر ععارت است از «سامههای آسماس »

که خداهسد بر « 16هخگور» یا «شت» (پیرامعر) بره سرا هرای مهابراد هر افررا شرای کلیرو
یاسرران تلگرراه سرریامک هوشررن

تهمررورس همگررید فریرردهن منرروچهر کیصاررره

زرتگت سکندر ساسان سصات ه ساسان پنجب فره فرستاده بود .شاه ر پیامعراس که هریرک

در دهرههای بر ایران ه ههان حکومت کرده بودسد (پورداهد .)31 :شارسرتان شرام چهرار
«چمن» (بصش) در زمینة «تزارش آفرینش ه احوا پیگردادیان» «شرکوه کیران ه بعضر از
مقاصد حکمت» «تزارش اشکاسیان ه ساساسیان ه پند ه موعظه» ه علب افالک ه سجرو برود
ه مجموعه سوشتههای دربارة احوا ه مقامات شاه ر پیامعران ایراس را دربر داشرت کره تراه

برای تأیید سصن خود از رهایات اسالم سیز سود م هات .دباتان مرذاهب در « 12تعلریب»
ه هر تعلیب شام چند «سظر» به معرف ادیان ه مذاهب توساتون رایج در هندِ سدههای  10ه

 11هجری از همله آذرکیواسیان م پرداخت ه به سظر م رسد هردف از سارارش آن هماسنرد

شارستان متزلز ساختن بنیانهای فکری پیرهان سایر ادیان ه سوقدادن آسان به سوی مذهب
آذرکیواس بوده است.

در این آثار عالهه بر کوشرش در ههرت سررهسویار

سرصن از ایررانپرسرت ه ادعرای

برتری ایراسیان بر تمام سوادهرا رفتره برود .فرزاسره بهررا ابرن فرهراد در چمرن اه شارسرتان

سوشت« :در سزد پارسیان ه سکن ایران که بر همان طریق ادیب ثابتاسد ابنرای پرارس افضر

مصلوااتاسد هب به ههود عقل ه سقل ه حان ه بواا ساس فرهتر از ایگاسند» (فرزاسه بهرا
ابن فرهاد  .)54حت مناظرهای میان پیرهان آذرکیوان پیرامون سصن میرهما الدین اسجروی
 1سصنان ماسکج در مقدمهای که در این باره بر آیین هوشن
است (آیین هوشن

 3 :مقدمه ماسکج ).

سوشته از ترهمه به های ساارش ایرن آثرار سرصن توتره
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شیرازی مولف فرهن

ههاسایری دربارة مرد پارس آغاز شد که توتره برود« :از تذشرتِ

عرب همه طایوه به فضیلت مرد پارس سیاتند [ه] بعد از عرب هیچ زباس فصیحتر ه بهترر از

پارس سه» (همان .)55 :آذرکیوان از پاسخ به این ادعا پرهیز کررد امرا موبرد هروش یکر از
یاران اه پاسخ داد کره « امکران سردارد کره اعرراب برر سااصران عجرب توضری داشرته باشرند»
(همانها) .هی تواسات «به دالی عقلیه ه سقلیه» ثابت کند که «پارسیان اعد اسواعاسد ایگران
بر هماهیر ااوا عموماً اال سوامیس توضی دارسد» (همان.)68 :
آذرکیواسیان در این راستا مدعای کهن ایراسیان دربرارة سصارتین بگرر برودن کیرومر را
مطرح کرده ه با برساختن هزئیات آن را کام سراختند .توضریح آسکره باهرهرای ترورات -
ارآس در زمینة آفرینش «آد » را به عنوان سصاتین اساان معرف م کرد ه از طوفان سوح به
عنوان آغاز دهبارة زسدت اساانها سصن به میان م آهرد؛ درحال که بنا برر رهایرت ایراسر
که در تاریخسوشتهها ه آثار ادب ه دین درج شده بود سصاتین اساان «کیرومر » برود ه از
طوفان سوح سیز سصن سعود .رهشن است که پذیرش رهایت یهرودی ر اسرالم دربرارة آغراز
آفرینش در معنای این بود که ااوا سام از ایراسیان کهنترسد ه سا بگرر از سررزمین آسران
به سقاط مصتلف ههان از همله ایران پراکنده شده بود .پذیرش رهیدادن طوفان سوح سیز در
معنای تاات در تاریخ ایران ه خال از سکنهشدن آن ه سام سواد تلق شدن ایراسیان برود
درحال که ایراسیان منکر این سصن بودسد .مورخان دهرة اسالم ایرن مگرک را در آغراز برا

حذف رهایت ایراس  1سپس با محدهد کردن طوفان سوح به سرزمین عرراق 2ه در سهایرت برا

سصنتوتن از کیومر در کنار آد ح کردسد 3.آذرکیواسیان این مائله را به توسة دیاری

 1یعقوب تاریخ خود را از کیومر آغاز سکرد بلکه از آفرینش آد آغراز بره سارارش تراریخ کررد (ج 1صر

.)6-3

ماکویه سیز رهی دادن طوفان سوح را با معدأ ارار دادن آن پرذیرفت ه دربرارة کیرومر سیرز سوشرت« :توینرد تیرومرت

دهیات سا پس از طوفان مىزیاته» (ج 1ص .)55

 2ابوحنیوه دینوری در آغاز اثرش رهایت ایراس ه تورات آفرینش را به هب آمیصت (ص

 .)28 -25بردین شرک کره

اترچه سام از کیومر سعرد از آفرینش آد آغاز به ساارش کرد ه از طوفان سوح سرصن آهرد امرا بره ههراسایر برودن

آن اشارهای سکرد (ص

.)26 -25

 3طعری در اشاره به آغاز آفرینش اساان برخالف یعقوب ه دینوری به رهایت ایراس از ایرن موضروع اشراره کررد (ج1

ص  .)134بلعم در مورد آفرینش سصاتین اساان ضمن آهردن رهایت تورات  -ارآس به رهایرت ایراسر در ایرن زمینره
سیز اشاره کرد (ج 1ص  .) 100 77حمزه اصوهاس به رهایت ایراس از آفرینش اشراره کررد (صر

 12 10ه  )22ه از
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هرح ه تعدی کردسد .از دیدتاه آسان «بدایت ههود اساان معلو سیات ه علب بگری احاطرة
آن سکند» (کیصاره اسوندیار  .)1 / 9با این حا اختالف ایراسیان ه اعراب را بهراحت اابر
رفع م داساتند چرا که اختالف بر سر سیای ایراسیانبودن کیومر بلکه بر سر هاروع طوفران
سوح ه عالمایر بودن آن که موهب سابودی سوادهای مصتلف ه تداه سا بگر از سا سوح
تردید بود .آذرکیواسیان با استناد به رهایتهای کهن ایراس

که در آثار دهرة اسرالم سیرز

مورد اشاره ارار ترفته بود عالمایر بودن طوفان سوح ه در ستیجه از میان رفتن سواد ایراس را
رد م کردسد ه سابقة تمدن ایراس را به زمان «حضرت بزرگآباد» که «از صرد هزارسرا هرا
پیگتر است» بازم ترداسدسد (فرزاسه بهرا ابن فرهاد .)13-14 :از همین رهی آسها برای کهن
برسمودن ایراسیان تقایببندی تازهای را مطرح ه تاریخ ایران باستان را به دهرههرای پرنجتاسرة
آبادیان هیان شائیان یاسائیان ه تلگرائیان تقاریب کردسرد .دهرة تلگرائیان خرود بره چهرار
زماسة پیگدادیان کیان اشکاسیان ه ساسراسیان (کیصارره اسروندیار )1 / 49 :تقاریب مر شرد.
هریک از این سلالهها سا های طوالس بر ایران ه ههان حکومت کرده بودسد .دهراس کره
آن اسدازه طوالس بود که تنها با هاحدهای زماس برساختة آذرکیواسیران یعنر سرال شرمار
اسپار راده ار آده راز آزار ه ب آزار ااب اسدازهتیری بود .آسها ایرن هاحردهای زمراس را
اینتوسه تعریف م کردسد« :یک صد هزار را سرال توینرد ه صرد سرال را شرمار ه صرد
شمار را اسپار ه صرد اسرپار را راده ه صرد راده را ار آده ه صرد ار آده را راز ه صرد راز را
آزار ه صد آزار را ب آزار تویند» (همان .)11 :آذرکیواسیان براساس این هاحدهای زمراس
در فضای همزیات مذهع اکعرشاه در هند تزارشهای ساختند که در آن ایراسیان ادیبترر
از تمام ااوا دیار بودسد .در این دیرینهسرازی «مرهآبراد» کره میلیرونهرا سرا پریشترر از
کیومر تلگاه پدیدار شده بود باریار کهرنترر از «آد » برسمروده شرد (تروکل طرار
 .)22-21 :1382در این رهایت شاهنگاهان ایراس سیرز مرورد توهره هیروه اررار ترفتنرد ه در

شارستان چهارچمن با سصن توتن درباره حاالت رهحاس شان مقا عارف ه پیامعر یافتنرد ه

از آسان با عنوان «حضرت» یاد تردید (فرزاسه بهرا بن فرهاد 23 :ه  .)27در دباتان مرذاهب
طوفان سوح سصن ساوت .مقدس در اشاره به آفرینش سصاتین اساان ضمن اشاره به آد به سصارتین اساران بره رهایرت

ایراس اشاره کرد (ج 1ص  .)421ه به دیدتاه ایراسیان درباره طوفان سوح اشاره کرد (ج 1ص .)423
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از آسان بدینتوسه یاد تردید« :باید داسات که ایزد متعا ملوک عجب را زیرک ه کیاسرت
ه هوشمندی تما داده الهر علب ایگان به عم مقرهن ه توترار برا کرردار هربپیوسرد آمرد.
ههان ههان را چندین هزار سا متصرف بودسد» (کیصاره اسوندیار.)1 / 49 :
رویکرد مورخان عصر قاجار به متون دساتیری

هرهد صنعت سگر به هند ه چاپ این آثار در آغاز سدة سیزدهب  /سوزدهب باع

مورد توهه

ارار ترفتن این متون ه هرهد آسها به ایران شد (پورداهد .)27 25 :با این حرا ایرن آشرنای
زماس تاترش یافت که ماسکج لیمج هوشن

هاتریا ( ). 1813-1890بره سماینردت از

اسجمن اکابر صاحعان پارس بمعئ برای بررس هضعیت زرتگرتیان در  2رهرب  1270هرر /
 31مارس  1854هارد ایران شد (شهمردان  .)617 :1363به سظر م رسد هی کره خرود را از
دهدمرران مررهآبادیرران ه ایررن متررون را «آسررماس » مر داساررت (ماررکویه  423 :1294مرروخره
ماسکج بر این اثر) سهب مهم در استگرار ایرن مترون در ایرران داشرت .بررای سموسره هی در
سامهای به میرزا فتحعل آخوسردزاده در تراریخ  28ربیرعااله 1293ق 23 / .آهریر . 1876

سوشته است« :ماتدع است مراو شود ساصة دساتیر کره بهتررین کترب فارسریان ه برتررین
تنجینة اسرار اله است به سظر شریف رسیده است یا سه؟ اتر ملحوظ سیوتاده مصل

یرک

ساصه ارسا خدمت سماید زیرا که از کتب سماهی فارسیان همان بره فارسر ترهمره شرده

سایر به زبان اص باا است» (آخوسدزاده  .)430 :1357آسماس معرف کردن این متون در
زماسه ای که ترایش به ایران باستان ه سمادهای آن برا ااعرا سویارندتان ه مورخران رهبرهره
شده بود ه خود را در االب سرهسویا سیز سگان م داد بر تاترش رهیکرد به این مترون اثرر
سهاد.
با این حا رهایت دساتیری تا مدتها مورد توهه مورخان سعود تا آسکره سررهان مرالکب
برای سصاتین بار از این متون در اثر خویش بهره ترفت .مرالکب اثرر خرود را در  . 1815بره

اسالیا سوشت 1.ترهمه این اثر به فارسر در 1284ق .بره هسریلة میررزا اسرماعی حیررت ه
1
John Malcolm, (1815), the history of Persia, from the most early period to the present time:
containing an account of the religion, government, usages, and character of the inhabitants of
that kingdom, London: J. Murray.

سرهان مالکب ( )1867 /1284تاریخ ایران ترهمه اسمعی متصل

به حیرت بمعئ  :ساصری.
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چاپ در بمعئ باع

مورد توهه ارار ترفتن آن ه سیز رهایت دساتیر تردید .هی در این اثر

از «سلاله مهاباد ه پادشاهان اع از کیومر » سا بررده ه اشراره کررده اسرت کره «بره اتوراق
همیع مورخان اسال اال صاحب دباتان [مذاهب] کیومر اه پادشاه ایران است» (ملکب

 .)1/ 9 :1380العته هی با دیدتاه استقادی به رهایت دساتیری ساریاته ه سوشته است« :اعر

از شرهع در تاریخ کیومر باید مالحظه شود که ارهن بىشمارى که بره سرلطنت سرالطین
مزبوره داده شده است چنان از حیّز عق ه عادت خارج است که ساعتِ این ازمنه بره ادهار
اهرا فلکیه مناسبتر مىسماید تا به اطوار اهاا عنصریه که مدار تراریخ برر آن اسرت []...

الکن اخعارى که ازین اهاات در دست است چنرین مهمر ه تأهیر طلرب اسرت کره اابر

التوات سیات بهههت اینکه سه فایده تاریخ دارد ه سه توریح افاراسه» (همران .)1/8 :حتر در

چاپ ده کتراب در  . 1829بره دیردتاههرای منتقرداس هماسنرد سروریس هیلیرا ارسرکین

سیلوستر دهساس ه هامر در این زمینه اشاره کررد ( .)Malcolm, 488 / 1کنرت دهتوبینرو
سیز در 1286ق . 1869 / .در تاریخ ایران خویش از این متون بهرره ترفرت (توبینرو :1326
 . )67-70این در حال بود که اصرالت ه ارزش ایرن مترون در ایرن زمران در ارهپرا بره طرور
تاتردهتری مورد تردید بود ه کنت دهتوبینو با ههود مصالوت با این دیردتاه بردان اشراره
کرده است (همان .)70 :بدینترتیب بود که این متون با چنین دیدتاه درباره تاریخ ایرران
باستان هارد ایران تردید ه بر تاریخسااری ایرن دهره تثیرر سهراد .مورخران ایرن دهره بره سره
شک برابر این رهایت تازه هاکنش سگان دادسد:
 -1پذیرش بخشی از روایت دساتیری و برساختن روایتی تازه

در دهرة محمدشاه ه آغاز عصر ساصرالدینشاه هربزمران برا رهیردادهای کره سزدیرک برود
تاریخسااری ایران را دترتون کند تاریخسااری کهن سیز تا حدهدی بر همان رهسرد بره راه
خود ادامه داد .این دترتوس ها در تاریخسااری ساش از ارتعاط ه آشنای برا ساررش سرو در
زمینة تاریخسااری بود که امواج آن از راههای توساتون بره ایرران مر رسرید .در ایرن دهره
سصاتین اثرات متون دساتیری در تاریخسااری ایراس هلوهتر ه این خرود عامر مرؤثری در
توهه به ایران ه ایرانترای شد.
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علیقل ر میرررزا اعتضادالاررلطنه ( 1298 .ق ).فرزسررد فتحعل ر شرراه اکارریرالتواریخ را کرره

تاریص عموم بود ط 1259-1253ق .به ساارش درآهرد .به احتمرا باریار هی سصارتین
مورخ این عصرر اسرت کره برا مترون دسراتیری آشرنای یافرت .در ترزارش اعتضادالارلطنه
«سررالطین ذهااترردار ای ر هلی ر ااهررار» برره عنرروان «طعقرره چه راردهب» پادشرراهان ایررران کرره
سصاتینشان کیومر پیگدادی برود معرفر شردسد ه از آنهرا کره «مرراد ایرن رسراله ذکرر
شهریاران ایران» بود ذکر پیامعر اسال خلیوة سصات ه امامان شیعه از آن حذف شرده ه بره
دیاران سیز به اعتعار ااتدار ه حکمراس که زماس بر ایران داشتند اشاره شد (اعتضادالارلطنه

گ  25الف  27الف) .با این حا هی در اکایرالتواریخ همچنان به شاکلة اصرل ه زمران-
بندی سنّت تزارش تاریخ عموم هفادار ماسد ه برا ههرود تأکیرد برر هایاراه ایرران بصرش

اسالم تاریخ ایران را سادیده سارفت یا فرهسکاست .هی ضرمن اشراره بره اخعرار مربروط بره
زمان زیاتن کیومر ه بح

طوفان هی را از سا سا بن سوح سامید (همان :گ  5الرف) ه

بدینترتیب هاوع طوفان را پذیرفت .با این حا در های در سصن از طهمرور بره سقر از

«فراهای از مورخین» هی را به کیش مهابادیان داساته ه به دباتان مذاهب استناد هاته اسرت
(همان :گ  6الف).

در همین دهره ه در 1258ق .محمدتق سپهر ( 1297 .ق ).به ساارش ساسخالتواریخ که

تاریص عموم بود پرداخت .سپهر در این اثر از منابع دساتیری چراپشرده در هنرد هماسنرد

دساتیر ه دباتان مذاهب بهره ترفت .اه از دساتیر سا برده ه آن را به زباس آسماس پنداشرته

است (سپهر ب تا74 :ه  .)1 / 127سپهر برخ از مطالب این منابع را آهرده ه برا درآمیصرتن
آن با رهایت کهن از آفرینش اساان کوشیده تا تراریخ اسرطورهای ایرران را مرورد برازساری
ارار دهد .سپهر در ذکر «طعقرات عجمران» اشراره مر کنرد کره «برآسنرد کره عرالب هرترز از

بن آد خال سعوده ه ب زن ه مرد ه رسب زساشوی ستواسد شد که آدم پدیرد آیرد» (سرپهر
ب ترا .)1 / 73 :از ایرن ره در «ذکرر سرلطنت صرنادید عجرب در معمرورة اعر از هعروط آد
علیهالاال » از «پنج طعقه» :مهآبادیان هیران شرائیان یاسراسیان ه تلگرائیان سرا بررد (سرپهر
ب تا .)1 / 73-76 :هی در اشاره به پنجمین طعقه ذی عنروان «ذکرر طعقره پرنجب از سرالطین
عجب کره اه ایگران آد ه ظهورشران مطرابق ظهرور ابوالعگرر اسرت ه ایگران را تلگراهیان
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تویند» سوشت« :هماسا این طعقه را عجمان سلاله پنجب سالطین تلگراهیان خواسنرد ه تلگراه
را پار یاسان آها داسند ه تویند کیومر همان است ه چون مرد پراکنده را فراهب کررد
ه ابوالعگر لقب یافت» (سپهر ب تا .)1 / 76 :العته اه به تزارشهای که در این بصرش آهرده
با تردید م ساریاته ه به همین دلی سوشته است :هی «ضماست سکند که این اخعرار از سروادر
غیب ه مصون از مصادر ریب باشد» (سپهر ب تا .)1 / 73 :به سظر م رسد همین عام باع
شده باشد که هی در تزارش «هاوع طوفان سوح» بره رهایرت ترورات ر ارآسر در ایرن براره
اشاره کند بدهن آسکه از دیدتاه «عجمران» در ایرن برار سرصن بره میران آهرد (همران-24 :
 .)123به عالهه هی در ادامه از «کیومر بن سا بن سوح» تزارشر آهرده ه آن اینکره «بره
اتواق مورخین اه شص

است کره بعرد از طوفران عرالب اراسون ههراسایری سهراد» (همران:

.)126

پس از سپهر رضاال خان هردایت هللباشر فهررسالترواریخ رهضرهالصروای ساصرری ه

سوادسامرره را برره ساررارش درآهرد .اشررارات هی در فرهن ر

اسجمررنآرای ساصررری برره متررون

دساتیری سگان از آشنای هی با آسها دارد (هدایت بر ترا .)5-4 :برا ایرن حرا ایرن آشرنای

بازتاب چنداس در ده اثر سصات سیافت .فهرسالتواریخ هی سا شمار رهیردادها از هجررت

تا 1265ق .بود (هدایت  .)20 :1373هی در این اثر اشاره کرده است که «هنرود ه مجروس

به دهرههای ب آغاز ه اسجا اائ اسد» (همان  )19 :اما از آنهرا «ترواریص کره اعر از بررهز
دین معین ه ظهور حضرت خاتبالنعیین بوده بههاسطة تصارف زمان ه تقالیب اهان اعتمراد را
سگاید ه در آن اختالف بایار است» (همان )18 :از اشاره به هزئیات بیگتر خرودداری کررد.

افزهن بر این هی در رهضهالصوای ساصری سیز اشارهای به علت این مائله کرد که «بر ااروا

مورخین اع از اسال اعتمادی ستوان کرد ه آسچه مورخین اسرال سیرز از زمران اردیب ه ایرا

عمر اسعیا ه زمان ملک پادشاهان تویند ه ساارسده صاحب سلیقه ماتقیب داسرد کره اعتمراد را
سگاید چه در اصو ه فرهع آن چندان اختالف است که از حیّز بیان بیررهن خواهرد برود ه
غالب مورخین بالتحقیق از سا های تذشتاان سقل کردهاسد ه سصن از رهی عق ساوترهاسرد

(میرخواسد  :1380سود ه ده  .)1 /اشارات هی در مقدمهای که بر سصاتین هلد رهضرهالصروا

سوشته حکایت از ب توهه هی به تزارشهای متون دسراتیری دارد چررا کره هی در ایرن
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بصش تنها به پیگدادیان کیاسیان اشکاسیان ه ساساسیان به عنوان پادشاهان ایران باستان اشراره
کرده است (میرخواسد  :1380سود ه ده .)1 /

با ههود این سومین اثر هدایت یعن سوادسامه متأثر از متون دساتیری دترتوس هرای را

در تزارش تاریخ بازتاب داده است .مقدمة این اثر به پارس سره در سهایت سرادت سوشرته
شده است .از سظر تاریخساری سیز این اثر متأثر از هریان ایرانترای

که در این دهره بررهز

ه ظهور یافته بود به بررس ساب ه کارسامرة  18طعقره از فرماسرهایراس کره در دهرة پرس از
اسال در ایران ه هند حکومت داشتند ه سابشان بره خاسردانهرای کهرن ایراسر مر رسرید
پرداخته اسرت .بر تمران عامر سارارش ایرن اثرر هرب بررخالف ده اثرر پیگرین سره دسرتور
ساصرالدینشاه بلکه تگویق ماسکج لیمج هاتریا سمایندة پارسیان هند در ایران بود .تگرویق
هی باع

شد که «چیزی تازه بعاید بناار که چون رهزتار پادشاهان ایران سرپری شرد آیرا

از تصمه ه سواد آن ترهه کا بپادشاه ه افار دارائ رسید یا دیار برار برر سرریر بزرتر
بار سیافتند ه به ههاسداری ه کامکاری سرسیدسد ه از من بصواست که اتر [از] سواد بزرتران ه
تصمة شاهان ایران مردی [به] بزرتر رسریده ه خداهسرد کیراس ه سرترت شرده در سامرهای
برساار ه لصت از سهاد ه سوادش برشرمر » (هردایت  :1274گ  .)3بره سظرر مر رسرد ایرن

موضوع هب متأثر از سارش دساتیری باشد چرا که فرزاسه بهرا سیز در شارستان در ایرن براره

سوشته است« :بعد از ایگان [= ملوک فرس] سلطنت به ابنای ایگان رسیده چنانکره طاهریران
که از سواد شهنگاه منوچهراسد ه یعقوب لی

ساب اه به غعادشاه پور حضرت شاهنگاه پرهیرز

م رسد .خارهان غزسوی ایگان خود را از سواد یزدترد شهریار م داسند ه سرالطین آ بویره
از سواد بهرا تورسد ه سلجوایان سلجوق به س پگت به افراسیاب م رسد» (فرزاسه بهرا بن
فرهرراد  .)145در ایررن اثررر هرردایت برررخالف ده اثررر پیگرریناش برره شرررح دالهریهررای
فرماسرهایان ایراس سواد پرداخت ه از ذکر کارسامة سالطین عرب تررک ه مررو خرودداری
کرد« .این بزرتان ه شاهان ه شاهزادتان پارس سواد که درین سامه ترد کردها هماسا هگتده
[هیجده] ترهه بودهاسد ه از کار آسان لصت برشمرده آیرد ه چرون پَررهَز آسران بره پادشراهان

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 69 /

کیاس ه ساساس سوادان ایراس م پیوسدد ه از سواد هر تصمه  1...م دهد ایرن سامره را سوادسامره
سا سهاد » (هدایت  :1274گ.)3
هدایت در آغاز این اثر در بصگ با عنوان «سصات مقدمه در ذکر پنج طعقه از پادشاهان
ایران علر االهمرا ه بیران سامره شراهان باسرتان» از مره آبادیران هیران شرائیان یاسراسیان ه
تلگائیان سا م برد« :پادشاهان ایران تا زمان یزدهرد شهریار پنج ترهه برودهاسرد :اه سرواده

مهآباد سصاتین پیمعر ه پادشاه ملک عجب که چنرانکره در دبارتان [المرذاهب] آمرده زمران

مملکت اه ه اهالدش صد زاد سا کیواس امتداد یافته [ ]...ه دساتیر باستاس بلررت آسرماس

بر اه ساز شد ]...[ .ه از پارسیان تویند مکه خاسه مهآباد بوده ه هی بنیاد سموده ه آن را مره-

ته م سامیدسد یعن های مه .چه تاه ه ته بهمعن های است» (هردایت  :1274گ  .)4هی
سیز هماسند سپهر در پرداختن به طعقة پنجب یعن تلگاهیان ه ذکر کیومر به عنوان سصارتین
بگر تردید به خود راه داده ه سوشته است« :طعقه پنجب تلگائیاسند ه اهّ آسران را آد خواسنرد
ه ظهورش مطابق ظهور آد خاک ابوالعگر است ه فارسیان تلگاه را پار یاسان آها داسنرد
ه [ ]...آد خاک ه تلگاه از القاب اهست ه از اهالدش سریامک ه هوشرن

ه تهمرورس ه

همگید ه افریدهن ه مینوچهر ه کیصاره ه زردشت یعن دشمن زر ه ذر ساسان اهّ ه آذر
ساسان پنجب حکیب فرزاسه هخگور یااسه بودهاسد ه این سلاله تا زمران یزدتررد برن شرهریار
ششهزار ه بیات ه چهار ( )6024ه پنجماه امری پادشاه داشتهاسد» (هردایت  :1274گ
 .)5با ساارش این اثر م توان هدایت را به سوع پیگکاوت هرال الردینمیررزای ااهرار در

ساارش سامه خارهان به شمار آهرد.

 -2پذیرش کامل روایت دساتیری

مدت پس از هدایت هال الدین میرزا یا «هال پرور فتحعلر شراه ااهرار» ( 1289 .ق ).بره

ساارش سامه خارهان پرداخت .در این حا تررایش بره بر دینر ه یرا دیرن زرتگرت سگران
م داد ه از راه هبسگین با شاهزاده زسدی امامقل خان متصل

به «غرارت» بره سررهسویار

تمای داشت .به احتما بایار ارتعراط هی برا مراسکج لیمجر هاتریرا برر ایرن عالیرق ترأثیر
 1یک هاژه خواسده سگد.
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تذاشررت (اماسررت  25 8 :1377ه  .)36بررا چنررین شرروری ه بررا تگررویق مرراسکج

هی سامرره

خارهان :داستان پادشاهان پارس به زبان پارس که سودمند مردمان بههیوه کودکران اسرت

را در سه سامره (هلرد) در  . 1870 / 1287 1869-1868 / 1285ه . 1872-1871 / 1288
در تهران به چاپ رساسد.
ارتعاط هال الدین میرزا با ماسکج زمینة آشنای اش با متون دساتیری را فراهب سراخت.
بدینترتیب هی در سامه سصاتین بهشدت از متون دساتیری تأثیر پرذیرفت ه از منرابع چرون

دباررتانالمررذاهب شارسررتان چهررارچمن تهمررورس سامرره هاماسررب داسگررور در آینرره آیرین

(هال الدینمیرزا  / 35 23 19 3 :1324سصاتین سامه) بهره ترفت .بدینترتیب بررخالف
تاریخهای ههاس با خطهای دهتاسرة پیرامعران ابراهیمر ه پادشراهان ایراسر

رهایرت شراهر

پیامعران افااسهای پیش زرتگت برترفته از متون دساتیری را بهطور کام هرایازین رهایرت

تررورات ر ارآس ر کرررد ه سررپس آن را بررا رهایررت سلاررلههررای افارراسهای شرراهنامه ادامرره داد
( .)Amanat, 2004: 374در پ تأثیرپذیری از متون دساتیری اه رهایرتهرای ایرن آثرار در

زمینة سلالههای ایراس پیش از آفرینش کیومر را بهطرور کامر پرذیرفت ه اشراره کررد:
«پادشاهان کگور ایرران بره همداسرتاس پارسریان ترا هنارا یزدتررد شرهریار پرنج ترههنرد:
آبادیان هیان شائیان یاسائیان ه تلگائیان» (هال الدین میرزا  /3 :1324سامره سصارتین) .ه
از کیومرس بهعنوان «سصاتین کا که آیین شهریاری به ههان آهرد» سصن تورت (همران:
 .)7هیچ اشارهای به طوفان سوح سکرد ه به پیرهی از این متون رهایت کامالً باشکوه از تاریخ
باستاس ایران ه شاهنگاهان آن ارائه داد که در سراسر سامه سصاتین اثرش آشکار است.
 -3نقد و ردّ روایت دساتیری

در دهرة ساصری پرکرارترین مرورخ دهرة ااهرار یعنر محمدحارنخران اعتمادالارلطنه ( .

1313ق ).ظهررور کرررد .هی در 1292ق .در ساررارش ترراریخ ایررران توهرره هیرروهای برره متررون
دساتیری سگان داد .به سظر م رسد که آشنای هی با تاریخ ایران اثرر سررهان مرالکب باعر

این توهه شده باشد .هدف هی از ساارش این کتاب «سااشتن فهرسرت از اسرام پادشراهان
ایران از اه هضع سلطنت در این مملکت که به عقیدة پارسیان از مهآبادیران بروده ه مردت

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 71 /

سلطنت ایگان ه حواد معلومة عمدهای که در زمان حکمراس آسها رهی داده تا این هات»
(اعتمادالالطنه  .)30 :1292هی به سق از «ترواریخ عجرب» «مرورخین پارسر » ه «مرورخین
عجب» سوشت« :عقیده مورخین عجب این است که این عالب هرتز از بنر آد خرال سعروده ه

همیگه ااسون شهریاری ه سیاست مدن دایر ه برارار بوده است هل آسچه را ایگان خعر مر -

دهند از سالطین که در مملکت ایران سلطنت کردهاسد الر االن پرنج طعقره برزرگاسرد کره
آخرین طعقه سیز به طعقات عدیده منگعب م شود چنانکه بیاید ه اسام پرنج طعقره اهلیره از
این ارار است .1 :مهآبادیان  .2هیران  .3شرائیان  .4یاسرائیان  .5تلگراهیان» .در ادامره سیرز بره
زمانبندی هیوة متون دساتیری پرداخته است« :ه چون در مدت سلطنت چهرار طعقره اعر از
تلگاهیان ذکر سال ه شمار ه اسپار ه زاد م شود الز است ترهمة ایرن الوراظ را بره طرور
عقیدة پارسیان بیان سماییب .بنابراین سال صد هزار سا است ه صد سال یک شرمار ه صرد
شمار یک اسپار ه صد اسپار یک زاد» (همان .)33 :

این رهیکرد چندان دها سیراهرد ه اعتمادالارلطنه طر 1308-1311ق .در سارارش درر

التیجان ف تاریخ بن االشکان برخالف تاریخ ایران که ترهمهتوسهای اسرت از اثرر هرورج

راهلینان 1رهایت دساتیری را رد کرد ه در مقاب کوشید تا برا بهررهتیرری از پروههشهرای
سرروین تزارش ر سررو از ترراریخ باسررتاس ایررران ارائرره دهررد ه از «سررالطین خرراسوادة اِکمِنیررد»

[هصامنگ ] که «پادشاهان آسگان» بودسد سصن آغاز کنرد (اعتمادالارلطنه -6 :1311-1308
 .)1/7به سظر م رسد این رهیکرد ساش از آشنای اعتمادالارلطنه برا آثرار سیلوسرتر دساسر
خاهرشناس فراساوی ه از منتقدان متون دساتیری باشد که در ساارش ایرن اثرر مرورد توهره
هی ارار ترفته بود .از همین رهی اعتمادالالطنه برخالف هال الدین میرزا ه میرزا آااخران
کرماس

که متأثر از متون دساتیری به تعریف از پادشاهان ایران باسرتان ه باشرکوه برسمرودن

ایران باستان پرداختند تصویری منصواسه از این دهره ارائه داد ه حت متأثر از منابع غرب بره
هیوه اثر راهلینان اشاره کرد که «اشکاسیان اصالً ایراس سعوده»اسد (همان.)1/202 :

پرس از هی میررزا آااخران کرمراس ( 1314 .ق ).در آیینره سرکندری (ساررارش -1307

1309ق ).ه سامه باستان (ساارش 1313ق ).به سقرد تراریخساراری دسراتیری پرداختره اسرت.
George Rawlinson, (1873), the Sixth Great Oriental Monarchy (Parthian), London.
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آیینه سکندری که بنا بود تاریخ عموم ایران تا رهزتار سویانده باشد با مررگ اه بره پایران

سرسید ه تنها تاریخ باستاس ایران را دربر ترفت .سامه باستان سیز اثرر تراریص منظروم اسرت

که تاریخ ایران در دهرة باستان را دربر م تیرد.

کرماس با ههود آسکه محتوای دساتیر را هعل داساته ههود آبادیران ه آهامیران را بره

لحاظ تاریص پذیرفتره ه سوشرته اسرت« :سرلطنت اینران [=آبادیران] در ایرران تقریعراً اعر از
آهامیان بوده هل به هاسطة ادمت بایار از احوا این ترهه چیزی معلو سیات ه هیچکس

تاریخ ایگان را سنااشته .ه کتاب دساتیر را که به مهآباد ساعت م دهند ظراهراً از مجعروالت
زمان اکعرشاه هندی است ه آسچه در دبارتان [المرذاهب] ه [شارسرتان] چرارچمن از احروا

مهآباد م باشد ااتعاس از کتب هندهان ه اساطیر مهادیو ه مهابهارات ه بید ه شاستر اسرت ه
مأخذ اصل دیار سدارد» (کرماس

53-54 :1389؛ سیز  25ه 56-55؛ همرو  :1340گ  38؛

همو  45 :1387ه  .)53در های دیار باز هب از دبارتانمرذاهب استقراد مر کنرد« :آسچره در

دباتان سوشته که سا هرای دراز ه اررهن بر شرمار بعرد از آبادیران طعقرة هیران ه شراییان ه

یاساسیان سلطنت راسدسد این سصن سیز از همان هملة معالرات شاعراسة هندهان است که میران
ده طعقه چندان فاصله دیر ه دراز سکگیده ه در اسام سیز سهو کرده چه ظنّ غالب آن است

که هیان ه شاییان ده طعقه سعاشند .ه یاسان آها سیز از همران آهامیران باشرد بلکره سرلطنت
آبادیان هب طو سکگیده است ه آسچه به سظر م رسد در اهاخر زمان آبادیان بعض از ااروا
بن حا که آسان را اهریمن ه دیو م توتند از سمت افریقا یا هزیرةالعررب برر ایرران هجرو
آهرده پادشاه آخرین را که از آبادیان بوده ه دائب به پرستش یزدان مر پرداخرت بکگرتند ه
تصت ایران بارفتند .بعد از مدت اسدک کیومرز که به معنای بزرگ هطن باشد یرا کیرومرد
یعن مرد پاک ه شاید شای مهعو ه ه آالد ه ه افرا سیز اسام اه بوده بیخ ه تعار آسان
را از ایران برکنرد ه سرلطنت آهامیران را تگرکی داد» (همران .)56 :از همرینرهی کرمراس
«تاریخ ارهن اهل » را به « 4عصر» تقایب کرد .1« :عصرر خرافرات ه اسراطیر ه آن شرام بره
احوا آبادیان ه پهلواسان است بره طریرق افاراسه ه داسرتان .2 .عصرر تراریک یعنر اهارات
مگکوکه ماسند عصر آهامیان ه پیگدادیان .3 .عصر شوقآمیز است یعن اهاات مظنوسه ماسند
احوا کیان ه اشکاسیان .4 .عصر منوّر است یعن اهاات معلومه ماسند تاریخ ساساسیان ه پرس

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 73 /

از زمان ساساسان داخ در عصر منوّر ه اهاات معلومه خواهد برود بره سحرو اهلر » (کرمراس
 .)32 :1389با این حا رهایت خود را با برخ از یافتههای سو آمیصتره ه بررای سموسره عامر
فرهپاش حکومت پیگدادیان را «ااوا کلداس ه ترازی» داسارته ( )25 :1389ه یرا از «سراللة
ماردهشان» سا برده ه آسان را همان «ااوا هیک سُس ه سماردة باب » داساته ه سیز از «خاسوادة
هصامنگ (آکمنید)» (همان )26 :ه «ساللة کیان در مِدی» (همان )27 :ه «سرلوکید» (همران:
 )27-28سا برده است .با این حا کرماس با ههود استقاد از مترون دسراتیری مترأثر از آسران

دربارة تاریخ ایران در دهرة سلالههای افااسهای دسراتیری بره معالرره سیرز سرصن تورت (←

همان 57 :ه .)60به سظر م رسد هی متأثر از اثر سرهان مالکب (همان 298 :ه  )383به مترون
دساتیری رهی آهرد.

سید هما الدین اسدآبادی سیز اثری به سا تراریخ اهمرال ایرران از خرود برهرای سهراده

است .این اثر مجموعره مطرالع اسرت کره سریدهما در 1303ق .فهرسرتهار بیران کررد ه
فرصتالدهله شیرازی آن را در مقدمه دیوان خود در 1333ق .بره چراپ رسراسد (الحارین
 .)7-8 :1379سید هما در این اثر «بنابر آسچه تاریخ اه ارهپا ه غیرهب تواه مر دهرد ه
آثار ادیمه ه خطوط منقوره بر احجار عمارات سالطین شاهد بر آن است» (همران )39 :بره
بیان تاریخ ایران م پردازد .از این ره با شک ه تردید از تاریخسااری دساتیری یاد کررده ه
سوشته است« :خیل اختالف در اعتقادات اهر تراریخ دیردها پرارهای از مرورخین سرام از
ایزدیان ه یزداسیان ه آبادیان ه هوشیان ه اسوشکان ه آذریان ه آذرهوشنایان م برسد ه آسهرا
را اع از هعوط حضرت آد م داسند ه بعض بعد از هعوط باز به اخرتالف .همراعت دیارر
اسم از مهآبادیان برده ه آسها را یک طعقه از سالطین شمردهاسد بعد از آن "هیران" از آن
به بعد "شائیان" بعد از آن "یاساسیان" از آن بعد "تلگاهیان" ه این طعقات را اعر از هعروط

داساته اسد ه در بعضر ترواریخ اسرت کره تلگراه کیرومرس اسرت ه چرون مررد را متوررق
ساخت یعن از اه پراکنده شدسد لهرذا اه را "ابوالعگرر" خواسدسرد» (همران .)40 :ایرن سگران
م دهد که سیدهما با تاریخسااری دساتیری سیرز آشرنای داشرت .چنرانکره در اشراره بره
هوشن

سوشت« :هوشن

 -یرا پارر کیرومرس یرا پاررزاده آن اسرت آن را عراد داسنرد ه

پارسیان پیرمعرش خواسند» (همان .)41 :امرا هی در ادامره از «هصامنگریان» ه «سرلوکیان» یراد
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کرده هرچنرد هماسنرد کرمراس آن را برا تراریخ اسراطیری آمیصتره اسرت (همران 47 :ه .)41
سیدهما با ههود سقد رهایت دساتیری ه کوشش برای ارائره رهایتر منصرواسه از هضرعیت
ایران در دهرة باستان تا اسدازهای تحت تأثیر تصویر ارائه شده در متون دساتیری ارار ترفتره
ه تصویری باشکوه از آن دهره ارائه کرده است (← همان :ص

.)49 42-42

هاپاین مورخ این دهره میرزا محمدحارین ذکرا الملرک فرهغر در ده اثررش (تراریخ

سالطین ساساس که طعقة چهار از ملوک فرس یا پادشاهان عجب بودهاسد ه تراریخ ایرران از

اه تاریخ تا کنون به سعک این عصر ه زمان در ده هلد) به تاریخسااری ارهپای تراییرد ه

به استقاد از تاریخسااری ه متون دساتیری پرداخت .هی به عنوان مورخ دایق کره از محتروا
ه زبان متون دساتیری شراوتزده شرده برود در 1319ق .سامرهای بره اسجمرن زرتگرتیان یرزد
سوشت ه سظر آسان را در این براره پرسرید ه از ایرن راه برسراختهبرودن ایرن مترون را دریافرت

(پورداهد  .)24از همین رهی هی در تراریخ سرالطین ساسراس کره طعقرة چهرار از ملروک

فرس یا پادشاهان عجب بودهاسد سوشت « :پوشریده سیارت کره اعر از بعثرت [ ]...چهرار طعقره
ملوک در ممالک محرهسة ایران [ ]...پادشاه کرردهاسرد ه آن طعقراتاسرد کره مرورخین ه

مصنوین محتر هر کگور از آسها به ملوک فرس ه سالطین عجب تععیر سموده ه پریش از ایرن
چهار طعقه که شهریاران کیاس ه خلوای اسکندر کعیر ه سالطین اشکاس ه ملروک ساسراس
باشند اترچه از طعقات دیارر مثر پیگردادیان یرا تلگرائیان ه یاسرائیان ه شرائیان ه هیران ه
آبادیان سا م برسد ه شرحها بین االهمرا ه التوضری مر دهنرد امرا چرون اسرنادی کره در
صحت تواریخ ه سیر ایگان بدان ماتند توان شد به دست سیارت امررهز محققرین از علمرای
تاریخ اعتعاری به آن کار اررار سمر دهنرد ه آن حکایرات را از مقولرة اسرمار ه افاراسههرای
سااستوار ه اساطیر اهلین م خواسند» (ذکا الملک  .)1 /5 :1313-1314هی در سایر آثرارش
سیز با رهیترداس از متون دساتیری به پوههشهرای مورخران فرسار توهره کررد ه ضرمن
سا بردن از هصامنگیان به عنوان سصاتین حکومت ایراس تصویری منصواسه از آسران ارائره داد
(همو 1/14 :1318؛ همو  )2/9 :1326ه حت به استقاد شدید از پادشراهان ایراسر پرداخرت
(← همو .)2 /87 :1326
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نتیجه

در دهرة صوویه رهایت دساتیری از تاریخ باستاس ایران در هند توسط ایراسیان مهاهر شرک
ترفت .هرهد صنعت چاپ به هنرد زمینره چراپ ایرن آثرار ه هرهد آسهرا بره ایرران را توسرط

ماسکج سماینده زرتگتیان هند به ایران فراهب ساخت .آسرماس معرفر کرردن ایرن مترون در
زماسهای که ترایش به ایران باستان ه سمادهای آن برا ااعرا سویارندتان ه مورخران رهبرهره
شده ه خود را در االب سرهسویا سیز سگان م داد بر تاترش رهیکررد بره ایرن مترون ترأثیر
سهاد .بدینترتیب مورخان عصر ااهرار پریش از آشرنای برا رهایرت فرسار از تراریخ ایرران
باستان با رهایت دساتیری آشنا تردیدسد .رهایت اخیر با رهایرت کهرن پذیرفترهشرده دربرارة
آفرینش سصاتین اساان ه سلالههای باستاس در تعارض بود .در ک مورخران ایرن دهره سره
سوع هاکنش ساعت به رهایت دساتیری از خود سگان دادسد :اعتضادالارلطنه سرپهر ه هردایت
به عنوان سصارتین مورخران عصرر ااهرار برا درآمیصرتن ایرن ده رهایرت رهایرت ترازهای را
برساختند .در این میان هال الدین میرزا تنها مورخ عصر ااهار بود که به طور کام رهایت
دساتیری از تاریخ ایران باستان را پذیرفت که برا سروع معالرره دربراره دهره باسرتاس تراریخ
ایران همراه بود .تنها آشنای با تاریخسوشتههای فرسا منتقد متون دساتیری ه کاب اطالع
از اسجمن زرتگتیان یزد بود که مورخان این دهره را از هعل برودن ه «آسرماس » سعرودن ایرن
متون آتاه کرد .برا ههرود اینکره اعتمادالارلطنه در سهایرت کرمراس ه اسردآبادی بره رغرب
درآمیصتن رهایتها ه فرهغ به طور کام این رهایت را رد کردسد ه به پوههشهای سروین
فرسا رهی آهردسد به میزاس دیدتاه معالرهآمیز این رهایت از تراریخ باسرتاس را پذیرفتنرد.
همین دیدتاه در سا های بعد زمینه را بررای بررهز دیردتاههرای معالررهآمیرز دربراره تراریخ
باستاس ایران که ماتند به پوههشهای فرسا سیز تردیده بود فراهب ساخت.
منابع و مآخذ
 احمرردی حاررین ه ععدالرسررو خیراسرردیش (« .)1391آذرکیواسیرران ه تررأثیر آسرران بررر

باستانترای در تاریخ سااری معاصر ایران» .فصلنامه تاریخ ایاران ش .12تابارتان ه
پاییز ص

.31-1
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 اعتضادالالطنه عل ال میرزا پار فتحعل شاه (1259ق) .اکسایراتتواریخ .ج .1سارصه
خط شماره  .1238کتابصاسه مجلس شورای اسالم .
 اعتمادالالطنه محمدحان (1292ق) .تاریخ ایران .طهران.
1311-1308( . _____ ق) .درر اتتیجااان فاای تاااریخ بناایاالشااکان .طهررران:
دارالطعاعة دهلت .

 االصوهاسى حمزه بن الحان (ب تا) .تاریخ سنى ملوك االرض و االنبیاا علای
اتصاله و اتسالم ،بیرهت منگورات دار مکتعه الحیاه.

 اماست ععاس (« .)1377پور خااان ه اسدیگه بازیاب تاریخ مل ایران :هال الدینمیررزا ه
سامه خارهان» .فصلنامه ایراننامه .س  .17ش .4زماتان .ص

.54 -5

 آخوسدزاده میرزا فتحعلر ( .)1357اتفبای جدید و مکتوباات .بره اهتمرا پرهفارور
حمید محمدزاده .تعریز :سگر احیا.

 آئین هوشرن

(1296ق .).مقدماه و خاتهاه مولاوم مساافر ماانکجی تیهجای

هوشنگ هاتریا یزدانی ملقب به درویش فانی .طهران :ب سا.

 بلعم

ابوعل ( .)1380تاریخنامه طبری :گردانیده منسوب به بلعهی به تصحیح

ه تحگیه محمد رهشن  2ج تهران استگارات سرهش.
 بهار محمدتق  .سبکشناسی .ج .3تهران :زهار .1381
 پورداهد ابراهیب (« .)1355دساتیر» در :فرهنگ ایران باستان .زیرسظر بهرا فرههشر .
بصش سصات .چ .2تهران :استگارات داسگااه تهران .ص
 توکل طرا

.51-17

محمرد ( .)1382تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ .تهرران :سگرر تراریخ

ایران.

 هال الدینمیرزا ([1324ق .)]1284 / .سامره خاررهان :داسرتان پادشراهان پرارس برهزبران
پارس که سودمند مردمان بویوه کودکان است .سصاتین سامه از آغراز آبادیران ترا اسجرا

ساسرراسیان .دهمررین سامرره از آغرراز طاهریرران تررا اسجررا خوارزمیرران .سرریمین سامرره از آغرراز
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چنایزخان تا اسجا زسدیان .بمعئ  :برهدسرت یراری خاسصراحب میررزا محمردخان ملرک
الکتاب مظوری پریس.
 الحاین

الاید هما ( .)1379تاریخ اجهاتی ایران و تتهاهاتبیاان فای تااریخ

االفغان و اتبیان فی االنجلیز و االفغاان .اعرداد ه تقردیب سریدهادی خارهشراه .

تهران :کلعه شرهق.

 دینوری ابوحنیوه احمد برن داهد ( .)1386اخباار اتطاوا
دامراس

ترهمره محمرود مهردهی

تهران سگر س .

 ذکا الملک فرهغ

میرزا محمدحاین ه میرزا محمدعل خان1313-1314( .ق .).تاریخ

سالطین ساساس که طعقة چهار از ملوک فرس یا پادشاهان عجب بودهاسرد .ج  .1تهرران:

اداره اسطعاعات.

 ذکا الملک فرهغر

میررزا محمدحارینخران ه معتمدالارلطان میررزا محمردعل خران.

(1318ق) .تاریخ ایران از او تاریخ تا کنون به سبک این عصر و زمان .ج.1
تهران :شرکت طعع کتاب.

 ذکا الملک [فرهغ

میرزا محمدحاینصان] ه میرزا محمدعلیصان ذکرا الملرک (-1326

ق) .تاریخ ایران از او تاریخ تا کنون باه سابک ایان عصار و زماان .ج.2
تهران :شرکت طعع کتاب.

 سپهر محمدتق لاانالملک ( .)1377ناسخاتتواریخ (تاریخ قاجاریه) .ج :1از آغراز
تا پایان سلطنت فتحعل شاه .به اهتما همگید کیانفر .تهران :اساطیر.
 سپهر محمدتق (ب تا) .ناسخاتتواریخ .کتاب اه  .ج .1طهران :چاپ سنا .
 شهمردان رشید ( .)1363تاریخ زرتشتیان .تهران :فرههر.
 فرزاسه بهرا بن فرهاد (ب تا) .شارستان چ ار چهن .ب ها :ب سا.
 طعری محمدبن هریر ( .)1375تاریخ طعری ترهمه ابوالقاسب پاینده ج 1ه  16تهرران
استگارات اساطیر.
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 کرماس

میرزا آااخان ( .)1387نامة باستان .به کوشش عل ععدالله سیرا .کرمران :سگرر

مرکز کرمانشناس .
 کرماس

میرزا آااخان (1340ق) .صد خطابه .ساصه خط شماره  .772کتابصاسه مجلس

شورای اسالم .
 کرماس

میرزا ععدالحاینخران .)1389( .آیینة سکندری :تااریخ ایاران از زماان

ماقبل تاریخ تا رحلت حضرت ختهی مرتبت .به اهتما عل اصرر حقدار .تهرران:

سگر چگمه.
 کرماس

میرزاآااخان ( .)2000سه مکتوب .به کوشش ه هیرایش بهرا چوبینه .آلمران:

استگارات سیما.
 کیصاره اسوندیار ( .)1362دبستان مذاهب .با یادداشتهرای رحریب رضرازاده ملرک.
تهران :کتابصاسه طهوری.
 توبینو کنت ( .)1326تاریخ ایرانیان .ترهمه ابروتراب خواهرهسوریران (سظربالدهلره).
مقدمه سصراهلل فلاو  .تهران :شرکت مطعوعات.
 مجتعای

فتحاهلل (« .)1374آذرکیروان» در :دایرهاتهعارف بزرگ اسالمی .ج .1زیرر

سظر محمدکاظب موسوی بحنوردی تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالم .
 ماکویه ابوعل احمدبنمحمد (1294ق .).جاویدان خرد .ترهمره ابرنشرمسالردین
محمدحاین[ .همراه با موخرهای از] ماسکج لیبه هوشن

هاتریا[ .تهران] :ب سا.

 معین محمد (« .)1336آذر کیوان ه پیررهان اه» .مجلاه دانشاکده ادبیاات و علاوم
انسانی دانشگاه ت ران .ش .39فرهردین .ص

 مقدس

42ر .25

مطهر بن طراهر ( .)1381آفارینش و تااریخ (اتباد و اتتااریخ) ،مقدمره

ترهمه ه تعلیقات محمدرضا شویع کدکن

ج 1تهران سگر آته.

 ملکب سرهان ( .)1380تاریخ کامل ایاران .ترهمره میررزا اسرماعی حیررت .تهرران:
افاون.
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 میرخواسد محمدبنخاهسدشاهبنمحمود ( .)1380تاریخ روضهاتصفا فی سیره االنبیا
و اتهلوك و اتخلفا .تصحیح ه تحگیه همگید کیانفر .ج .1تهران :استگارات اساطیر.

 هدایت رضاال خان بن محمدهادی (ب ترا) .فرهناگ انجهان آرای ناصاری .بره
اهتما سید اسماعی کتابچ ه اخوان .تهران :کتابورهش اسالمیه.
 هدایت رضاال خان ( .)1373ف رساتتواریخ .تصحیح ه تحگیه ععدالحاین سروای ه
میرهاشب محد  .تهران :پوههگااه علو اسااس ه مطالعات فرهنا .
 هدایت رضاال خان ( .)1380تااریخ روضاهاتصافای ناصاری .تصرحیح ه تحگریه
همگید کیانفر .ج  13ه  .14تهران :استگارات اساطیر.
 هدایت رضاال خان (1274ق) .نژادنامه .ساصه خط شرماره  .8911کتابصاسره مجلرس
شورای اسالم .
 یعقوب

ابن هاضرح ( .)1362تاریخ یعقاوبی .ترهمره محمرد ابرراهیب آیتر  .ج  1ه .2

تهران :استگارات علم ه فرهنا .
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