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چکیده

هرچند ایران باستان جایگاه امپراتوری های بزرگی بوود هو باعو بخو

عظیمی از تحوالت جهان در آن زموان دود ،بو علوت برجوای نمانودن ارور

سترگ تاریخی از آن دوران ،برخی مورخان ب این نتیجو رسویدهانود هو

ایرانیان باستان فاقد هرگون آگاهی و آرار تواریخی هتوتند .در ایون مقالو

سعی دده است برپایة دواهد ،مدارک و اسوناد تواریخی دوامک هتیبو هوا،

روایتهای مورخان یونانی -رومی ،و همچنین آرار برجایماندة نودوتاری

از ایرانیان باستان و بررسی آنها با دستگاه دینی و فلتفی ایشان ،نشان داده
دود ه در ایران باستان نوعی از تاریخنگاری وجود دادت است ه منواب
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تاریخی ملک دیگر صحت آن را تأیید میهننود .ایون تواریخنگواری دارای

ویژگیهای خاصی بود ه در قالب جهانبینی و تاریخنگری دینی ،معنا و
مفهوم پیدا میهورد و رویودادهوای تواریخی و نقو

انتوان در تواریخ بو

دسوتاویز ایوون نگوورس تفتوویر و تعبیوور موویدوود .ایوون توواریخنگوواری هو در

چهارچوب الهیات زرددتی تعریف میدد ،با آنچ مورخان یونان باسوتان
از توواریخ و توواریخنگوواری درک موویهردنوود ،یکتووان نبووود .ای ون دوویوة

تاریخنگری ،روایتی از انتان و جایگاه

در جهان و زموان اراهو مویداد

ه با تعاریف جدید از ماهیت و جایگاه انتوان ،بو مثابوة موجوودی مللقوا

تاریخی ،در تضاد است؛ ازاینرو نوع تاریخنگاری آن نیز با داخصو هوای
تاریخنویتی جدید و یک ارر تاریخی هو عنووان «علموی» بور خوود دارد،
متفاوت است.

واژههااای کلیاادی توواریخ ،توواریخنگوواری ،توواریخنگووری ،فراتوواریخ،
رویدادهای تاریخی.

 .1مقدمه

در میان پژوهشگران تاریخ ایران ،موضوع «تاریخ نگاری در ایران باستان» هنووز موردبحو

و گفتوگوهای زیادی است و در این باره نظرات مختلفوی بیوان دوده اسوت .جوان مانوهوک
هوک در فصک نختت تاریخ همبریج ( ،)11 :1۳۸۷در مقال ای با عنوان «ظهور هخامنشویان

و بنیانگذاری امپراتوری هخامنشی» ،اندهی ب این موضووع پرداختو اسوت و بور ایون بواور
است ه ایرانیان هیچ سهمی در نودتن تاریخ خوی

ندادت اند .هلیموا نیوز در مقالوة «وضو

تاریخنگاری ایران در دورة قبک از اسالم» 1توضیح داده است ه چرا ایرانیان باسوتان توا قبوک
از حضرت محمد (ص) هیچ ارر تاریخیای ب مفهوم آرار تاریخی یونانیان و رومیوان توألیف

نکووردهانوود .وی در هتوواب  ،تاریخچووة مکتووب مووزدک ( ،)4۷ :1۳۷1در فصوولی بووا عنوووان
«تاریخنگاری ایرانی در دورة قبک از اسالم» ه خالص ای از ملالب مقال اس است ،بور ایون

1. Klima, O. (1968). “Wie sah die persische Geschichts Schreibung in der vorslamischen
period aus?”. ArOr. 36. S. 213-232.
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باور است ه قدرت فراوان داه در ایران باستان باع

دده بود ه تاریخ با نظور و ارادة وی

نودت دود و او بود ه تصمیم میگرفت چ ملالبی برای نتکهای آینده باید ضوب دوود؛
ازاینرو ،تاریخنگاری در انحصار دربار بود و مورخان معموولی و انفورادی وجوود ندادوتند.
بریان نیز در ارور خووی  ،امپراتووری هخامنشوی از هووروس توا اسوکندر ،بو ایون موضووع
پرداخت و معتقد است پارسیان هخامنشی برخالف اغلب ملک فاتح ،دهادتهای مکتووب از

تاریخ خود ب مفهوم وقای نگارانة آن برجای ننهادهاند .او میگوید:
داهان بزرگ هخامنشی برخالف داهان آدوری ،فرمان نگارس سوالنام ای را هو
در آن خاطرة قهرمانیددة اعمالشان در میدان جنگ یوا دوکار ربوت دوود ،صوادر
نکردند .هیچ وقای نام ای در اختیار نداریم ه ادیبی درباری آن را ب تشووی دواه
انشا هرده بادد (.)9 :1۳۸۷

او در ادام ب اهمیت روایات دفاهی در میان ایرانیان میپردازد و یوادآور مویدوود هو
ایرانیان سین ب سین ب دکک سرود و نقالی و از طری مغان ،حرهات داهان و خاطرة قهرمانان
افتان ای خود را نتکب نتک ب جوانانشان منتقک میهردند (همان .)10 ،وی همچنوین معتقود
است تاریخ هخامنشی ه در زمان ساهن و نامتناهی داه ربوت دوده اسوت ،هرگوز بو دسوت

خود پارسیان در زموان تواریخی جوای نگرفتو اسوت .نیوولی در هتواب زرددوت در تواریخ

( ،)42 :1۳9۳در برابر این تعبیر ه ایرانیان باستان هیچ تلقیای از تاریخ ندادوت انود ،بوا نظور
گردویچ مواف و معتقد است ایرانیان باستان فاقد درک تاریخی نبودهاند؛ ب جوز زموانی هو
ایران ب دست اسکندر ادغال دد و سنت فروپادید و فقر علمی دربارة دورة هخامنشیان بروز

هرد .یارداطر نیوز در تواریخ همبوریج ( ،)50۳ :1۳۸۳بو ویژگویهوای تواریخ ملوی ایرانیوان
میپردازد و ب ادکال ضب این تاریخ و ویژگیها و جنب های آن اداره دارد .افراد دیگوری

نیز نظیر دواپور دوهبازی ( ،)Shapur Shahbazi, 1977: 25-35دریوایی ( 29 :1۳91و ،)91
مومیگلیانو ( ،)Momigliano, 1990: 5-28دنتان ( ،)Dentan, 1955آموزگار (1۳90الوف:
200-1۸5؛ 1۳90ب ،)۳26-۳24 :هامرون ( )Cameron, 1955: 108و دیگران ،در ایران و
خارج از ایران ب این موضوع پرداخت اند ه در ادام ب برخی از آنها اداره میدود.
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درحالیه برخی ب وجود ندادتن تاریخنگاری در ایران باستان اداره دارند ،عدهای نیوز
هتتند ه با اتکا ب برخی دواهد این دیودگاه را رد مویهننود؛ بوااینحوال ،بواوجود منواب و
اسناد اندهی ه در این زمین در دست اسوت ،مویتووان بوا تحلیوک دقیو دادههوای تواریخی
دامک هتیب های هخامنشی و ساسانی ،هتب دینی ،تاریخنویتیهای ایرانی و غیرایرانی ،اعوم
از مورخان یونانی و رومی ه ملالبی جتت وگریخت دربارة این موضوع اراهو مویدهنود ،و
اراهة الگویی از ساختار تاریخنگری ایرانیان باستان ،ب نوعی از تاریخنویتی در ایران باسوتان
پی برد ه ن دقیقا یکتان با تاریخنگاریهای دوران مدرن با مفاهیم فکری -فلتفی موجود
در پسزمین اس است و ن اینک مفاهیم تاریخی و اندیشة ربت رویدادها و تحوالت تاریخی
در آن یووکسووره بوویمعنووا و خووالی از اهمیووت بوووده اسووت .طبیعووت انتووانی نیووز بو ظهووور و
عیانسازی توانمندیها و استعدادهای خود و آگاه ساختن دیگران از وجوود ایون قابلیوتهوا
گرای

دارد و میتوان گفت این گرای ها ب صورت فلری زمینة پدید آمدن مظاهر تمدن

درخصوص خ و هتابت و میراث ارزدمند نودتاری را فراهم هرده است؛ ب خصوص هو
این ظهور و بروز توانمندیها از محدودة قوم و قبیل فراتور رفتو و در گتوترة جهوان بشوری
تحق پیدا هرده بادند .ازاینرو ،با توج ب این زمین هوا و برخوی دوواهد موجوود مویتووان
دناختی نتبی از قالبها و الگوهای چنین تاریخنگاریهایی بو دسوت آورد و ماهیوت آن را
بازدناسی هرد .باوجوداین ،سؤال اساسی اینجاست ه چرا باوجود نقو

بویبودیک ایرانیوان

باستان در عرصة فرهنگ و تمدن بشری و نق آفرینی آنان در رویدادهای بزرگ تواریخی
و همچنین ارزس حیات مادی در آموزههای دینی ایشان ،ارر تاریخی قابوکتوجو و سوترگی
از ایشان برجوای نمانوده اسوت و بیشوتر آگواهی تواریخی موا از آن دوران مودیون مورخوان
یونانی -رومی است .آیا این محصولِ نبودِ آگاهی تاریخی و دلبتوتگی ندادوتن ایرانیوان بو
رویدادهای تاریخی است؟ یا اینک عوامک دیگری در این زمین دخیک بودهاند؟ الزمة پاسوخ
ب این پرس ها ،واهاوی دقی اسناد و مدارک باسوتانی و همچنوین فضوای نهنوی و فکوری
ایرانیان در این حوزه است.
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 .2مفهوم تاریخ در پسزمینة روایات دینی

تاریخ ب معنای سند مکتووب ،اغلوب از سووی انتوانهوای برخووردار از دانو

بو نگوارس

درآمده است؛ هتانی ه زندگی دهرنشینی را بور زنودگی در روسوتاها تورجیح مویدادنود.
فعالیت این افوراد همیشو موردحمایوت بخشوی از جامعو قورار مویگرفتو اسوت .ازایونرو،
نودت های تاریخی چیزی نیتت جز ضب و ربت زندگی دهری ،ب ویژه زندگی طبقة حاهم
ه از توان زیادی در حمایت مالی برخوردار بودهاند (لنتکی و لنتکی .)226 :1۳۷4 ،البت ،
این ب معنای آن نیتت هو انتوانهوای بویسوواد درهوی از مفهووم گذدوت  ،حوال و آینوده
ندادتند .بتیاری از این گروه انتوانهوا ،خواطراتی قبیلو ای ،یعنوی گوزارسهوای مفصولی از
رویدادهای سپریدده ،اما مهم دارند .ب باور اسوتنفورد ( ،)۸6 :1۳۸2هرچنود ممکون اسوت
اینگون تواریخ دفاهی خیلی موج ب نظر نیاید و هامال فاقد ترتیب زموانی بادود ،اگور ایون
تواریخ دفاهی سبب دده است مردم معتقد دوند ه گذدت متفاوت از حوال بووده اسوت و
اگر آنها الهامبخ

مردم در انجام اعمال بزرگتری در آینده بودند ،اعموالی هو بایود بو

همین نحو ربت دوند ،پس این مردم تواریخی دادوت انود و بو دلیوک اینکو از زنودگی در آن
آگاه بودند ،تاریخیت نیز دادت اند.

روایات مختلفی ه در اوستا -ب منزلة ههنترین سرودهای ایرانیان -آموده اسوت ،نشوان

از ترتیب زمانی خاصی از پادداهان و قهرمانان دارد .هریتتنسن ( )49 :1۳۸1معتقود اسوت
تنظوویمهننوودگان زرددووتی یشووتهووا متوولما هیختوورو را ب و عنوووان آخوورین فوورد خانوودان

بردمردهاند و اضاف میهند ه گویا در این مورد از یک خواطرة تواریخی متوأرر بوودهانود؛
بدین معنا ه در دربار هیویشتاسپ  ،بدون دک نتبنامة پادداهان پیشوین و متواهک مهموی
از سرگذدت آنان را میدانتتند و خاطرهای از آنها هنووز در محوی زرددوتی بواقی مانوده
بود.
نام بردن از اسامی و دخصیتهای مهم رویدادهای پیشین در «فروردین یشت» ،نشوان از
آگاهی هامک آنها نتبت ب ادخاص و ترتیب زمانی آنان دارد؛ ولی ایون بودان معنوا نیتوت
ه ایشان تاریخ دادت اند و از یک سنت وقای نگاری رسومی برخووردار بوودهانود .ایشوان از
یک سنت عمومی ه متکی بر خاطرة جمعی بود ،پیروی میهردند؛ آن هم در محیلی هو
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ب قول بویس ( ،)10 :1۳۸۸نو از دانو

نودوتن خبوری بوود و نو از حکوموتهوای پایودار

سللنتی و یا دیگر عوامک تعیین زمان ه ب وسیلة آنها بتوان زمان حوادث را تعیین هرد.

آنچ از نودت های اوستا دربارة ادخاص و افرادی خاص بردادت مویدوود ،در هالو ای

از باورها و قداستهای مذهبی قرار گرفت انود و اهمیوت جایگاهشوان در قالوب نووعی نگواه
دینی تفتیر دده است .البت  ،اوستا هتابی تاریخی نیتت؛ سرودها ،دعاها و باورهوای موذهبی
است ه در طول تاریخ دین زرددتی دکک گرفتو اسوت و اگور اسوم فوردی در آن آورده

دده است ،ب فراخور جایگاه مذهبی و نقش
آموزهها و درنتیج قهرمانان پی

در حیات این اندیش بوده است .این هتاب با

از خود نیز پیوند برقرار هرد و ب نوعی روایت اعمال آنها

را در قالب جهانبینی جدیدی پذیرا و تبدیک ب سنتهای نیرومندی دد ه حیوات موادی و
معنوی مردمان را پاسداری میهرد .این سنتها بیشوتر بورای نتوکهوای بعود بو جوا گذادوت
میدد ه پاسدار حریم ارزسها و باورهای قومی و قبیلو ای خووی

بودنود و بوا یوادآوری

دالوریها و پهلوانیهای نامدارانشان ،این ارزسها را منتقک میهردند تا گتتتی میان افوراد
با پیشینیان ایشان حاصک نشود.
آنچ نهنیت تودة مردم از رویدادها را در مکوان بویزموان دوکک داده اسوت ،اسواطیری
هتتند ه در پیوندی عمی با نوع نگاه انتان با محی پیرامون

پدیدار ددهانود .آنچو ایون

نهنیت ب نام تاریخ ایجاد میهند ،همان حدود اسلوره و افتان است و ن واقعیوت؛ و چوون
در دورهای دکک میگیرند ه نشانی از هتابت نیتت ،سین بو سوین در طوول نتوکهوا منتقوک
میدوند و هرچ مبالغو در آن بیشوتر دوود ،مللوبیوت بیشوتری بورای موردم پیودا مویهننود
(رضوووی .)۳5-۳4 :1۳۸۳ ،درواقوو  ،ایوون اسوواطیر دربردارنوودة خیووال و واقعیووت هتووتند؛
واقعیتهایی ه در زیر الی های خیاالت ،نهفت مانودهانود و نهون جتوتوجووگر اموروزی
میتواند معنا و مفهوم آنها را دریابد .رویدادها و دخصیتهایی ه از آنان در اوستا سوخن
رفت است ،واقعیتهایی بودهاند ه در طول نتکها ب دور آنها هال ای از گزاف گووییهوا و
داستانها تنیده دده است و ب صورت امروزی درآمدهاند .این ابتداییترین درک از مفهووم
واقعیت بوده ه از طری سنتگرایان حفظ و نقک میدده است .با این تعریوف از واقعیوت،
میتوان پندادت همة اقوامی ه از حافظوة جمعوی نتوبت بو پیشوینیان برخووردار بوودهانود،
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صاحب تاریخ بودهاند .ولی این معنای نختتین از تاریخ است؛ معنایی ه اقوام و ملتهوا در
سرآغاز حیات اجتماعی خود آن را درک میهردند.
 .۳سنت ثبت وقایع در ادوار پیشاهخامنشی

پس از گتترس حیات مدنی و ظهور ملتها در صحنة تحوالت جهوانی ،ایون معنوا متفواوت

میدود و توج ب رویدادها و ربت آنان الزمة حیات سیاسی و اجتماعی یک قوم میگردد؛
زیرا بدون ربت رویدادها ،اصوال مواجه با آنها امکانپذیر نیتت؛ ازاینروست هو نودوتن
و سواد حاصک زندگی مدنی انتان است؛ ب همین دلیک تاریخنگاری از زمانی آغاز میدوود
ه تاریخ آغاز میدود .البت  ،تاریخ ن ب معنای صرف گذدت  ،بلک اگور ملتوی در مووقعیتی
قرار گرفت ه خود را در دنیا ب نمای

گذادت و حوادری ب وجود آورد هو آن حووادث

ن تنها در داخک خود ملت ،بلک در همتایگان و در جهان موؤرر واقو دود ،تواریخنگواری-
تقریبا -از همین موق در میان آن ملت آغواز مویدوود .البتو  ،ممکون اسوت ماننود هور چیوز
دیگری ه در طبیعت هتت ،استثناهایی هم وجود دادت بادد؛ اما ب طوور هلوی ایون قاعوده
درست است (همان.)۳5 ،
دولتها و ب ویژه سرزمینهایی ه روابو گتوتردهای بوا جوامو همتوایة خوود دارنود،
مجبورند برای ادامة حیات سیاسی خود دست ب ربت رویدادها بزننود .اولوین تحوول بوزرگ
در فالت ایران ،ظهور دولت مقتدر ماد در غرب ایران بود ه توانتوت امپراتووری ههنتوال
آدور را با همکاری و اتحاد بابلیها از پوای درآورد و نتوبت بو همتوایگان خوود جایگواه
قدرتمندی را طلب هند .این اولین حضور ایرانیان در صحنة جهوانی در مقابوک رقبوای خوود
بود ه تأریری دگرف بر موازنة قدرت در منلقة غرب آسیا و آسیای صوغیر دادوت .البتو ،
باید درنظر دادت ه اقوام و تمدنهای قدرتمندی مانند هاسیهوا ،گووتیهوا ،لولووبیهوا و
ایالمیها پی

از مادها در ایران حضوور دادوتند هو بو علوت قلوت منواب موادی و مکتووب

نمیتوان ب درستی درمورد آنها اظهارنظر هرد؛ ولی گزارسهایی ه از ملک دیگور دربوارة
این اقوام و دولتهایشان وجود دارد ،نشاندهندة ظهور اقوام نیرومندی در فالت ایران است
(گردویچ .)94 :1۳۸۷ ،اسناد مکتوبی ه حکایت از متن تاریخی دربارة آنوان بادود ،بتویار
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اندک هتتند .دربارة دولت ماد هم آنچ وجود دارد ،گزارسهایی است ه منواب مکتووب
سایر اقوام برجای گذادت اند .بااینحال ،نمیتوان پذیرفت ه با نق

تأریرگوذاری هو ایون

دولت در تحوالت خاورمیان باستان دادت ،این ملالب ربت نشده بادند؛ زیورا روایواتی هو

هتتیاس ،1پزدک یونوانی داریووس دوم (404-425ق.م) و ارددویر دوم هخامنشوی (-404
۳59ق.م) ،از بایگانیهای سللنتی اراه هرده است ،با دیگر مورخان آن دوره یکتان نیتت
و سلتلة پادداهان ماد را متفاوت از دیگر مناب نهر میهنود (دیواهونوف.)25-24 :1۳۸۳ ،
احتماال اطالعات هتتیاس از تاریخ ماد ،حاصک روایتهای مادی است ه در هتابخان های
سللنتی هخامنشیان وجود دادت است .این امکان وجود دارد هو نتوخ بورداران هخامنشوی
برای ربت تاریخ پادداهان ماد از اسناد دربوار مواد اسوتفاده هورده بادوند (دیوودور سیتویلی،
 ،1۳۸4هتاب دوم ،بندهای  ،۳4-۳2صص151-14۷؛ دیاهونوف)1۸ :1۳۸۳ ،؛ بو خصووص

ه تورات (هتاب استر ،باب  )10از وجود هتابی با عنوان تاریخ پاددواهان مواد و پوارس در

دربار هخامنشی روایت میهند .این با روایت هرودوت ( ،1۳9۳هتاب اول -هلیوو ،بنودهای

 )5-1ه از آگاهی دادتن ایرانیان از برخی علک اختالفات ملوک آسویایی سوخن مویگویود،
همواهنگی دارد .همچنووین ،براسواس هتیبووة داریوووس در بیتوتون ،مووا موویدانویم هو یکووی از
دوردیان سالهای نختت فرمانروایی وی فردی ب نام «فرَوَرتی » بووده اسوت هو در میوان
مادها دست ب دورس میزند .وی ادعا میهرده ه از نتک «هوَخشَوتَرَ» ،پاددواه مواد ،بووده
است (دارپ ،DB :1۳۸2 ،ستون  ،2بند  .)5این موضووع نشوان مویدهود هو متولما دربوار
هخامنشی اطالعات مورقی از پادداهان ماد در اختیار دادت است .البت  ،این مویتوانود نادوی
از اطالعات دفاهی دربارة قهرمانان و دخصیتهای برجتتة قومی بادد؛ بااینحوال ،توأریری
ه تاریخ و سرگذدت این دخصیتها بر مشروعیتبخشوی بو برخوی جنوب هوا و قیوامهوا
دادت است ،رهبران آنها را متقاعد مویهورد هو از روایوتهوای تواریخی بو بهتورین نحوو
استفاده هنند .میتوان حدس زد آن بخشی از تاریخ ماد ه دربارة نق

این دولت در تغییور

چهرة سیاسی خاور نزدیک بوده ،بو عنووان افتخوارات ایون قووم ربوت دوده اسوت و هاتبوان
هخامنشی از این مناب ه در هگمتان وجود دادت اند و روایوتهوای تووراتی -هو در اداموة
1. Ctesias
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مقال خواهیم دید -وجود این بایگانیها را تأیید مویهننود ،اسوتفاده هوردهانود .دیواهونوف
( )25 :1۳۸۳معتقد است ه هتتویاس بو زبوانهوای دورقی آدونا نبووده ،خلوو دورقی را
نمیدانتت و درنتیج قادر ب خواندن سالنام های سللنتی نبوده است .وی بر این بواور اسوت
ه هتتیاس نودت های

را از مناب دفاهی ه آمیخت ب افتان و داستانپردازی بوده ،اخوذ

هرده است .باوجوداین ،تعدادی از اسامی پادداهان مواد هو هتتویاس از آنهوا نوام بورده و
داید دور از واقعیت محتوب میدده ،در الواح گلی مشاهده دده است (علوییوف:1۳۸۸ ،
 .)۳۳نزدیکی مادها ب اورارتوییها هم میتوانتت تقلید از الگوهای وقوای نگواری هتیبو ای
را برای آنها درپی دادت بادد .برخی از توصویفاتی هوم هو مورخوان یونوانی از هوا هوای
دیاهو ،پادداه ماد ،میهنند ،بیدباهت با ها های اسواطیری در افتوان هوای ایرانوی نیتوت.
احتماال برخی از این ویژگیها در حافظة تاریخی ایرانیان ب صورت افتان بازتاب یافتو بوود
(آموزگار1۳90 ،الف .)191 :البت  ،این موارد در حد حدس و گمان است و تا یافتن اسناد و
مدارهی قابکاطمینان در این باره ،نمیتوان قلعیت آن را پذیرفت.
 .۴تاریخنگاری و مفهوم تاریخ در دوران هخامنشی

با برآمدن هخامنشیان مفهووم توازهای از گذدوت دوکک گرفوت هو در ادوار قبلوی و بعودی

هیچگاه تا آن حد ب بیان درنیامد ( .)Cameron, 1955: 102نختتین اسناد ب دستآموده از
ربت تاریخی رویدادها ،متعل ب عصر هخامنشی است .سندی ه نموودار ربوت رویودادهای
تاریخی از سوی فرمانروایی ایرانی است ،منشوور هووروس بوزرگ ،بنیوانگوذار داهنشواهی
هخامنشی ،است ه بو زبوان بوابلی و بو دسوت هاهنوان بوابلی نودوت دوده اسوت .ایون موتن
چگونگی فتح بابک و اقدامات هوروس را در بابک درح میدهد .در این نودوت  ،هووروس از
برگزیدگیاس از سوی خدایان میگوید و اقدامات

را توصویف مویهنود (ارفعوی:1۳۸9 ،

45؛ رزمجو)5۸-5۷ :1۳۸9 ،؛ متنی توصیفی ه گویندة آن همان انجوامدهنودة آن هارهوا و
قضاوتگر دربارة آنهاست .از نگاه هوروس ایون رویودادها ارزس ربوت دودن را دادوت؛
زیرا وی مایک بود تمام مردم از اقدامات او آگاه دوند (دربارة ماهیت تواریخنگارانوة منشوور
هوووروس نوک .قوودرت دیزجوی .)102-۷5 :1۳91 ،سوونت ربووت وقووای بوور گووکنودووت هووا از
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دورانهای پی

از داهنشاهی هخامنشی در میانرودان رواج دادت است و بیدک هووروس

ب تقلید از سنت بابلی دستور نودتن ایون گوکنودوت را داده اسوت .اموا لحون ایون نودوت بوا
نمون های پیشین میانرودانی خود متفاوت است .درحالیه نودت های میوانرودانی و بو ویوژه
پاددواهان آدوووری ،از نووابودی قوووم مغلوووب بو عنووان دسووتاورد بووزرگ یووک فوواتح سووخن
میگویند ،روح حاهم بر منشور هوروس فضایی دوستان و آدتیجویان را تداعی میهند.

1

درواق  ،هوروس برای دستیابی ب موقعیتی همتراز آدور و بابک ه در عموک هوم الزم بوود،
همان گزینة زورگویی و ویرانی را درپی
هوروس راهی دیگر را درپی

نگرفوت .تواریخ گوواهی مویدهود هو پارسویان

گرفتند .رودی ه آنان درپی

گرفتند ب مفهوم توازهای در

تاریخنگاری انجامید .ب بیان ساده ،آنان عدالتگتتری خود را ه رنوگ تبلیغواتی و تقریبوا
دینداران دادت ،در برابر ظلم و بیداد اسالف و مخالفوان خوود بو هوار گرفتنود .پیوام آنهوا
اگرچ و بوورای نتووک هوومعصردووان بووود ،ب و توودریج در نظوور نتووکهووای بعوودی خودووایند و
متقاعدهننده ظاهر دود ( .)Cameron, 1955: 106همچنوین ،پیونودی هو در ایون منشوور،
هوروس میان خود و خدایان برقرار میهند ،از جنبة تواریخنگوری جالوبتوجو اسوت .وی
پیروزیاس را محصول عنایت خدایان میداند؛ ب طووری هو تموام اعموال هووروس تحوت
ارادة ایزد انجام دده است .اوست ه هوروس را انتخاب میهند و پادداهی در جهان را ب
وی اعلا میهند .اوست ه تمام پیروزیهای هوروس را نصیب

مویهنود و تموام اقووام را

ب فرمانبرداری از او وامیدارد و همچنین ،اوست ه هووروس را برمویانگیزانود توا فاتحانو
وارد بابک دود .هوروس میگوید:
مردوک در میان همة سرزمینها بو جتوتوجوو و آزموودن پرداخوت؛ بو جتوتن
داهی( ،آنگون ه ) خواستة وی (مردوک) بادد .او (مردوک) دستان هووروس،
داه انشان ،را (برای یاریاس) ب دسوت گرفوت( .آنگواه) او (موردوک) هووروس،
پادداه انشان ،را ب نوام بخوانود (بورای آدوکار هوردن دعووت وی) و او را بو نوام
بخواند (از بهر) پادداهی بر همة جهوان .او (موردوک) سورزمین گوتیوان و تموامی
سپاهیان مَندَ (مادهوا) را بو فرموانبرداری از او (هووروس) وادادوت .او (موردوک)
 .1برای نمون قس .متن هتیب آدوربانیپال ه ب دورح تتول او بور ایوالم و دوهر دووس مویپوردازد .همچنوین ،نوک.
مجیدزاده« .تاریخ سیاسی» .تاریخ و تمدن بینالنهرین .ج .1ص.2۳6
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(وادادت تا) مردم ،سیاهسران ،1ب دست هوروس دکتت داده دوند( .درحالیه )
او (هوروس) با راستی و داد ،پیوسوت آنوان را دوبانی مویهورد .موردوک ،خودای
بزرگ ،نگاهبان مردم خوی  ،با دوادی بو هردارهوای نیوک و دل (پور از) داد او
(هوروس) مینگریتت( .پس) او را فرمود ه ب سوی دهر وی ،بابوک ،پوی

رود.

(موردوک) او (هووروس) را برانگیخوت توا راه بابوک را درسوپرد (و خوود) هماننوود
دوست و همراهی در هنار وی همواره گام بردادت (ارفعوی ،1۳۸9 ،بنودهای -12
.)15

این اعتقاد ب وجود ارادهای فراتر از ارادة انتان در تاریخ را برای رقوم زدن رویودادها از
نگاه هوروس آدکار میهند .هوروس تنها وسیل ای اسوت در دسوت خودایان توا توسو او
گناهکاران را ب مجازات برسانند و دادی و داد را ب موردم ارزانوی هننود .پیوروزی فقو بوا
عنایت و دستگیری خدایان میتر است و فق با ارادة انتانها محق نمیدود .بدینسوان ،از
نگاه هوروس ،تاریخْ محصول ارادة خدایان است .خدایان هرگون ه بخواهنود ،مویتواننود
تاریخ را دکک دهند و متویر آن را مشوخص هننود .قودرت پاددواهی از جانوب خداسوت و
پادداه فق در برابر خداوند متئول است؛ اما خداوند متئولیت تکوالیف بوزرگ را برعهودة
پادداه میگذارد ه باید در هر هالم و هر اقدامی از قووانین الهوی فرموانبرداری هنود .اگور
نبونید موردخشم خدای بزرگ مردوک قرار میگیرد ،ب ایون علوت اسوت هو او پرسوت
مردوک را بیارزس هرده و آیینهای وی را پاس ندادت است؛ ازاینرو ،دست خداونود از
آستین هوروس بیرون آمده و وی را گرفتار ساخت است .او تاریخ را ب مثابوة اموری مقودس
نگاه میهند؛ زیرا خدا خودس را در تاریخ نشان میدهد .آنچ ب عنووان وقوای و رویودادها
ب وجود میآید ،درحقیقت مشیت و قصد خداوند است .خدا هر لحظ بو بقوای ایون جهوان
همک میهند و اهداف

را در این جهان عملی میسازد .ولی نکت جالب اینجاست ه آن

هتی ه پیروزی را ب هوروس ارزانی میهند و او را بر ددمنان

برتری میدهود ،خودای

خود هوروس نیتت ،بلک خدای ددمن هوروس است .از هتیبو هوای پاددواهان میوانرودان
 .1استعارهای داعران از مردم ب سبب آفریده ددن از جانب خدایان و دبانی از جانب داه (نک .ارفعی.)54 :1۳۸9 ،
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برمیآید ه زمانی ه ایشان بر اقوام و ملک دیگری غلب میهردند ،این را نشان ای از تأییود
خدایانشان میدانتتند؛ ب ویژه با مغلوب هردن قوم مخوالف ،خودایان آنهوا را نیوز بو یغموا
میبردند و نابود میهردند .هوروس با این عمک خود میخواهد ب خوانندة این متن بفهماند
ه وی ب عنوان فاتح این قوم ب دهر بابک وارد نشده است ،بلک او ب عنوان نجاتدهندة قوم
مغلوب دناسانده میدود ه ب دنبال مشروعیت حاهمیت خود نزد اقوام مغلوب بوده اسوت.
همراهی هوروس با سنتهای بابلی و پاسدادوت مقوام خودای موردوک ،بو عنووان خودای
بزرگ خود و قوم بابلی ،داید حاهی از حتاسیت وی نتبت ب واهون

عمووم بادود .ایون

نودت ب غیر از اینک یک متن تاریخی اسوت ،یوک اعالمیوة تبلیغواتی نیوز هتوت؛ زیورا وی
ب دنبال تثبیت حاهمیت خود بر مناط مفتوح است .ازاینرو ،با نشوان دادن خوود بو عنووان
پاسدار ارزسهای فرهنگی و مذهبی هر قوم ،باید جلوی دوورسهوای احتموالی و خلورات
نادی از آن را بگیرد.

1

این تنها سندی است ه از بنیانگذار داهنشاهی هخامنشوی ،بو عنووان سوندی تواریخی،
برجای مانده و ب زبانی غیر از پارسی باستان نودت دده اسوت .اولوین سوند تواریخی هو بو
زبان پارسوی باسوتان نودوت دوده اسوت ،هتیبوة بیتوتون اسوت هو بو دسوتور داریووس اول
هخامنشی (4۸6-522ق.م) تحریر دده است و حاهی از نحوة ب سللنت رسویدن او و دورح
پیروزیها و فتوحات

در سالهای اولیة سللنت وی است .این متن مهمترین منب اطالعاتی

ما از رویدادهای اوایک حکومت داریوس است ه ب زبان خود او و ب خو میخوی پارسوی
باستان بر هوه هنده دده است .از داریوس هتیب هوای دیگوری در دووس ،تخوتجمشوید و
دیگر نقا نیز یافت دده است ه الگویی برای پادداهان بعد از وی ب دمار مویرفوت .ایون
نوع ربت رویدادها ب مجموع ای از اسناد و مودارهی تبودیک دود هو بو دوکک «وقوای ناموة
سللنتی» درآمد ه روایتهایی از اعمال پادداهان بود و از سووی دبیوران دربواری ضوب و
ربت میدد .درواق  ،داریووس هو فنوون الزم را در ایون هارهوا از بزرگوان قودیم و سولف
خوی

ب خوبی فرا گرفت بود ،میدانتت ه چگونو بوا نمایشوی انگیزدوی و تأریرگذارانو ،

 .1در این زمین ر.ک .قریب ،بدرالزمان ( .)1۳۸6خ میخی فارسی باسوتان :اقتبواس یوا ابتکوار ،میراروی از هووروس یوا
داریوس .تهران :فرهنگتتان زبان و ادب فارسی.
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دست ب بنای یادبودهای تاریخی بزند .او میدانتت ه چگون فرمولهای نتوبی را بنگوارد
و چگون اسناد خوی

را در قالب ههن بریزد و ب دکک زیر تدوین هند:

الف .مقدم  ،دامک تباردناسی و توسک ب خدا یا خدایان
ب .درح واقعی پیروزیها و هردارها
پ .نتیج گیری متضمن ستای

جانشینانی ه یادبودها را حفظ هنند و لعن فرسوتادن بو

آنانی ه در آینده ب آنها ضرب وارد هنند (.)Cameron, 1955: 108
ربت این رویدادها الزمة حاهمیت سیاسی پادداهان هخامنشوی بوود .گتوترة داهنشواهی
آنان بدون ربت هارها و فعالیتهای صورتگرفت  ،امکان بقا ندادوت .درضومن ،آنوان نیواز
دادتند تا از این طری مشروعیت حاهمیت خود را ب گوس جهانیان برسانند؛ زیرا هدف در
این نودت ها بیشتر ضمانت بقای یک دولت جهانی بوده است .این سند ازآنرو نودت دد تا
مردم بدانند ه داه بزرگ ب چ پیروزیهوای بزرگوی دسوت یافتو اسوت؛ بو هموین دلیوک
رونودتهایی از آن برای تمامی خشثرپاوننشینها فرستاده دد .در پادگان نظامی «الفوانتین»
نیک و همچنین در بابک ،نتخ هایی از آن ب دست آمده است (نک .هخ.)25 :1۳۸0 ،
خود داریوس در هتیب اس میگوید:
اهنون آنچ ب وسیلة من هرده دد ،تو را باور آید .همچنین ،ب مردم بتوپار پنهوان
مدار اگر این گزارس را پنهان مداری ،ب مردم بگویی ،اهورامزدا دوست تو باد و
دودمان تو بتیار و زندگیات دراز باد اگر این گزارس را پنهان بداری ،بو موردم
نگویی ،اهورامزدا ددومن توو بادود و توو را دودموان نبادود (دوارپ،DB :1۳۸2 ،
ستون  ،4بند .)11-10

یا در جای دیگر از انتشار آن در میان قلمروی خود سخن میگوید:
ب خواست اهورامزدا این نودتة من است ه من هردم .ب عوالوه بو زبوان آریوایی
بود؛ هم روی لوح و هم روی چرم تصنیف دد .بو عوالوه پیکور خوود را بتواختم؛
ب عالوه نتبنام ترتیب دادم .پی

من ،هم نودت  ،هم خوانده دد .پس از آن ،من

این نودت را هم جا در میان هشورها فرستادم .مردم همکاری هردند (همان،DB ،
ستون  ،4بند .)20-19
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آنچ برای داریوس اهمیت دارد ،حفظ و نگهداری هتیبة بیتتون بورای آینودگان اسوت.
ایجاد این هتیب در ارتفاع بواالی هووه بیتوتون ،بویدوک حواهی از حتاسویت داریووس در
ماندن این هتیب برای آیندگان است .او تالس زیادی مویهنود توا آینودگان نیوز از هارهوای
انجامدده ب دست او آگاه دوند .او خود میگوید« :تو ه از این پس این نودوت را هو مون
نودتم و یا این پیکرهها را ه ببینی ،مبادا آنها را تباه سوازی .توا هنگوامی هو توانوا هتوتی،
آنها را در همان حالت نگاه دار» (همان ،DB ،ستون  ،4بند .)15
سووبک نودووتاری او حکایووت از اصوورارس بوور مانوودن و نودووتن واقعیووت دارد؛ چنووانهو
عبدالحتین زرینهوب میگوید:
او ن فق مکرر با نفرت و هراهت از دروغ و مبالغ ه دیوة معمول هتیبو نگواران
آدور و بابک بود ،سخن میگوید ،بلک در نهور دوورسهوای مخالفوان و وصوف
توسعة آدوبهای والیات هم ب هیچوج حقیقت را هتمان نمیهنود .سوهک اسوت
ح هتانی را ه در نیک ب پیروزی ب او همک هردهاند ،نیوز ضوای نمویگوذارد.
ددواریهای خود را بدون پوردهپودوی یوا هوچوکدوماری برمویدومارد و تموام
جزه یات رویدادها را با نهر محک هر واقع و تاریخ و ماه و روز وقوع آن بو دقوت
گزارس میدهد؛ بدون نهر سال وقوع .همین لحن حقیقتجوویی هو بو هلوی بوا
آنچ نزد پادداهان آدور و بابک بود ،تفاوت دارد ،در سایر هتیب های داریوس نیوز
هتت (.)6۳-62 :1۳۸1

ظاهرا ایرانیان بر واقعی بیان دادتن رویدادهای تاریخی تأهیود مویهوردهانود .هورودوت
( :1۳9۳هتاب نختت -هلیو ،بند  ،۳6ص100؛ بند  ،95ص )۸1ب غیر از روایتی هو در آن
از اهمیت «راستگویی» نزد ایرانیان سخن میگوید ،در جایی بیان میدارد ه در روایوت

از

پارسیانی پیروی هورده اسوت هو بوازگفتن حقیقوت را بور بوزرگدادوت هووروس مورجح
دادت اند .آنچ دایان توج است ،این است هو از نگواه داریووس متنوی هو مویبایود بورای
آیندگان ب یادگار گذادت دود ،میبایتت حقیقت رویدادها را همانگون ه بووده اسوت،
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بیان هند 1.چنین نگاهی از منشور هوروس نیز بردادت میدود 2.ازایونرو ،برخوی داریووس
را نختتین مور ایرانی تاریخ میدانند؛ زیرا در هتیبو اس بو نشوان هوایی از روس علموی از
نظم ،طبق بندی رویدادها با قید تاریخ (روز و ماه) ،و ایجواز و اسوتنتاج ادواره دارد (هیوانی،
 .)41-40 :1۳۸1این موضوع نشان میدهد ه برای داریوس ربت رویودادهای بوزرگ مهوم
بوده است و ب همینگون برای دیگر پادداهان نیز میبایتت مهم بوده بادد .اگر اموروز موا
سند محکمی دال بر تاریخنویتی در ایران عهد هخامنشی در دست نداریم ،دلیلی نیتت بور
اینک در این دوره تاریخنویتی وجود ندادت اسوت .موا اهنوون مویدانویم هو بودون دوک
نهنیت ربت رویدادها وجود دادت و اگر ارری بزرگ در این خصوص یافوت نشوده اسوت،
باید دالیل

را بیشتر در عوامک دیگر جتتوجو هرد.

در هتیبوة بیتوتون ،داریووس از برگزیودگیاس از طورف اهوورامزدا سوخن مویگویوود و
رویدادها را در قالب نظام فکری خود معنا میهند .باور وی ب دوگانگی «اَرتو » و «دروگ»

در تفتیر رویدادها از سوی او جالبتوج است ۳.ب باور او ،تاریخ عرصة منازعة دو نیوروی
خیر و در است و ازآنجاه خدای او ارادهاس بر خیر معلوف است ،پوس پاددواه نیوز بایود
طب الگوی الهی جانب خیر را بگیرد و با دروگ مبارزه هند .از سووی دیگور ،پیونودی هو
میان مفهوم دروگ و دورس برقرار میهنود ،مهوم اسوت .ازآنجاهو خودای وی در مقابوک
دروگ اسووت و دروگ خووود را در قالووب دووورسگووری و نوواامنی نشووان داده اسووت ،پووس
 .1تحلیکهای ارر ویتهوفر از هتیبة بیتتون ،دادههایی هامال متفاوت را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد .در ایون بواره
ر.ک.

Wiesehofer, j. )1978(. Der Aufstand Gaumatas und die Anfange Darios I. Habelts Dissertations drucke: Reihe Alte Geschichte 13. Bonn.

 .2اخیرا برخی مورخان انتقادات فراوانی ب صحت گفت های داریوس در هتیبة بیتتون وارد دانتت اند و گفتو هوای او را
فاقد حقیقت تاریخی ،ب ویژه درمورد دخصیت گئومات و ادعای پادداهی وی ،و همچنین رویودادهای پوی

و پوس از

لشکرهشی همبوجی ب مصر ،انگادت اند .بااینک هتیبة بیتتون نوعی بیانیة سیاسی است و در این نوع بیانی ها احتمال هور

نوع دستکاری حقای تاریخی میرود ،ملالبی در آن آمده است ه برخی ادعاهای داریووس را قابوکدفواع موینمایانود

(برای اطالعات بیشتر دربارة قیام گئومات و نظرات راج ب آن نوک .ویتوهوفر116-4۳ :1۳۸9 ،؛ هوورت-52 :1۳۸9 ،

5۸؛ بریان211-151 :1۳۸۷ ،؛ داندامایف۳05-159 :1۳۸6 ،؛ همان.)102-۸9 :1۳90 ،

 .۳البت  ،در هتیب های داریوس ادارهای ب مفهوم «اَرتَ » نشده است .این مفهوم نختتین بار در هتیبوة خشیاردوا در تخوت
جمشید ( )Xphنهر میدود؛ باوجوداین ،میتوان باور دادت ه داریوس نیز با این مفهوم آدنایی هامک دادت است.
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خداوند مظهر نظم و امنیت است و پادداه میباید ب تقلید از وی ب دنبال تحق نظم و امنیت
در سرتاسر قلمرواس بادد .پادداه نمونة زمینی خداونود بور روی زموین دومرده مویدوود و
ارادة خداوند از طری پادداه نمایانده میدود .ازاینرو ،اعمال پادداه در تاریخ ،درحقیقوت
تجلی خواست خداوند است و ب همین علت ارزس ربت و نگهداری دارد .اگور قورار اسوت
تاریخی نودت دود ،این تاریخ باید عملکردهای پادداه ،بو عنووان مظهور ارادة خداونود ،بور
جهان انتانی بادد .دیگر امور زمانی معنا و ارزس پیدا میهننود هو بوا ایون خواسوت پیونود
برقرار هرده بادند .این قداست جایگاه پادداه ن تنها ارتباطی عمی با تفکر زرددتی دادوت،
بلک جغرافیای ایران و گتتردگی آن ،لزوم آن را ایجاد هرده بود .ب هموین علوت در دورة
اسالمی با از میان رفتن دین زرددتی ،قداست و جایگاه پادداه نیوز هویچگواه نمونوة باسوتانی
خود را احیا نکرد؛ حتی مفهومی مانند «سوللان» نیوز نتوانتوت مشوروعیتی را هو پاددواه در
ایران باستان دادت ،ب دست آورد .این هتیب ب قصد دناساندن سیر تواریخی انتوان از طریو
پژوه

در اسناد و مدارک نودت نشده است ،بلک نوعی بیانیة حکومتی است ه یکطرف

از زبان فردی تحریر دده است ه باوری نیرومند با آنچ فراتر از ارادة انتوانی اسوت ،دارد.
هالینگوود ( )24 :1۳۸5این نوع تاریخ را «تاریخ یزدانساالر» موینامود؛ تواریخی هو در آن
هلمة «تاریخ» ،عین تاریخ ،یعنی تاریخ علمی ،معنی نمیدهد ،بلک بیان واقعیات معلوم است
برای اطالع ادخاصی ه آنها را نمیدانند؛ اما ب عنوان پرستندگان خودای موردبحو

بایود

هردارهایی را ه ب وسیلة آنها خودس را ظاهر هرده اسوت ،بشناسوند .تواریخ یوزدانسواالر
بااینک و در آغوواز توواریخ افعووال آدمووی نیتووت ،امووا ب و آن مربووو اسووت؛ ب و ایوون معنووا ه و
دخصیتهای مینوی داستان ،حکام فوق بشوری جوامو انتوانی هتوتند و بنوابراین افعالشوان
افعالی است ه بخشی نتبت ب آن جوام و بخشی از طریو آنهوا انجوام گرفتو اسوت .در
تاریخ یزدانساالر ،بشر عامک افعال ب ربترسیده نیتت ،بلک تاحدی ابزار و تاحدی گرفتوار
آنهاست .ب عالوه ،تصور این است ه این افعال ب مناسبت آنک در ایامی در گذدوت روی
میدهند ،مکانهای معینی در یک سلتلة زمانی دارند.
بااینک نق

انتانی در رویدادهای انجامددة هتیبة بیتتون ،نتبت ب هتیب های پادداهان

میانرودان برجتت تر است ،بازهم حضور ارادههای فراانتانی را در سویر رویودادها مویتووان
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دید .درواق  ،داریوس تاریخ و تاریخنویتی را ایونگونو درک مویهنود .اگور رویودادهای
تاریخی ارزس ربت ددن دارند ،ازآنروست ه بازتاب معنوایی هتوتند هو در قالوب تعبیور
داریوس از فلتفة آفرین

قورار مویگیرنود .ایون مرحلو ای جدیود از درک تواریخ بو دور

ازخیالپردازیهای افتارگتیخت و تاریخستیزان است؛ زیرا با مبانی نظری قدرت و سیاستی
پیوند یافت است ه الزاما حیات مادی انتانی را موردنکوه

قرار نمیدهد و واق گرایان تر

دیدن رویدادهای تاریخی الزمة آن است.
عقکگرایی و واق گرایی انتان مدنی و دهری ب مراتب از گونة بودوی آن ردودیافت تور
است؛ چون در پیوند با اداره هردن مدین قرار گرفتو اسوت .ازایونرو نیواز بوود بورای ربوت
رویدادها ،نظام اداری گتتردهای برقرار دود .این را در دفتر اسناد رسومی دولتوی مویتووان
مشاهده هرد .ب غیراز هتیب های سنگی ،دفاتر داهی نیز وجود دادوت اسوت هو وقوای را در
آنها ربت میهردهاند .روایت هوای زیوادی از وجوود ایون دفواتر در دربوار پاددواهان ایوران
حکایت دارد .در تورات بارها ب این دفاتر داهی و هتابخان های سللنتی اداره دوده اسوت.

در هتاب عزرای تورات اداره میهند ه عدهای از ددمنان بنیاسراهیک با سواخت دیووار و
معبد اوردلیم ه ب دستور هوروس درحوال سواخت بوود ،مخالفوت مویهننود و نامو ای بو

ارددیر اول ،پادداه هخامنشی ،مینویتند و او را از خلرات ساختن دیوار آگواه مویهننود و
میگویند« :استدعا داریم دسوتور فرماییود در ایون موورد هتواب تواریخ نیاهانتوان را بررسوی

نمایید تا معلوم گردد ه در قرون گذدت در این دهر چ دوورسهوایی برپوا گشوت اسوت»

(باب .)4

این هتاب تواریخ نیاهوان احتمواال مجموعو ای پیوسوت از رویودادهای ربوتدودة دوران

پادداهیهای گذدت بوده است .در هتاب استر تورات نیوز آموده اسوت« :قودرت و عظموت

هارهای خشایاردا و نیز درح هامک ب قدرت رسیدن مردخای و مقامی ه ب او بخشید ،در
هتاب تاریخ پادداهان ماد و پارس نودت دده است» (باب .)10

هتاب تاریخ پادداهان ماد و پارس ب احتمال زیاد هتابی تنظیمیافت براسواس مودارک و

دواهد هتبی و دفاهی از تاریخ پادداهان مادی و سلتلة پادداهان دهر انشوان و پوس از آن
داهنشاهی هخامنشی تا زمان وقوع رویداد بوده است ه وقای هوچک و بوزرگ را در آن
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ربت میهردهاند .در بندی دیگر از هتاب استر آموده اسوت ،زموانی هو توطئو ای در دربوار
خشایاردا علی پادداه هشف میدود ،اسوتر ،همتور یهوودی او ،وی را بواخبر مویهنود« :بو
دستور پادداه این موضوع موردبررسی قرار گرفت و پس از اینکو رابوت دود هو حقیقوت

دارد ،پاددواه آن دو را بو دار آویخوت .بو دسووتور خشایاردوا ایون واقعو در هتواب توواریخ
پادداهان ربت گردید» (باب .)2

آنچنانه این بند ب رودنی بیان میهند ،توطئو هوای دربواری نیوز در ایون هتواب ربوت

میدده است .بیدک نوع نودتار این هتاب حواهی از مجموعو ای پیوسوت از رویودادهای
تاریخی بوده ه ماهیت یک هتاب تاریخی را تشکیک میداده است و با سبک اسوناد اداری
و مدارک دولتی ه دکک یک هتاب تاریخ را ندادت  ،و نامو هوا ،هزینو هوا و درآمودهوای
دولت را ربت میهرده ،متفاوت بوده است .برای مثال ،باب دشم از همین هتاب استر اداره
دارد ه خشیاردا زمانی ه دب خواب
را برای

نمیبرد ،دستور میداد آن هتاب تاریخ پاددواهان

بیاورنود و وقوای سوللنت او را بورای

بخواننود .ایون موضووع سلتول وار بوودن و

ماهیت تاریخنگاران و نودتار داستانگونة آن را در ربت رویدادها نشوان مویدهود .تفواوت

میان این دو را بندی دیگر از تورات مشخص میهند .در بابهوای پونجم و دشوم از هتواب

عزرا میگوید هو سوال دوم از سوللنت داریووس دوم ،زموانی هو یهودیوان سواخت معبود
اوردلیم را ه با دستور ارددیر اول جلوی آن گرفت دده بود ،دوباره آغواز هردنود ،برخوی
از فرمانداران غرب رود فرات در نام ای ب پادداه از او میخواهند ه «اگور پاددواه صوالح

میدانند ،امر فرمایند تا در هتابخانة سللنتی بابوک تحقیو هننود و ببیننود هو آیوا بو درسوتی
هوروس پادداه چنین فرمانی داده است یا ن » (باب  5و .)6
آنگاه داریوس فرمان میدهد ه در هتابخانة بابک ه اسناد در آنجا نگهوداری مویدود،
ب تحقی بپردازند .سرانجام در ها هگمتان ه در سرزمین ماد بووده اسوت ،طومواری پیودا
میهنند ه حاهی از فرمان هوروس برای ساخت معبد بوده است .تفواوتی هو میوان اسوناد

اداری دولتووی و هتوواب توواریخ پاددوواهان وجووود دارد ،در اینجاسووت هو ایوون هتوواب ارووری
مشخص و معین برای هدفی خاص بوده است؛ درحالیه اسوناد دولتوی الزاموا موردرجووع

هرروزه قرار ندادت و در بایگوانیهوای سوللنتی حفوظ مویدوده اسوت .هتتویاس ،پزدوک
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یونانی ،هم ه هفده سال (۳9۸-415پ.م) در دربار ایران بوده و هتابی نیز با عنوان پرسویکا

در این باره تألیف هرده است ،از جایی با عنوان «بازیلیکای دیفترای» نام میبورد هو مرهوز

حفظ و حراسوت اسوناد دولتوی و رسومی بووده اسوت( 1میراحمودی .)۳5 :1۳69 ،پلوتوارک
( )۳2۳ :1۳۸۷ه در سدة اول میالدی میزیتت  ،در درح زندگی تمیتتوهک -فرمانده قوای
دریایی آتن در نبرد ساالمیس -جایی ه نبرد دریایی ایرانیان و یونانیان را درح داده اسوت،
مینویتد ه خشیاردا بر تختی از زر نشتت بود و از عدهای دبیوران خواسوت بوود دورح آن
نبرد را ربت هنند .دیودور سیتیلی نیز در هتابخانة تواریخی خوود ،زموانی هو دربوارة مادهوا
سخن میگوید ،از زبان هتتیاس مینویتد:

هتتیاس همچنانه خود ب ما میگوید ،با دقوت دفواتر دواهی را هو پارسویان در
آنها تاریخ خوی

را براساس قانونی ربت میهردند ،بررسی هرد و با سود جتتن

از آن ،ارر خود را نگادت و همراه خود ب یونان برد ( ،1۳۸4هتواب دوم ،بنود ،۳2
ص.)14۸

میتوان حدس زد ه در دفاتر داهی دربار هخامنشی ،ن تنها از تواریخ پاددواهان ایوران،
بلک از تاریخ پادداهان سورزمینهوا و اقووام و ملوک دیگور نیوز اسونادی موجوود بووده اسوت

(تورات ،هتاب عزرا ،باب  .)4حتی گزارداتی هو موأموران حکوومتی اراهو مویهوردهانود،
صورت مکتوب و مفصک آن در بایگانیهای سللنتی موجود بوده است .ب موجوب روایوت

هرودوت ،داریوس یک دریانورد یونانی ب نام «اسکوالتس» را مأمور هرد تا از مصوب رود
سند در دریا ب متافرتی تحقیقواتی بورود و در سوواحک آن حودود ،از مکوران توا عربتوتان،
هران های دریا را ملالع هند .گزارس این دریانورد دربارة آنچ در این سفر بور وی معلووم

دد ،ب صورت هتابی باقی ماند .از هتاب سیاست ارسلو برمیآید ه دستهم تا زمان ایون
فیلتوف این هتاب موجود بوده است (زرینهوب .)152 :1۳90 ،متلما اینگون گزارسها

دربارة ملک مختلف امپراتوری ،ب خ و زبان هاتبان درباری در ایون بایگوانیهوا نگهوداری

 .1در این باره ر.ک .مقدمة مفصک و سترگ النفان دربارة زندگی و زمانة هتتیاس در:

Ctésias de Cnide )2005(. Persika et Indika. Traduit Par D. Lenfant. Les Belles lettres. Paris.
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میدده است تا درصورت نیاز از این اطالعات در ادارة بهتر سرزمینهوای مفتوحو اسوتفاده
دود.
واضووح اسووت هوو هخامنشوویان بوورای ادارة قلمووروی وسووی خووود ،نیوواز دادووتند تووا از
دستاوردهای ملک دیگر درزمینة دستگاه دیوانساالری استفاده هنند .وجوود هاتبوان بوابلی و
ایالمی و حتی مصری و یونانی میتوانتت ایشان را از سنت ربوت وقوای هو در تمودنهوای
پیشووین وجووود دادووت ،آگوواه هنود .هوورودوت ( ،1۳9۳بنوودهای  ،2-1صووص )۳6-۳5بو مووا
گزارس میدهد ه ایرانیان روایتی متفاوت از ریشة درگیریهای اقوام آسویایی بوا یونانیوان
اراه میهردهاند ه با روایت سایر ملک متفواوت بوود .مویتووان انگادوت بخو

زیوادی از

موضوعات و اطالعاتی ه در روایتهای توراتی و هتوابهوای مورخوان یونوانی ،روموی و
ارمنی برجای مانده است ،ب صورت مفصک در دربار هخامنشی موجود بوده است .با بررسی
متون تاریخی مورخان عهد باستان ،میتوان تصویری از نوع و چگوونگی ملالوب بخشوی از
این بایگانیها را مشخص هرد .دباهت روایت هرودوت با متن هتیبة بیتتون ،خود دواهدی
بر این مدعاست (علییف .)29 :1۳۸۸ ،خود داریوس در هتیبة بیتتون میگوید:
ب خواست اهورامزدا و خودم ،بتیار چیزهای دیگور هو آن در ایون نبشوت نودوت
نشده است .ب آن جهت نودت نشد ،مبادا آنک از این پوس ایون نبشوت را بخوانود،
آنچ ب وسیلة من هرده دد ،در دیدة او بتویار آیود و ایون او را بواور نیایود ،دروغ
پندارد (دارپ ،DB :1۳۸2 ،ستون  ،4بند .)۸

آنچ هتیبة بیتتون از رویدادهای سال نختت پادداهی داریوس میگویود ،فقو بخو
هوچک و خالص ای از آن رویدادهاست؛ موضوعاتی ه همراه با درح هامک آنها متولما
در بایگانیهای هخامنشی موجود بوده است (نک .ویتهوفر .)40-25 :1۳90 ،هریتوتنسون
( )۸2 :1۳50احتمووال موویدهوود ه و داسووتانهووا و دووعرهای عامیانووة عهوود هخامنشووی هووم ب و
گوی های ایران باختری و ب خ آرامی موجود بوده است .احتماال پای های دوککگیوری
یک تاریخنویتی رسمی و عمومی در ایون دوران بو وجوود آموده بوود؛ چنانچو اسوتفاده از
اصلالح «قانون» برای ربت رویدادها از سوی دیودور سیتویلی ( ،1۳۸4هتواب دوم ،بنود،۳2
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ص ،)4۸میتواند ناظر بر حکمی سللنتی و عملی اجباری بوده بادد .حداقک میتوان ظهوور
مبانی اندیشة تاریخ جهانی را ب این دوران منتوب دانتوت؛ زیورا در هتیبو هوای هخامنشوی
اهورامزدا خود را در قالب خدایی حوامی پیشورفت و صوالح بشور موینمایانود .ظهوور بواور
«تکخدایی» از سوی هخامنشیان ،معنای تاریخ و تاریخنگاری را نیز دگرگون هرد .تواریخ،
دیگور روایوت پراهنوده و گتتوتة ملوتهوای گونواگون در پهنوة داهنشواهی نبوود ،بلکو از
وحدانیتی برخوردار دد ه در پرتوی ارادة الهی ب سوی یک هدف متعالی در حرهت بود.
این هدف همان صولح و سوعادت بشوری بوود هو بو واسولة توالس و هودشوی باورمندانو
ب منظور تقویت عناصر حیات و آبادانی حاصک میدد .ازاینرو ،تاریخ معنای عموومی پیودا
هرد و زمین را برای ظهور اندیش های «جهانوطنی» ایجاد هورد هو تحقو عملویاس را در
حوزة تاریخنگاری ،در آرار مورخان عصر هلنیتم داهد هتتیم.

1

بااینحال ،آنچ باز درمییابیم ،خصلت سللنتی بودن این اسناد و مدارک بووده اسوت و
ازاینرو ،میبایتت ب گون ای نودوت مویدود هو بوا دیودگاههوای رسومی فرمانروایوان هو
ب منظور مشروعیت حاهمیت خوی

آنها را تبلیغ میهردند ،تضوادی نمویدادوت .متولما

اصرار داریوس بر حقیقی دانتتن نودت های خود ،حکایوت از وجوود روایوتهوای متفواوتی
دارد ه دربارة رویدادهای پی

از ب سللنت رسیدن او وجود دادت است .خلری هوم هو

اینگون اسناد را تهدید میهرد ،یا در ارر بویاحتیواطی هوای خوود دربوار بوود هو منجور بو
سوختن و پراهندگی آنها میدد ،یا از طرف ددمنان نظوام حواهم روی مویداد .در هتیبوة
ارددیر دوم هخامنشی آمده است ه ها داریوس در دوس در زمان پدرس ،ارددویر اول،
در حری سوخت (دارپ ،sa A2 :1۳۸2 ،بند  .)2همچنین ،مورخان گوزارس هوردهانود هو
چگون اسکندر مقدونی (۳2۳-۳۳6پ.م) تختجمشید را ب آت

هشید (دیودور سیتویلی،

 ،1۳۸4هتووواب  ،1۷بنووودهای  ،6-5ص۷2۸؛ آریوووان ،1۳۸۸ ،بنووودهای  ،46-45ص.)1۳5
روایتهای ایرانی نیز ب نابودی بتیاری از مودارک و نودوت هوا بو دسوت اسوکندر مقودونی
اداره دارند (ژینیو ،1۳۸6 ،فصک  ،1بندهای  ،4-1ص .)41بیدک بتیاری از ایون مودارک
 .1دربارة دککگیری مبانی اندیشة تاریخ جهانی ر.ک .سونگاری و هرباسوی« .دوککگیوری نختوتین بنیادهوای جهوانی
ددن در عصر هخامنشی با رویکردی دینی» .مجلة پژوه های تاریخی .صص.۸4-6۳
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نیز در جنگهای جانشینی پس از اسکندر یا متعاقب آنها ،لشکرهشیهوای امپراتووران روم
ب میانرودان -تختگاه ادکانیان -و قتک و غوارت و آتو سووزیهوای مکورر آنهوا از میوان
رفت .اسناد و مدارک درق فالت ایران نیز طعمة حری تورانیان و اقووام بیابوانگورد دومال
درق ایران دد .آیا نمیتوان پذیرفت ه بخشی از این اسناد و مودارک بو دسوت جانشوینان
اسکندر در ایران و اخالف رومی آنها ،ن الزاما ب سهو ،بلک آگاهان نابود ددند تا خواطرة
هخامنشیان و سروری ایرانیان در جهوان از بوین بورود و بودینسوان از هرگونو توالس بورای

احیای این داهنشاهی از سوی ایرانیان جلوگیری هرده بادند؟ تویین بی در مور و تواریخ
( ،)21 :1۳۷0با ب هارگیری عبارت «مخاطرات گزین

گزارههای یکطرفة فاتحان» بر ایون

متئل تأهید میهند .باید ب یاد دادت ه ایدهولوژی ادکانیان و بعدها ب صورت بنیادیتور،
ساسانیان ،بر همین پایة احیای داهنشاهی هخامنشیان استوار بود.
 .۵مبارزه با بیگانگان و لزوم بازآفرینی خاطرههای تاریخی

ظاهرا مورخی ایرانی -انلاهی -نصیبینی با نام «فارنوخوس» ،تاریخی از فرموانروایی ایرانیوان
ب زبان پارسوی نودوت بوود (Jacoby, 1895: 364-547؛ هولو  .)24۷ :1۳۸9 ،بوااینحوال،
آنچ برای آیندگانشان باقی گذادت دده بود ،ظاهرا نشاندهندة آگاهی ندادوتن ایرانیوان از
پادداهیهای مواد و هخامنشوی اسوت .یاردواطر ( )501 :1۳۸۳بور ایون بواور اسوت هو ایون

فرامودی تنها در دورة ادکانیان امکوان دادوت بو وجوود آموده بادود .ایونگونو اسوت هو
گزارسهای دربار هخامنشی ،پس از اسکندر پراهنده و سرانجام ناپدید دد؛ الفبای میخی و
عیالمی دیگر هاربردی پیدا نکردند و گزارسهایی ه ب این دو خ نودت دده بود ،دیگر
مفهوووم نبودنوود .از نگوواه او ،در طووی فرمووانروایی دیرپووای ادووکانیان ،توواریخ افتووان ای ایووران
آنگون ه در مشرق پیداست ،ب دست پادداهان ادکانی و دربارهای دسوتنشواندة ایشوان
پرورده و پیراست دود؛ درصوورتی هو رویودادهای تواریخی مغورب و جنووب رفتو رفتو از
خاطرهها محو میدد .ب این ترتیب ،داید سرانجام روایت حماسی مشورق از آنِ هموة ملوت
دد و ساختی تاریخی ب دست داد ه با آن همة ایرانیان میتوانتتند هویت خود را بازیابنود.
پیر بریان ( )2۷ :1۳۸6نابودی تواریخ هخامنشویان را بو جایگواه مهموی هو سونت دوفاهی و
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خاطرة حماسی در جوام ایرانی دادت است ،مربو میداند .بااینحال ،برخی گزارسها از
رویدادهای سیاسی پاددواهان ادوکانی ،نشوان مویدهود هو ایشوان از سلتولة هخامنشویان و
پادداهان آن آگاهی دقی دادت اند .براساس گوزارس آریوان هو سوینکلوس آن را روایوت
هرده است ،اردک (250-24۷ق.م) ،بنیانگذار سلتلة ادکانیان ،و تیورداد (24۷-214ق.م)
خود را از تبار ارددیر دوم هخامنشی ه عنوان «آرسیکاس» دادت ،مویدانتوتند .ایون نشوان
میدهد ه ایدة هخامنشیسوازی هو بنیوانگوذاران پاددواهی ادوکانی آن را ملورح هورده
بودند ،از محبوبیت و جذابیت فراوانی در میان بخ هوای زیوادی از موردم برخووردار بووده
است؛ درنتیج میتوان نوعی بازآفرینی خواطرة هخامنشویان را در ایون دوره انتظوار دادوت.
همچنین ،مهرداد اول (1۷0-1۳۸ق.م) و مهرداد دوم (124-۸9ق.م) ب تقلیود از هخامنشویان
عنوان «داهنشاه» را برای خود برگزیدند و در آخر اینک براساس گزارس تاسیتوس ،اردوان
سوم (16-40م) ،پادداه ادکانی ،در ناموة خوود بو تیبریووس ،امپراتوور روم ،خوود را وارث
هوروس و اسکندر میداند و از رومیان میخواهد ه از آسیا خارج دوند و مرز دو دولوت
را ه ب باور او مقدونی است ،بو رسومیت بشناسوند (دویپمان۸2 :1۳۸6 ،؛ ولتوکی:1۳۸۳ ،
 .)95این ادعاها بدون آگاهی دادتن از هخامنشیان امکانپذیر نبود (نک .ایموانپوور:1۳91 ،
)12-1؛ ب خصوص ه ادکانیان در عمک نیوز نشوان داده بودنود ادامو دهنودگان راه و سونت
هخامنشیان هتتند (ولتکی .)220 :1۳۸۳ ،بعید است هو ادوکانیان بوا تبلیغوات وسویعی هو
درخصوص هخامنشیسازی پی گرفت بودند ،دست بو احیوای خواطرة تواریخی هخامنشویان
نزده بادند .ظاهرا ارد اول (5۷-۳۷ق.م) هو ادبیوات یونوانی را خووب آموختو بوود ،هتوابی
تاریخی ب این زبان نودت بود .همچنین ،او ه علم تاریخ را دوست دادت ،دستور داده بوود
تاریخ دورة هخامنشیان را با استفاده از مدارک آدوری بنویتوند (پیرنیوا و آدوتیانی ،بویتوا:
 .)1۷4همچنین ،وجود اقوام و گروههای مختلف ،ازجمل یونانیان ،یهودیوان و متویحیان در
قلمروی ادکانی ،میتوانتت در دوناخت ایشوان از گذدوتة خوود موؤرر بادود؛ بو ویوژه هو
میدانیم حداقک زبان یونانی در طبقات باالی دهری پادداهی ادکانی استفاده میدده اسوت
(یارداطر .)20 :1۳۸۳ ،پس میتوان گفت اسونادی دولتوی هو مبوین تواریخ ایوران در دورة
ادکانیان و پی

از آن بوده ،در دربار پادداهان پارت وجود دادت اسوت .در یکوی از منواب
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ه در آن از ادسا در روزگار آبگار سخن گفت دده دده ،اینگون آمده اسوت« :و در هموة
جاهای دیگری ه زیر فرمانروایی داه آبگار است ،همة آنچ را ه داه مویفرمایود و هموة
آنچ در پی

وی گفت میدود ،ب دست دبیری نودت مویدوود و در بایگوانیهوا نگهوداری

میگردد» (لوهرنین.)10۷ :1۳۸9 ،
بیدک دربوار دواهکنشوینهوای مختلوف ،تقلیودی از دربوار پاددواهان ادوکانی بوود؛
آنچنانه تیرداد ،پادداه ارمنتتان ،دربار خووی

را بو تقلیود از دربوار پاددواهان ادوکانی

دکک داده بود (نک .هریتتنسن .)5 :1۳۸4 ،پلوتارخوس میگویود هو آرتواوازد ،پاددواه
ارمنتتان ،نمایشنام های غمانگیز و تاریخی ب زبان یونانی موینودوت (هوالج.)110 :1۳۸۸ ،
موسی خورنی ( )۷5 :1۳۸0ب نقک از ماراپاس هاتینا بورای موا روایوت مویهنود هو اردوک
بزرگ (مهرداد اول) پس از پیروزی بور مقودونیان ،بورادرس ،وال اردوک ،را بو پاددواهی
ارمنتووتان گمادووت .وال اردووک پووس از سروسووامان دادن ب و حکومووت و اسووتوار سوواختن
پادداهی خود ،هودید تا پی ببرد ه چ هتانی و چگونو افورادی پوی

از او بور ارمنتوتان

حاهم بودهاند .ازاینرو ،یک نفر آدوری ب نام «ماراپاس هاتینا» ه در نگارس زبان بابلی و
یونانی تبحر دادت ،مییابد و او را با هدایایی نزد برادرس اردوک بوزرگ مویفرسوتد و در
نام اس -ه متن آن را موسی خورنی آورده است -درخواست مویهنود توا پاددواه بوزرگ
دیوان و دفاتر درباری را در برابور او بگشواید توا وی بتوانود از اسوناد تواریخی بورای نودوتن
تاریخ حاهمان پیشین ارمنتتان بهره گیرد .پادداه بزرگ با پذیرس ایون درخواسوت دسوتور
میدهد تا دیوان درباری را ه در نینوا بوده اسوت ،بو روی ایون موور بگشوایند .ماراپواس
هاتینا با بررسی همة هتابها نودت ای یونانی مییابد ه ب فرمان اسوکندر از زبوان بوابلی بو
یونانی برگردانده دده بود و دامک داستانهای مردمان باستان بود .بدین طریو  ،ایون موور
موف میدود تا تاریخی از حاهموان پیشوین ارمنتوتان گوردآوری هنود و آن را تقودیم وال
اردک هند .وال اردک آن هتاب تاریخ را دریافت میهنود و در زمورة گنجینوة طوراز اول
خود قرار میدهد و در صندوق دربار از آن نگهداری میهند و دستور میدهد تا بخشوی از
آن را بر روی سنگ حکاهی هنند .بخ هایی از تاریخ ارمنتتان ه موسی خورنی روایوت
میهند و روایتهای ههن از دوران پی

از هخامنشیان و مادها را بازگو مینمایود ،بو نقوک
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از نودت های ماراپاس هاتیناست .جالب است ه روایت وی از تاریخ مادهوا بو نودوت هوای

هتتیاس بیشتر دباهت دارد 1.این نشان میدهد ه ملالب این مور یونانی نمیتواند هامال
ب دور از حقیقت بادد و ب احتمال زیاد ،اسناد هخامنشی مناب تحقیقی هتتیاس بوده اسوت.
متلما در دربار پادداهان ادکانی اسناد و دفاتری نگهداری میدده است ه روایتگر تاریخ
ایران دورة ماد و هخامنشی و تاریخ اقوام و ملک مختلوف بووده اسوت (هموان ،هتواب یکوم،

فصک هشتم ،ص .)۷5موسی خورنی ب نقک از ماراپاس هاتینا میگوید:
اگر بپرسی ه ما نام پیشینیان خود و نیز هارهای دیگران را از هجا میدانیم ،پاسخ
خواهیم داد از دیوانهای قدیمی هلودانیان ،آسووریان و پارسویان؛ زیورا نیاهوان موا
هارگزاران آنان بودند و ب عنوان گمادتگان و فرمانروایان بزرگ از طورف ایشوان
ب سرپرستی هشور ما گمادت دده بودند .ازایونرو ،نوامهوا و هارهوای اینوان وارد
هتابهای درباری دده است (.)9۸ :1۳۸0

آگاتانژ ،مور یونانی ،نیز منشی تیرداد دوم ،پادداه ارمنتتان ،بود و تاریخی ب دو زبوان
ارمنی و یونانی دربارة حوادث سالهای  226تا  ۳۳0میالدی را ب ردتة تحریر درآورده بوود
(جعفری دهقی .)111 :1۳91 ،نقر برخی هتیب های پادداهان ادکانی هوم بور هووه بیتوتون-
جایی ه داریوس بزرگ هتیبة خود را نگادت بود -نمیتواند بدون معنا بادود .بوااینحوال،
هتیب های مفصلی مانند هتیبة بیتتون از ایشان برجای نمانوده اسوت .بتویاری از داسوتانهوا و
افتان ها در این دوره از سوی گوسانها ه خنیاگران دورهگرد بودنود ،پورورده دود و وارد
بخ و هووای پهلوووانی توواریخ ملووی ایووران گردی ود ( .)Boyce, 1957: 10-45رقابووت میووان
خاندانهای حکومتگر ایرانی در دورة ادکانی ،مویتوانود در پراهنودن آوازة قهرموانیهوای
آنان از سوی گوسانهای ب خدمت گرفت دده ،مؤرر بوده بادد .میتوان چنین پندادوت هو
نوووعی «حماس و نگوواری خانوودانی» در دورة ادووکانی وجووود دادووت اسووت؛ زیوورا بتوویاری از
بنمای های داستانهای داهنام از رویدادهای خاندانهای مختلف دورة ادوکانی اخوذ دوده
است .هرخاندانی برای ب ر هشاندن حماس ها و قهرموانیهوای

بو دیگور خانودانهوا ،بو

 .1دربارة چیتتی و چگونگی مناب تاریخ ماراپاس هاتینا ه موسی خورنی آن را نقک هرده است ،نک .موسی خورنی،
تاریخ ارمنیان ،صص.۳0-2۸
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استخدام دبیرانی میپرداخت تا این رویدادها را ب ردت تحریر درآورند و اینها را از طری
خنیوواگران و گوسووانهووا بوو گوووس مردمووان دیگوور نیووز برسووانند .آنچوو بوورای نمونوو از

حماس نگاریهای دورة ادکانی میتوان اداره هرد ،متن هوچک یادگار زریران اسوت هو

اصک آن را ب زبان پارتی و ترهیبی از نثر و دعر دانتت اند (تفضلی26۷ :1۳۸6 ،؛ آموزگوار،

 .)11-5 :1۳92این میتوانتت درمورد سایر خاندانهای حکومتگر ایرانی نیز صوادق بادود.
بتوویاری از ایووراندناسووان ،نیرومن ودی سوونت دووفاهی را در ایووران باسووتان دلیلووی بوور نبووود
تاریخنگاری قلمداد هردهاند (آموزگار1۳90 ،ب)۳۳6-۳24 :؛ درحوالیهو سونت دوفاهی،
جایگاهی جداگان از سنت هتابت دادت؛ ب این معنا ه سنت دفاهی بخشی از روایتهای
تاریخی را دامک میدد ه بیشتر میان تودة موردم محبوبیوت دادوت .احتموال دارد از زموان
بالس ادکانی گرای های دینی در نگاه تاریخی ادکانیان رنگوبووی بیشوتری پیودا هورده
بادد .با نوزایی اساطیر اوستایی ،روند گرای

ب تاریخ دینوی و هتوب مشوروعیت دینوی از

طری پیوند با این قهرمانان مذهبی ،از این زمان آغاز دده بود .ممکن است نام «خترو» هو
یکی از پادداهان ادوکانی در ایون دوران بوود ،نشوانی از ایون فضوای دوککگرفتوة متوأرر از
روایتهای اوستایی بادد .این میتوانتت جانبوة بیشوتری بورای جمعیوتهوای ناراضوی هو
گرایشات دینی بیشتری دادتند و خاطرة هجوم ویرانگر اسوکندر هنووز از نهون آنوان پواک
نشده بود ،دادت بادد؛ روندی هو بعودها بو تقویوت مراهوز موذهبی انجامیود و بو تشوکیک
داهنشاهی ساسانی منجر دد .بااینحوال ،مودارک تواریخی مربوو بو دورة ادوکانی بتویار
ناچیز است .مالکوم هالج این را مربو ب خاصیت زندگی بیابانگردی این موردم مویدانود
ه از پایتختی ب پایتخت دیگر نقکمکان میهردند .همچنین ،وی جنگهوای خوانگی میوان
ایشان و غارت چندینبارة تیتفون را ب اضافة هتابت دبیران این دوره بر روی پوسوت آهوو-
ه از روایت سیاح چینی اخذ هرده است -از دالیک فقدان اسناد و مدارک پارتی مویدانود.
وی مینویتد:
حتی در حکومتی خوسسازمان مانند حکومت روم ،اسناد و مدارک چنوان درهوم
و آدفت گشت ه تئودوسیوس و ژوستینیین در قرون پنجم و دشم میالدی ناچار
ددند قوانین تازه بنویتند و منشورها و فرمانهوای جدیود صوادر هننود .حکوموت
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پارتی با حفظ نادرست مدارک تاریخی ،داید خود متئول این نابتامانی و برجای
نماندن اسناد بادد ه موجب ناآگاهی مردم آینده از ایشان گشت (.)190 :1۳۸۸

 .۶احیای آرمانهای دینی و سیاسی و ظهور تاریخنگاری مقدس

آنچ دوباره هتیب نویتی را رون تازه بخشوید ،تأسویس داهنشواهی ساسوانی و دوککگیوری

دومووین پاددوواهی پارسوویان بووود ه و بوواز تحووولی بووزرگ را در جهووان آن روز باع و

دوود.

مفصووکتوورین هتیبو از آنِ دوواپور اول (2۷0-240م) اسووت هو حوواهی از جنووگهووای او بووا
امپراتوران روم و پیروزی در این جنگهاسوت .نقور ایون هتیبو بور هعبوة زرددوت و هنودن
دمایلی از خود داپور در هنگام پیروزی بر امپراتوران روم ،آدکارا حکایت از قصد دواپور
برای آگاهیبخشی ب آیندگان و حفظ این دستاورد عظیم خود دارد .خوود او در هتیبو اس
میگوید:
و ما درپی بتیاری دهرهای دیگر نیز بودیم و بتویار نوام(آوری) و دلیوری هوردیم
ه ایدر ننودتیم؛ اما این چند مورد را ازاینروی فرمودیم نودتن هو هورآنهوس
ه پس از ما بادد ،این نام(آوری) دلیری و فرمانروایی ما را بدانند (عریان،1۳۸2 ،
 ،Sk2بند .)1۷-16

جزهیات نودت دوده در ایون هتیبو  ،نشواندهنودة اطالعوات دقیو حکوموت ساسوانی بور
سرزمینهای مختلف در قلمروی آنها یا خارج از قلمروی آنهاست .نکتة مهمتر اینکو در
نهر تعداد سپاهیان ددمن ،هیچگون اغراقی در آن دیده نمیدود؛ ب گونو ای هو مویتووان
اطمینان پیدا هرد پدیدآورندة این هتیب ب راسوتی خواهوان ربوت واقعیوت در ایون خصووص
بوده است .مقایتة این موتن بوا ارقوامی هو مورخوان یونوانی -روموی از تعوداد نفورات سوپاه
ددمنانشان میدهند ،جالبتوج است .صحت این جزهیات و همچنین دناخت درسوتی هو
این سند از امپراتوران روم در رل

یک قرن میدهد ،ب باور برخی حکایوت از آن دارد هو

میزان اطالعات ایرانیان هیچ دستهمی از رومیان ندادوت اسوت (گارسوویان.)692 :1۳۸۳ ،
دباهتی هم ه این سنگنگارهها با سک های رومیوان -هو در آنهوا بوا بو تصوویر هشویدن
پارتیان در حالت اسارت و بندگی ،ب دنبال تحقیر ایرانیان هتتند -دارد ،درخورتأموک اسوت.
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از نگاه نگارنده ،ساسانیان با آگاهی از ایون موضووع ،تصواویر امپراتووران روم را در حالوت
اسارت و بندگی در جایی نقر میهنند ه از یک سو ،تجدید خاطرهای با آرمانهای ههون
هرده بادند و از سوی دیگر ،جوابی دنداندکن ب تبلیغات گتتردة اینچنینوی رومیوان داده
بادند .هتیبة نرسی (۳02-29۳م) در پایکولی نیز دامک نتبنامة وی ،متن اصلی دربردارنودة
بیان رویدادهای پس از درگذدت بهرام دوم (29۳-2۷4م) توا حرهوت نرسوی از ارمنتوتان،
محک استقرار او ،بو ایوران و نیوز حووادث دیگور ،و در انتهوا دوامک دورح رویوداد صولح بوا

امپراتوری روم و موارد دیگر است (عریان ،Npi ،1۳۸2 ،ص .)9۷در این هتیب لحن نرسوی
از فضای معاهدة صلح خود با امپراتوری روم سوخن مویگویود ،انتوان را وامویدارد هو بوا
دووک و گمووان بو منوواب یونووانی و رومووی هو در ایوون بوواره از پیووروزی قاطعانووة روم سووخن
میگویند ،نظر اندازد .متلما صورت مفصک ملالب هتیب هوای دواپور و نرسوی در بایگوانی
رسمی داهان ساسانی نگهداری میدده است (تفضلی .)2۷0 :1۳۸6 ،ب بواور روستوفتتوف
این هتیب نوعی خالص نویتی تاریخ رسومی هشوور بووده اسوت (وینتور و دیگنواس:1۳۸6 ،
 .)4۷در این صورت ،اسناد بایگانیهای ساسانی درح رویودادها را بوا جزیئوات هاموک ربوت
میهردهاند؛ زیرا متن هتیبة نرسی از جزهیات فراوانی برخوردار است و نوع نودوتار آن دارای
مشخص های یک متن تاریخی است .جاحظ در هتاب التاج فی اخالق الملوک میگوید:

ایرانیان ب واسلة میک و رغبت فراوانی ه بو ربوت و حفوظ آروار و اخبوار دادوتند،
وقای بزرگ و هارهای ارزدمند خود و همچنین انودرزهای سوودمند و امووری را

ه موجب درف و سرافرازی ایشان بود ،در دل هوهها مینگادتند ،یوا در بناهوای
بلند و استوار ب یادگار میگذادتند تا بدینسان آنها را از خلر زوال محفوظ نگ
دادت و برای همیش پایدار سازند (ب نقک از عرفانمن .)10 :1۳۸9 ،

تنها فردِ بیرون از خاندان سللنتی ه اجازه یافت درح احوال و هردار خود را بر سونگ

بنویتد ،هرتیر بود 1.در درححال او ب دو ردت اطالعات متفاوت دست پیدا میهنیم :یکوی
 .1درمورد عالقة ایرانیان ب درححالنویتی نک.

Momigliano, A. (1990). “Persian Historiography, Greek Historiography and Jewish
Historiography”. In The Classical Foundation of Modern Historiography. University of
California Press. Berkley. Los Angeles. London. pp. 5-28.
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درمورد آرمان سیاسی او و ایجاد و استقرار عقیدة دینی واحد و متحد ،و دیگوری اطالعواتی
دربارة روند ب قدرت رسویدن او (دریوایی .)6۷ :1۳90بااینکو از پاددواهان بعودی ساسوانی
هتیب ای در این سلح و اندازه در دست نیتت ،در مخازن سللنتی هتابهایی موجوود بووده
ه دربارة داهان گذدت و رویدادهای مهم و سخنان آنها سخن میگفت است .بو روایوت
موسی خورنی یکی از دبیران داپور دوم (۳۷9-۳09م) ه عهدهدار ربت رخدادهای روزانو
بود ،خوره -بود نام دادت ه ب اسارت رومیان درآمد .وی در امپراتوری روم زبان یونوانی
آموخت و هتابی دربارة هارهوای دواپور و یولیوانوس نودوت .وی همچنوین هتواب فارسوی

یکی از همراهان اسیر خوود بو نوام راسوت -سَوخون را هو موضووع آن تواریخ روزگواران

نختتین بود ،بعدها ب یونوانی برگردانود (تفضولی .)۳9 :1۳۸۷ ،ظواهرا در زموان بهورام گوور

(4۳9-421م) هتابی با عنوان نامة باستان وجود دادت است ه داستانهای آن را در مجالس
بزم مویخواندنود (هموان .)2۷0 :1۳۸6 ،در دربوار ساسوانی گزاردوی از رویودادهای عمودة
روزگار دهریاری هر پادداه با تصویری از او نگهداری میدد ه میتووان از آن بوا عنووان
«تاریخنگاری تصویری» یاد هرد (بهرامی .)5۷-2۷ :1۳92 ،از گفتة بالنری متوج میدویم
ه فرمانها و تصمیماتی را ه داهنشاه میگرفت ،در پی

او ب دست دبیری ربت میدود و

هارگزار دیگری آنها را وارد یاددادتهای روزان مویهورد .هور مواه ایون یاددادوتهوا را
بررسی میهردند و پس از آنک بر آن مهر داهی میزدند ،ب بایگانی میسپردند (لوهرنین،
 .)10۷ :1۳۸9آگاریاس ،مور بیزانتی ،نیز ه مدتی را در دربوار ایوران گذرانیوده بوود ،بو
دستیاری دوست  ،سرجیوس ،از این دفاتر داهی نوام مویبورد هو بو صوورت سوالنام هوایی
وجود دادت و او از آنها استفاده هرده بود .او مینویتد:
من فهرست پادداهان پارسوی و جودول زموانی آنهوا را هاموک هوردهام .مون تموام
قولهایم را عملی هردهام .ب نظور مون هموة آنهوا درسوت و دقیو اسوت؛ زیورا از
هتابهای پارسی ترجم دده است .زمانی ه سرجیوس مترجم ب آنجا رفوت ،او
از مقامات رسمی متصدی سالنام هوای سوللنتی اجوازه خواسوت هو بو او امکوان
دسترسی ب مدارک بایگانی و ربتدوده را بدهنود .او ایون دلیوک را هوم آورد هو
هدف از این هارس ،این است ه امور جاری و اوضاع بدین طری ضوب و ربوت
میدود و باع

دهرت و آبرومندی ایشان میدود .آنها فوورا پذیرفتنود ،بو ایون

 / 196تاریخنگاری در ایران باستان؛ ماهیت و روش آن با توجه به رویکردهای مختلف به مفهوم «تاریخ»

مناسبت ه این هار فکر خوبی میتواند بادد؛ زیرا این هار میتواند اعتباری برای
داهانشان بادد .اگر رومیها بفهمند ه آنها چگونو بودنود ،چنود نفور بودنود ،و
سلتلة پادداهی آنها چگون بوده اسوت هو ایونگونو حفوظ دودهانود .بنوابراین،
سرجیوس نامها ،سلتلة زمانی آنها ،و اتفاقات مهمی را ه در زمان آنها ر داده
است ،استخراج هرد و هم را هامال ب یونانی ترجم هرد .او همة اینها را با تموام
وظیف دناسی و دوستی ب من تحویک داد (.)Cameron, 1969: 135

از روایت آگاریاس نیز برمیآید ه فهرست تموام پاددواهان را در اختیوار دادوت اسوت.
وی میگوید ه این اسناد دامک نامها ،سلتلة زمانی آنها ،و اتفاقات مهم دوران هریوک از
این پاددواهان بووده اسوت .ایون سوند و فهرسوتی هو آگاریواس از پاددواهان ساسوانی اراهو
میدهد ،قدیمیترین روایت از تاریخ سلتلة ساسانی است ه از مآخذ ایرانوی اخوذ دوده و
بعدها در دورة اسالمی در هتابهای مورخان متلمان آورده دده است( .نوک .ایموانپوور،
 .)۷64-۷60 :1۳9۳این سالنام های سللنتی منب اصلی «خوداینامگ»هوا را تشوکیک مویداده
است ه هتابهای تاریخی دورة اسالمی متأرر از آنهاست.
محتوای وقای نگاریهای دورة ساسانی ه نمون هایی از آن را در هتیبو هوای پاددواهان
این سلتل مییابیم ،درمورد ضورورت واقعوی بوودن رویودادها بو اسوناد تواریخی اموروزی
دباهت بیشتری دارد .اما آنچ با عنوان «تاریخنگاری» در این دوره یواد مویدوود ،مجموعوة
اطالعات همراه با افتان ها و اساطیری بود ه در متون دینی یافت مویدود و در قالوب یوک
نظام فکری مشخص ه نشاندهندة تاریخنگری طبقة حاهم بود ،ب دستور ختروانودویروان
(5۷9-5۳1م) ب صورت هتابی منتجم و مشخص درآمد ه از آن با عنوان «خداینامگ» یاد
میدود؛ یعنی تاریخ سرگذدوت پاددواهان و قهرمانوان ایوران از ابتودای آفورین

انتوان توا

روزگار پادداه وقت .ایدة دککگیری یک تاریخ ملوی در دوران سوللنت ختروانودویروان
ایجاد دد .داه این ایده را با یک مجم عالی ه در نودت های فارسوی میانو چنودین بوار از
آن با اصلالح «انجمن» یاد دده است ،در میان گذادت و درمورد طرحی ه بورای نودوتن
این ارر در سر پرورانده بود ،با انجمون مووردنظر بو توافو رسوید .از هموان آغواز عوالوهبور
پادداه ،نمایندگان عالیرتبة طبقة روحانیون نیز در جریان تدوین این وقای نام قورار دادوتند

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 197 /

و ملالب آن ملاب با نظریات آنان تهی میدد .بنابراین ،اندیش های اصولی و نقلو نظرهوای
اساسی ایون هتواب تواریخی عبوارت بودنود از :سونت دینوی زرددوتی؛ مشوروعیت سوللنت
موووروری؛ ملوویگرایووی نژادپرسووتان ؛ و امپراتوووری سیاسووی .مغووان از میووان هتووب مقوودس و
نودت های روزمرة خود ملالب و مواد مفصلی را گردآوری هردند و تصویر باعظمت ایران
باستان را ترسیم هردند (الهیاری و دیگران .)20-1 :1۳92 ،بدین ترتیب ،نوعی میهندناسوی
ب وجود آمد ه در آن هم چیز در خودمت تعوالیم دیون ،جورم ،اخوالق و تبلیغوات موذهبی
درآمده بود .دوران باستان در انبوهی از اساطیر ،افتان ها ،معجزات ،و خاطرات تیره و محوو
و مبهمی از زمانهای قبک از تاریخ توصیف دده بود (هلیما.)16 :1۳۷1 ،
ایدة اصلی این هتاب را رنویت سیاسی -دینی «ایران در مقابوک تووران» تشوکیک مویداد.
زرددت پیامبر در مرهز تاریخ جای گرفت بود .سلتلة داهان اساطیری -افتوان ای و واقعوی
نشاندهندة تداوم حقوق تاجوتخت آریایی ،خون پاک و سوجایای پهلووانی و موذهبی بوود
ه از جانب اهورامزدا ب فردی از افراد اعلا میدد .این حکمرانان اساس داهنشواهی ایوران
را استوار میهردند و از قوانین سنتی اجتمواعی حراسوت موینمودنود .ایون وقوای نامو بورای
تمامی ایرانیان در حکم هتاب اخالق نیز بو دومار مویرفوت .هتواب مووردنظر دربرگیرنودة
هلمات قصار ،پند و اندرز ،و احکام عادالنة پادداهان و مشاوران آنها بود و ب ویژه عدالت
داهان آمادگی مردم را برای فداهاری در راه پادداه موردنظر تأیید میهرد .این تاریخ غالبا
گزینشی ،بردادوتی و داسوتانی بوود و از مضوامین مرسووم و قوراردادی ،انگیوزههوای متغیور،
صحن های هلیش ای ،توصیفات تکراری ،و صفتهای رابت و معین استفاده میهرد و بیشوتر
ب منظور ایجواد توأریر نودوت دوده بوود توا خبور (هموان .)1۸ ،ایون تواریخ ،طورز زنودگانی و
جهانبینی ساسانی بود ه آن را ب تمامی تاریخ تعمویم داده بودنود و درحقیقوت ،پاددواهان
اساطیری و افتان ای در قالب داهان ساسانی ریخت میددند .ولی نکتة مهم در ایون تواریخ،
تبارنامة پادداهان ساسانی است ه آن را بو هویگشتاسو  ،پاددواه هیوانی ،منتتوب هورده
بودند .این هار ارزس سیاسی دادت و پادداهان ساسانی از این طری حو فرموانروایی را از
آن خود میدانتتند و مشروعیت خوی

را بورای مردموان بو ربووت مویرسواندند (بوویس،

 .)15۷ :1۳۸6ولووی در ایوون هتوواب نووامی از پادد واهان بووزرگ هخامنشووی ماننوود هوووروس،
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داریوس و خشایاردا برده نمیدود .همانگون ه گفت دد ،ب باور برخی این نتیجة از بوین
رفتن گزارسهای هخامنشی در ارر ویرانیهای اسکندر و عدمهاربرد الفبای میخی و ایالمی
بود ه خاطرة هخامنشیان را از بین بورد و در دورة ادوکانی روایوتهوای دورقی و اوسوتایی
جای این تاریخ را گرفت .بااینحال ،دیدیم ه خاطرة هخامنشیان و پادداهان بزرگ آنهوا
در دورة ادکانی نو تنهوا از بوین نرفتو بوود ،بلکو ایودهولوژی مبوارزات ادوکانیان در مقابوک
ددمنان خود نیز ب دمار میرفت .بیدک این خاطرات در دورة ساسانی نیوز وجوود دادوت
(نک .ایمانپور و دیگران .)۳0-2۷ :1۳92 ،حتی اگور منواب ایرانوی در ایون زمینو سوکوت
هرده بودند ،روایتهای یهودی و یونوانی -روموی مویتوانتوت آگواهیهوایی درخصووص
پادداهان گذدت ایران برای ساسوانیان دادوت بادود .دواپور دوهبازی ( Shapur Shahbazi,

 )2001: 69بر این باور است ه نختتین پادداهان ساسانی از حضور هخامنشویان در تواریخ
ایران آگاهی دادت اند و در دوران پادداهی داپور دوم بود هو توجو آنهوا بو ایودهولوژی
هیانی جلب دد .برخی از محققان ایون آگواهی ساسوانیان از هخامنشویان را منکور دودهانود؛
بدون توج ب اینک آگاهی تاریخی در دوران ساسانی میتوانتت از طری مناب سایر اقووام
و ادیان در اختیار آنها گذادت دود (Yarshater, 1971: 519؛ 519؛ نولدهو .)1۸ :1۳۷۸ ،
براساس گفتو هوای هرودیوان و دیوهاسویوس ،مورخوان روموی ،ساسوانیان درصودد احیوای
داهنشاهی هخامنشی و استقرار دگربارة آن بودهاند؛ ادعایی هو توا قورن چهوارم و توا زموان
داپور دوم ادام پیدا هرده بود (وینتر و دیگناس .)50 :1۳۸6 ،هرودیان میگوید:
وی (ارددیر) بر آن است ه قوارهای را هو روبو روی سراسور اروپوا قورار دارد و
توس دریاهای اژه و پروپونتس (مرمره) از آن جودا دوده و رویهومرفتو «آسویا»
نامیده میدود ،دوباره تتخیر هند .او این (جایها) را میوراث فرموانروایی ایرانیوان
تلقی میهند؛ با این استدالل ه تمام این منلق پس از هوروس ه نختتین هتی
بود ه قدرت را از مادیها ب پارسیان منتقوک هورد ،توا داریووس (سووم) ،آخورین
پادداه ایرانی ه فرمانرواییاس ب دست اسکندر مقدونی برافتاد ،تا ایونی و هواری
توس و سوواتراپهووای ایرانووی اداره موویدووده اسووت .اهنووون او برعهووده دارد ایوون
فرمانروایی را همانطور ه ایرانیها قبال در تصرف دادتند ،بورای ایرانویهوا احیوا
هند (همان.)44 ،
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همچنین ،یهودیان می توانتوتند ناقوک اخبوار هخامنشویان بورای ساسوانیان بادوند .بو بواور
دریووایی ،یهودیووان موویتوانتووتند مهوومتوورین عامووک بوورای آگوواه هووردن ساسووانیان از وجووود

هخامنشیان بادند .ادارة هتاب مقدس ب هخامنشیان در نتخ هایی از آن ه ب زبوان فارسوی
میان در اواخر عهد باستان در دسترس بوده است ،تأییدی بر این مدعاست .او مینویتد:

تئودورت در قرن پنجم میالدی از تحریر ترجم ای از هتاب مقدس ب فارسی میان

خبر داده است .آیا میتوان پذیرفت ه موبدان زرددتی ه ملاب دوواهد دوکند
گمانیک ویزار ،توانایی نقد و تحلیک تمام جزهیات سفر پیودای

و دیگور اسوفار را

دادت اند و اطالعات هافی دربارة ادیان سامی در دسترسشان بوده ،دو یوا سو قورن
پی

از آن ،قادر ب ترجمة هتاب مقدس نبودهاند؟ ()12۸ :1۳91

حال این سؤال پی

میآید ه چرا ساسانیان نامی از پادداهان هخامنشی در تاریخ خود

نمیآورند و از پیشینیان هیانی خود سخن مویگوینود .از نگواه دریوایی (هموان ،)1۳4 ،ایون
گرایشی ب «تاریخنگاری مقدس» بود ه در اواخر عهد باستان ب وجود آمده بوود .براسواس
این تاریخنگواری ،پاددواهان ساسوانی نو از اخوالف هخامنشویان ،بلکو از اخوالف دواهانی

محتوب میددند ه در اوستا از آنها یاد دده بوود .از نگواه او در دوران ساسوانی خواطرة

تاریخی از حوزة زمانی ،دور و درنتیجو از تواریخ مجوزا مویدوود .بوا مقودس دودن حووزة
خاطرات تاریخی ،تحقی در گذدت هم من دد .پوس براسواس ایون جهوتگیوری ،خواطرة
تاریخی رفتو رفتو از خوود تواریخ جودا دود .در ایون تواریخی هو زرددوتی و متصوف بو
مشروعیت هیانی دده بود ،هخامنشیان فقو در نقو

نواقالن دیون و متوون مقودس اهمیوت

دادتند؛ بنابراین دوران آنها را هوتاه هردند و آنان را با هیانیان یکی انگادتند.
داپور دهبازی ( )Shapur Shahbazi, 1977: 25-35بر این باور است هو مغوانِ اواخور
عهد پارتیان و اوایک ساسانیان با یکی انگادتن هیگشتاس

با هوروس هخامنشی ،بو عنووان

پشتیبان زرددت ،براساس اسناد بابلی مقدمات حذف نام هوروس را از تاریخ فراهم هردند.
این حذف دامک پادداهان ادکانی نیز میدد .متعودی ،مور متلمان ،این را دستکاری از
سوی ارددیر از ترس پایان گرفتن هزاره میداند (بهرامی .)460 :1۳۸2 ،برخوی نیوز آن را از
عدمدرک صحیح ساسانیان از زمان پیامبردان میدانند (نک .یاردواطر .)49۸ :1۳۸۳ ،البتو ،
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اندیشة هزارهگرایی و محدودیتهای آن هم میتوانتت در نوع چیون

پاددواهان و مودت

فرمانرواییدان و مرهزیت بخشیدن ب زرددت ،ب عنوان مرهز تاریخ ،مؤرر بووده بادود و از
این طری بخشی از پادداهان هخامنشی حذف دووند .نگارنوده حودس میزنود هو در زموان
داپور دوم ساسانی ،با اصالحات مذهبی آنربادمارسپندان ،روحانی بزرگ پارسی ،ه بوا از
سر گذراندن آزمای

ور باستانی ،تفتیر خوی

را از دین اربوات هورده بوود ،روایوتهوای

تاریخی نیز تحتتأریر این تفتیر جدید دینی قرار گرفت و از این زمان چهرههای هخامنشی
تاریخ ایران با چهرههای هیانی برابر دانتت ددند؛ ب خصوص هو مویدانویم وی گرایشوات
ددید زروانی نیز دادت است (نک .بویس .)149 :1۳۸6 ،این موضووع نو تنهوا بورای هتوب
مشروعیت سیاسی انجام میدد ،بلک ب تقویت بنیان مشوروعیت زرددوتی نیوز مویانجامیود؛
زیرا در همین دوران بود ه متیحیت ب عنوان آیین رسومی امپراتووری روم درآموده بوود و
تاریخ مقدس آن ب نگرسهای تاریخی پی

از آن سای افکنده بود؛ ازایونرو ،نیواز بوود توا

آیین زرددتی نیز -در مقابک متویحیت -روایوت مقودس خوود را از تواریخ گتوترس دهود.
بااینحال ،نمیتوان با این تعبیر دریوایی ( )۳4 :1۳91هو معتقود اسوت زموانی هو مورخوان
رومی از ادعای ارضی ساسانیان تا هران های دریوای اژه سوخن مویگوینود ،صورفا بردادوت
رومیان از وقای گذدت بوده است ،مواف بود .ساسوانیان بوا آگواهی از قلموروی هخامنشویان
این ادعوا را ملورح مویهردنود؛ ادعوایی هو پوی تور از سووی اردوان سووم در نامو اس بو
تیبریوس ،امپراتور روم ،ملرح دده بود .مرزهای واقعوی ایوران در هتیبو هوای دواپور اول و
هرتیر در هعبة زرددت تا حدودی قابکتعیین است .اگر ساسانیان ادعای مالکیت بور تموامی
آسیای صغیر (و داید دمال آفریقا) را دادتند ،ب تقلید از هخامنشیان بود ،ن فق منبعو

از

افکار اساطیریدان .ساسانیان بالفاصل پس از پایو گوذاری دولوت در سوال 224م ،آدوکارا
تملک سراسور میوانرودان ،سووری  ،آسویای صوغیر ،ارمنتوتان ،مصور و همچنوین نظوارت بور
عربتتان و دریای سر را خواسوتار دودند (وینتور و دیگنواس)45 :1۳۸6 ،؛ ادعوایی هو در
زمان داپور دوم نیز تکرار دوده بوود (هموان )50 ،و در زموان ختوروِ دوم (62۷-591م) در
مقلعی ب واقعیت پیوست بود .اگر قرار بود براسواس داسوتانهوای صورفا اسواطیری درصودد
یکپارچ هردن جهان بتان فریدون ،پادداه افتان ای ،بادند ،میبایتت هک امپراتووری روم
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را طلب میهردند؛ زیرا واضح است ه روم از منظر ساسانیان فق آسویای صوغیر را دوامک
نمیدد .انتقادی ه ساسانیان ب ادکانیان وارد می هردند ،بیشتر نواتوانی ایشوان را در احیوای
داهنشاهی هخامنشی هدف قرار داده بود؛ ایدههایی ه بو دودت از طورف ادوکانیان تبلیوغ
میدد و نوعی مشروعیت سیاسی برای آنان ب ارمغان آورده بود .دکتتهای اواخر دوران
ادووکانیان از امپراتووری روم و همچنووین جنووگهووای داخلووی میووان دوواهان و فرماندهانشووان،
طبقات زیادی از مردم ب خصوص طبقة مذهبی را ه از تهاجم اسکندر للم های سوهمگینی
دیده بودند ،ب این نتیج رسانیده بود هو خانودان اردوک قوادر بو بازتولیود عظموت ایوران
هخامنشی نیتت؛ ازاینرو ،میبایتت جای خود را ب خاندانی دیگور واگوذار مویهورد هو
نتبت ب این خاندان از دور و تعصب بیشتری در احیای آرمانهای ههن برخوردار بادد .بو
همین دلیک است ه خاندانهای بزرگ دورة ادکانی هموبی

بو همراهوی و همکواری بوا

ارددیر ،بنیانگذار داهنشاهی ساسانی ،میپردازند؛ در غیر این صوورت امکوان ندادوت وی
بتواند بدون یاری این خاندانها بو عمور دودموان ادوکانی پایوان دهود .ادعاهوای ارددویر و
پترس ،داپور ،در مقابک رومیان و همچنوین نقور دومایک امپراتووران روم در حالوت نلوت و
اسارت در مقابک پادداهان ایران ،آدکارا حکایت از آگاهی ساسوانیان از تبلیغوات گتوتردة
رومیان در پسِ دکتتهای متعدد پادداهان ادکانی در اواخر دوران ایشان دارد.
ب هرروی ،با مقدس ددن تاریخ دکک جدیدی از تاریخنگاری هم ب وجود آمد .عواموک
دیگری نیز در دککگیری این «تاریخ مقدس» مؤرر بوود .بو بواور نگارنوده جنوب

مزدهوی

تأریر زیادی بر لزوم دککگیری این «تاریخنگاری مقودس» دادوت اسوت .مزدهیوان متوأرر از
اندیش های فالسفة ایدهالیتت یونانی و برخی مکاتب گنوسیتتی ،با نظام طبقواتی و ادورافی
ساسانی ب مخالفت برخاست و پای های آن را ستت هورده بودنود .انودویروان بوا ایون اقودام
درصدد بود تا پیشینة ارزسهای جامع را ب پادداهان اساطیری ایران نتبت دهود و خوود را
میراثدار و پاسدار این باورها نشان دهد تا هم مشروعیت دینی را بازیابود و هوم مشوروعیت
سللنتی خود را گتترس دهد .محتمک است مزدهیوان بوا ایون نگواه تواریخی هو روحوانیون
زرددتی ب مردم القا میهردند ،نیز مخالفت هرده بادند؛ زیرا از یک طورف ،مویدانویم هو
تعالیم مزدهی آبشخورهای غیرایرانی دادت و از طورف دیگور ،ایون خواطرههوای تواریخی،
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سنتی متعصب و تغییرناپذیر در حمایت از ساختار طبقواتی ایجواد هورده بوود (نوک .هلیموا،
 .)240-2۳۳ :1۳۸6همچنین ،گتترس آیین متیحیت و تاریخنگاری متویحی هو بیشوتر در
پیوند با تاریخنگاری یونانی -رومی بود ،در ایران نیز میتوانتت ب دکاهیت بیشتری نتوبت
ب تعالیم موبدان زرددتی و نگاه تاریخی آنها بینجامد.

ازاینرو ،خداینام میبایتت هتابی ب منظور تثبیت مشروعیت خاندان ساسوانی بادود و

آن را در قالب هیهانی و انتانی ،ب صورت معنوادار و هدفمنود بو تصوویر بکشود .بو هموین
علت ،این هتاب ترهیبی از «وقای نام های سللنتی» ب همراه تواریخ دینوی قیددوده در هتوب
مقدس روحانیون زرددتی دد ه تاریخ در خدمت آرمانها و عالی بزرگوان و روحوانیون
بود و همتر جایی برای نق

تودة مردم در آن باقی گذادت بود .احتماال چنین هتوابی پوی

از آن با این دکک و محتوا سابق ندادت ،1یا اگور وجوود دادوت ،دارای ایون فضوای دودید

مذهبی نبود .میتوان مشخص های این تاریخنگری و تاریخنگاری را در چنود موورد بو ایون
صورت نهر هرد .1 :پادداهمحوری؛  .2ایرانمداری؛  .۳رنوویگوری؛  .4طبقواتینگوری؛ .5
هزارهگرایی؛  .6منجیباوری؛  .۷فراتاریخی.
معنای این تاریخ نیز در پیوند با فراتاریخ درک میدد و برای دورح انتقوادی رویودادها
نودت نمیدد؛ خصلتی سللنتی دادت و اصول آن برپایوة نگورسهوای فرازمینوی و هیهوانی
قرار دادت؛ انتان را از ساحت فراتاریخی خود جدا نمیهرد و نق

الهی برای رویدادهای

تاریخی قاهک بود .ظاهرا علت این موضوع را ه ایرانیان ماننود یونانیوان و رومیوان نتوانتوتند
مورخانی در دامن خود پرورس دهند ،نو در وجوود ندادوتن اندیشوة تقودس و ارزدومندی
تاریخ و زموان ،بلکو بیشوتر در نیرومنودی سونت دوفاهی و مشوکالت تکنیکوی و ابوزاری و
همچنین سللة نگرسهای تقدیری بر نگاه تعالیجویانة ایرانیان بایود جتوت وجووهرد .ایودة
تقابک جهان مادی و جهان معنوی ه از طری اندیش های گنوسیتتی و تواریخگریزانو وارد
فضای فکری اندیشمندان ایرانی دده بود و همچنین ،گتترس الهیوات متویحی بو مرزهوای
ایران ،مجموع ای از نگرسهای منفی را نتبت ب زندگی مادی و ایونجهوانی ایجواد هورده
 .1آرار دیگری نیز با ماهیت تاریخی در ایران باستان موجود بوده است ه بعدها مورخان متلمان از آنان یاد هوردهانود.
برای اطالعات بیشتر نک .هریتتنسن ،ایران در زمان ساسانیان ،صص.4۸-۳۷
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بود .دین زرددتی از تأریر آیین عیتی گرایشات زاهدان گرفت بود و از نفون آرای زروانیو ،
گرای

ب جبر و قدر یافت بود؛ فضایی ه میتوان نشان های آن را در متون اندرزنامو هوای

پهلوی نیز مشاهده هرد .حتی این فکر زرددتی هم هو هورهس مویبایتوت خووی هواری
خوی

را بورزد ،میتوانتت ب انحصار نودتن و خواندن متون برای روحانیون منجور دوود.

این موضوع ه نودت های دینی زرددتی را در اختیار عوام ننهند ،مکررا در آرار زرددوتی و
عربی نشان داده دده است؛ زیرا تفاسیر مختلفی ه از این موضوعات میدد ،بدعتی نوو در
دین پدیدار میهرد و نگرس ب سونت را دگرگوون موینموود (دواهد .)100 :1۳۸۷ ،چوون
تاریخنویتی نیز عملی بود در ارتبا با هنر نودتن و این در انحصار روحانیون بود ،درنتیجو
تاریخنگاری غیرمذهبی و غیرحکومتی در ایران باستان ردد پیدا نکرد .مخالفوت روحوانیون
با سوادآموزی عمومی و درک مشکالت و سختیهای نودوتن و خوانودن بو خو پهلووی،
نگهداری آرار نودت دده ،و یکتونگری برخی حاهمان ،انگیزة مردمان را برای چنین عملی
از میان میبرد .داید بتوان مانی را تنها دخصی در این دوران دانتوت هو دویفتة نودوتن بو
سبک مورخان بلندآوازه بوده است؛ ازاینرو ،بو ابوداع خو جدیودی دسوت زد توا بتوانود
آموزههای خود را در قالب آن منتشر هند .این سنت بعدها با ورود اسالم دکتوت دود و موا
داهد تاریخنگاریهای زیادی ازسوی افراد مختلف هتتیم.
آنچ تواریخ را بورای ایرانیوان ارزدومند مویهورد ،تحقو و ظهوور ارادة الهوی در قالوب
رویدادها و تحوالت تاریخی بود .البت  ،این ب معنای حقیقتپنداری ایشان نتبت ب تاریخ و
زمان مللقا تاریخی نیتت ،بلک آنچ بی

از تاریخ ارزدمند بود ،سعادت انتانی و رسویدن

بو ابودیتی وعوودهدادهدوده بوود هو آن نیوز در گووروی عموک باورمندانو بو تعوالیم دینووی و
رهیافتهای معنوی بود ،ن هشوف صویرورت مللقوا تواریخی انتوان یوا جامعوة انتوانی هو
تعل خاطر ب زمان تاریخی را ایجاب میهرد .متلم است ه ایون موضووع نبایود بو معنوای
زمانگریزی و نگرس هیچانگاران نتبت ب حیات مادی و زندگی ایون جهوانی انتوان تعبیور
دود ،بلک ترهیبی از رویکردی آخرتاندی
هم باع

و دنیاگرا را اراه مویهورد هو در پوس آن،

رون و رفاه حیات مادی انتانی دود و هم ب سوعادت اخوروی وی بینجامود .ایون

ترهیب ظریف ،حاصک هزاران سال زندگی در درایلی بود ه ب این انتان آموخت بود نو
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میتواند از دنیا گریزی دادت بادد و ن میتواند یکسوره بور حیوات معنووی خووی

خو

بلووالن بکشوود .در دوواهنام مووواردی دال بوور عالق وة ایرانیووان باسووتان ب و یووافتن ریش و هووای
دستاوردهای انتانی و پای های مدنیت دیده میدود ه زندگی تاریخی انتان منبعو از آن

است.
 .۷نگاهی تطبیقی میان دو مکتب تاریخنگاری ایرانی و یونانی

این نوع تاریخنگاری تفاوتهایی با آنچ یونانیوان و رومیوان باسوتان در تواریخنگواریهوای

خود مینودتند ،دادت .اندیشة یونانی پی

از هرودوت نیز بر یک متافیزیوک ضودتاریخی

نیرومند استوار بود و با ردد اندیشة تاریخی مواف نبود؛ ب این معنا ه رویودادهای تواریخی
متعل ب دنیایی درحال تغییر هتتند و آنچ اهمیت دانتتن دارد ،بایود داهموی بادود .در ایون
دیدگاه ،اصک این است ه ادراکِ حتیِ لحظ ای از چیزهای متحول و زودگذر ،نمیتواند
علم یا اساس علم بادد؛ ازهمینروست ه نیچ افتوس میخورد ه چرا بو جوای رومیوان،
ایرانیان سرور یونان نشدند .ب بواور او بوا فرموانروایی رومیوان بور یونوان ،فرهنوگ یونوانی و
متافیزیک فلتفی آن بر فضای امپراتووری روم چیوره دود و راه را بورای ظهوور متویحیت و
نگرس آخرتاندی

و زمانگریز و دید هیچانگارانة آن نتبت ب زنودگانی زمینوی گشوود؛

آنگون ه متافیزیک یونانی از راه جذب فلتوفة نوافالطوونی هو در روم پورورده دود ،در
یزداندناسی متیحی ب دست آباء هلیتوا ،بنیواد نظوری متویحیت را دوکک داد .نیچو بور آن
است ه متیحیت در مقام دین «متوکینان» ،زنودگانی گوذرای زمینوی را بو نوام «پاددواهی
جاودانة آسمان» رد میهند و بدینسان نگرس مثبت یا «آریگوی» پیشینیان را بو زنودگی،
بدل ب نگرس منفی میهند؛ حالآنک فرمانروایی ایرانیوان بور یونوان بوا نگورس مثبتشوان بو
زندگی و زمان میتوانتت روند ایون جریوان را دگرگوون هنود و از یوک رویوداد دووم در
تاریخ پیشگیری هند ( .)Ashouri, 2003اینک این نگرس مثبوت بو هتوتی موادی انتوان و
زمان تاریخی ایرانیان تا چ اندازه بر نهنیت هرودوت یونانی و دهروند ایرانوی زادهدوده در
هالیکارناس -از ایواالت غربوی داهنشواهی ایوران -توأریر گذادوت اسوت ،جوای بحو
بااینحال ،روایتی ه هرودوت در اوایک هتاب

دارد.

از آگواهی تواریخی ایرانیوان دربوارة ریشوة
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اختالفات اقوام مختلف بیان میهند ،گویا نمیتواند حکایت از عدمتأریر او از این رویکورد
بادد (هرودوت ،1۳9۳ ،هتاب اول -هلیو ،بندهای  .)5-1ظاهرا ،در ابتودا بوا عموک وی بوود
ه گرایشی تاریخی در ربت رویدادها ایجاد دد ه هدف

ربت اعموال انتوانهوا بو منظوور

حفظ آنها (یاد و خاطرة اعمال انتانها) بود .هرودوت تاریخ خود را ب دویوة ههونتورین
روایات تاریخی ایران ه پیوندی عمی با آموزههای دینی دارد ،ب قصد اربات وجود برنام
و نبردی مینوی و مداخلة عناصر ایزدی نیوک و بود در تواریخ نموینودوت .ازایونرو ،بورای
وقای تاریخی ،معنوای موذهبی و دینوی نیرومنودی هو ایرانیوان آن را در پرتووی آن تفتویر
میهردند ،قاهک نبود .هالینگوود دربارة مقایتة «تاریخ یزدانساالر» ه میتواند توا حودودی
معرف بخشی از تاریخنگاریهای ایرانی بادد ،با وقای نگاریهوای هورودوت ،معتقود اسوت
ه یونانیان ب وضوح و آگاهی هامک ،هم این را تشوخیص دادنود هو تواریخ علوم اسوت یوا
میتواند علم بادد ،و هم دریافتند ه تاریخ باید ب افعال آدمی بپردازد .او مینویتد:
تاریخ یونان تحقیقی است ه از حوزة افتان ها دور دده اسوت و هودشوی اسوت
برای یافتن پاسخ پرس های معین دربارة امووری هو انتوان خوود را درموورد آن
نادان تشخیص میدهد؛ یزدانساالر نیتت ،انتانگرایان اسوت؛ اموور موردتحقیو
دربارة خدایان نیتت ،راج ب انتان است؛ ب عالوه ،اسلورای نیتت .حوادری هو
در آنها تفحص میدود ،حوادری در گذدوتة بویتواریخ در آغواز چیزهوا نیتوت؛
حوادری است ه در گذدتة مور  ،یعنی چند سال قبک از آن ،اتفاق افتواده اسوت.
مقصووود در آن بیشووتر توصوویف هردارهووای آدمیووان اسووت و اینکو آینوودگان ایوون
هردارها را از یاد نبرند؛ ب خصوص ه هرودوت اداره میهند ه انتوان را بتوان
یک عامک عاقک نشان میدهد؛ یعنی وظیف اس تاحدی پی بردن ب آن چیزی اسوت
ه انتانها هردهاند و تاحدی یافتن اینک چرا چنان هردهاند .هرودوت توج خود
را بوو حوووادث عریووان محوودود نموویهنوود .او ایوون حوووادث را بوو دوویوة هووامال
انتانگرایان  ،یعنی بتان هردارهایی میبیند ه آدمیان بورای انجوام آنهوا دالیلوی
دادت اند و مور با این دالیک سروهار دارد (.)۳0-2۸ :1۳۸5
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باوجوداین ،در تعابیر هرودوت باز ب نکاتی برمیخوریم ه توأریر ماوراللبیعو را در آن
میبینیم .هرودوت ( )12 :1۳۷۸نهضتهای بزرگ تاریخی را بی

از هر عاموک دیگوری بو

عزم و ارادة یا جاهطلبی و آز آدمیزاد نتبت مویدهود و فرموان تقودیر را هو عاموک نهوایی
زندگانی انتان است ،برتر و نافذ میدمارد .در نظر وی زهوس حتود است؛ پس عظموت و
جالل هیچیک از بندگان

را دوامی نیتت .اینها نشان هایی از وجوود عناصور غیرتواریخی

در اندیشة هرودوت است 1.از نگاه هالینگوود ( ،)۳0-2۸ :1۳۸5چیزی ه درمورد یونانیوان

قابکنهر است ،این واقعیت نیتت ه فکر تاریخی آنها دامک پسماندة عناصری بود ه ما
باید آنها را عناصر غیرتاریخی بخوانیم ،بلک این واقعیت اسوت هو دوسبو دوس ایونهوا،
مشتمک بر عناصری است هو موا آن را تواریخ مویخووانیم .نبووغ هورودوت بور آن گورای
ضدتاریخی نهن یونانی پیروز دد؛ ولی پس از او جتت وجووی موواد تغییورناپوذیر و ابودی
دناخت ،تدریجا دعور تواریخی را خفو  ،و موردم را بو تورک امیود هرودوتوی دسوتیابی بو
معرفت علمی افعال گذدتة آدمی مجبور هرد.
این نوع تاریخنگاری را ه در یونان با هرودوت آغاز دده بود ،در ایران ،پوس از ورود
اسالم و از میان رفتن ساختار طبقاتی اندیشة زرددوتی ،ایرانیوان توازهمتولمان آغواز هردنود.
ب عالوه یادگیری زبان و خ عربی و زبان پارسی با حروف عربی ،ب مراتب آسانتر از زبان
پهلوی و خ و نودتار آن بود .اسالم نیز همة متلمانها را ب یادگیری علم و دانو
میهرد .ازاینرو ،تاریخنگاری عمومی و ردد علم و دان

تشووی

در میان طبقات پوایین گتوترس

پیدا هرد .مورخان ایرانی انبوهی از هتابهای تاریخی را نودتند .گرچ بتیاری از این آروار
در حمالت بیگانگان -مانند ایوران باسوتان -از میوان رفوت ،بو علوت امکوان همگوانی بورای
یادگیری نودتن و سوادآموزی و تداوم هتابت زبان فارسی با حروف عربی ،ایون هتوابهوا
ب صورت انبوه نودت میدد؛ هرچند بواز ایون هتابخانو هوای سوللنتی بوود هو از ایون آروار
حراست میهورد .درپوی چنوین نگواهی اسوت هو برخوی معتقدنود در ایوران باسوتان سونت
تاریخنگاری وجود ندادت و این سنت پس از اسوالم دوکک گرفتو اسوت (مجتبوایی:1۳۸۸ ،
 .1دربارة دیدگاه ،اندیش  ،زندگی و زمانة هرودوت ر.ک .مقاالت هورن بلوهر ،دوالد و مارینکوال در:

Dewald, C. and Marincola, J. )eds.( )2006(. The Cambridge Companion to Herodotus.
Cambridge University Press.
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 .)5در ایران باستان نوع خاصی از تاریخنگاری وجود دادت ه در قالب جهوانبینوی ایشوان
معناپذیر بوود .دواید روایوت گتونوفون ( )2۷0 :1۳۸6دربوارة تواریخ هو از زبوان هووروس
بزرگ ب اطرافیان

بیان میدود ،بیدباهت ب نوع رویکرد ایرانیان ب این مقول و هوارهرد

الگووار آن نبادد .این تاریخنگاری معرف تاریخنگری آنها (ایرانیان باستان) بود ه اصوال
با آنچ امروزه با عنوان تاریخنگاری ملرح میدود ،متفاوت است.
 .۸تعاریف نوین از مفهوم زمان ،تاریخ و علم تاریخ

در دورههای اخیر معنای تاریخنویتی تغییر اساسی هرده است و نودتة تواریخی مویبایتوت
دارای اصول و مبوانی خاصوی بادود توا معنوای هتواب تواریخی بور خوود بگیورد .از دیودگاه
مورخان امروزی ،تاریخ باید چهار خصلت دادت بادد:
 .1علم ،یا پاسخگوی پرس ها بادد؛
 .2مربو ب افعال آدمی در گذدت بادد؛
 .۳پیگیریدده از طری تفتیر مدارک بادد؛
 .4برای خوددناسی آدمی بادد (هالینگوود.)1۸ :1۳۸5 ،
متلم است ه تاریخنگاری در ایران باستان با تعریف و مشخص های یوک ارور تواریخی
امروزی ،نمیتواند ب واق یک تاریخنویتی علمی بادد؛ زیرا در این تواریخنویتوی جدیود،
انتان ،ب عنوان مصدر دناخت ددة اعمال ،مرهز و محور قرار میگیورد و علوت رویودادها را
در هن های انتانی جتتوجو میهند؛ درحالیه در اندیشة تواریخنگوری ایوران باسوتان،
انتان ،ب عنوان سرباز و آفریدهای ابزارگون  ،در مبارزة هیهانی با اهریمن اسوت .عموک او در
قالب یک ساختار هیهانی معنا و مفهوم دارد؛ بو گونو ای هو هموة هتوتی ماننود زنجیورهای
پیوست با نات ملل عمک میهند؛ درحالیه در دورة جدید ،انتان غربوی وقتوی از تواریخ
قدسی خود میگتلد ،ب هشف جدیدی از انتان بودن و جتم خود میرسد .تواریخبواوری
ه حاصک اینگون تفکر است ،بر تاریخی بودن زندگی انتوان -بور ایون واقعیوت هو هموة
آنچ ما انجوام مویدهویم ،بایود در چهوارچوب محودودیتهوای زموان و انتوانیت ،بوا هموة
محدودیتها و قیدوبندهای دناختی ه دربور دارد ،قورار گیورد -اسوتوار اسوت (اسوتنفورد،
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 .)26۸ :1۳۸2این نکت را پاپ پیوس دوازدهم در دهمین هنگورة بوینالمللوی تواریخ هو در
سال 1955م در رم برگزار دد ،بیان میهند .او میگوید:
تاریخگرایی حاهی از آن طرز تفکر فلتفی اسوت هو در معرفوت ،دیون ،اخوالق،
قانون و در تمام انواع فعالیتهای روحوی انتوان چیوزی جوز دگرگوونی تودریجی
نمییابد و بدینگون هرچ را الیزال ،ملل و ابدی است ،رد مویهنود .ایون طورز
تفکر ،البت با آیین هاتولیک و با هر طریقتی ه قاهک ب وجود خداسوت ،مغوایرت
دارد (ب نقک از زرینهوب.)2۸۷ :1۳۸1 ،

باستاندناسی نیز حاصک این طرز تلقی از انتان در محدودة تاریخی و زمانمند اوست و
از طری هشف یافت ها و مدارک باستاندناسان ب دنبال سیر تلور و تکامک انتوانی اسوت توا
معنای جدیدی از انتوان بوودن اراهو دهود .ظهوور باسوتاندناسوی در دوران جدیود ،هوم بوا
گتتت انتان باخترزمینی از «امر» سرمدی و متعالی متقارن بوده است ،هم با رویکرد جدید
او بو توواریخ و مقولوة زمووان ،متنواظر« .آرهئولوووژی» مولوود فراخوانوودن و بوازخوانی جدیوود
«آرخ »« ،لوگوس» و «هرونوس» ب منظور بن بخشیدن نوین تواریخ و افکنودن و بنیواد نهوادن
طرحی نو برای موقعیت انتان تاریخیدده و تواریخمنود در تواریخ بو وسواطت تواریخ بووده
است .البت  ،تاریخی ه دیگر ن قدسی است ،ن متعالی و ن آنک نتوبتی بوا فراتواریخ و امور
سورمدی دارد ،بلکو تواریخ بو مفهووم مللو تواریخ و زمووان بو معنووای مللو زمووان اسووت
(مالصالحی.)49 :1۳۸۷ ،
ابدیت و جاودانگی مهمترین عنصر موجود در نظوام فکوری ایرانیوان باسوتان بوود .تموام
آرزوها و آرمانها ،تعالی انتانی را در پیوستن ب این جایگواه ابودی جتوتوجوو مویهورد.
ازاینروست ه سنتهای فکری و اعتقادی و نظامهای معرفتوی هو دل در گوروی ابودیت
نهاده و سر ب آستان امر متعال ساییده و تجرب هوای عرفوانی و روح بواطنگرایوی بور روان و
رفتار و نوق و هنر و اندیش و آگاهی آنان چیره بوده و سروری هرده ،تاریخ و رخودادهای
تاریخی و زمان چندان موردتوج و عنایت و التفات آنها قرار نمیگرفت است ،یا اگر برای
تاریخ ارزدی قاهک میددند ،بیشتر ب واسلة پیوند رویدادهای تاریخی با ارادة الهوی مویبوود
ه در تاریخ عیان دده بود .با این تعریف از تاریخ و تواریخنگواری در دوران جدیود اسوت
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ه الیاده ( )226 :1۳۸2عمال تمامی فرهنگهای غیراروپوایی را فاقود خودآگواهی تواریخی
میداند و اگر حتی ب ماننود تواریخنگواریهوای دورة اسوالمی ،تواریخنویتوی دادوت بادوند،
عملکرد آن را برای تهیة الگوهای سرمش گون قلمداد میهند .با این تعریف جدید ،دیگور
تاریخنویتیهای دورة اسالمی نیز تاریخنویتی علمی ب حتواب نمویآمود؛ زیورا آنهوا نیوز
انتان را در پهنة تاریخ در رابل با امر متعال درک میهردند .تاریخنویتی در ایوران باسوتان
نیز ب دنبال واهاوی علک رویدادها در چهارچوب زمانمنود و تواریخی نبوود ،بلکو عملکورد
انتانی را نیز تنها بخشی از علک درگیر در رویدادآفرینی قلمداد میهرد .ازاینرو ،تاریخ نیز
برای او ب معنوای هشوف انتوان در تاریخیوت خوود نیتوت ،بلکو بو معنوای هشوف تجلوی
ارادههای همزمان فراتاریخی در تاریخ و زمان و چگونگی زنودگی در تواریخ و پیوسوتن بو
جاودانگی است.
 .۹نتیجه

براساس آنچ گفت دود ،خواطرة تواریخی در ایوران باسوتان ،یوا بو صوورت روایوت دینوی-

اسلورهای و یا ب صورت اسناد درباری در دورههای مختلوف وجوود دادوت اسوت و دانو
«تاریخنگاری» همپای سنت «وقای نگاری» در دربار پادداهان ایران پیوست موردتوجو بووده
است .داهنشاهی هخامنشی ب واسلة گتتردگی قلمروی خوود و آدونایی بوا میوراث هتابوت
رویدادهای تاریخی در میان ملک مختلف ،و همچنین ،باوری ژرف ب میراث دینی و معنووی
خود ه تأهیدی الزامآور بر تقویت عناصر حیات و زندگی دنیووی دادوت ،زمینو را بورای
پای گذاری سنتی در تاریخنویتی فراهم هورد هو هوک جهوان بشوری را بتوان یوک واحود
تاریخی پیوست تلقی میهرد .آنچ هخامنشیان فراهم هردند ،پای ای دد بورای دوککگیوری
تاریخنگاریهای جهانی ه از سوی مورخوان عصور هلنیتوم پدیودار دود .هرچنود در دورة
پس از هجوم اسکندر و اخالف مقدونی وی ،میرفت تا عواموک مختلفوی سوببسواز نووعی
گتتت آگاهی تاریخی ایرانیان دود ،آنچ موجب دد این استمرار ،خود را در مشوروعیت
سیاسی پادداهان و حاهمان وقت نشان دهد ،دلبتتگیها و خاطرههوای تواریخی بوود هو از
نهن ایرانیان هرگز پاک نشد و عاملی انگیزدوی در احیوای حاهمیوت سیاسوی و سونتهوا و
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باورهای ههن دد .این خاطرههای تاریخی عامک مهمی در برپایی پادداهی ادکانی دد هو
مشروعیت سیاسی خود را برای مقابل با بیگانگان از آن اخذ میهرد؛ روندی هو بو تودریج
زمین را برای تقویت مبانی فرهنگ ملی و مذهبی و طرد عناصر بیگان فوراهم هورد و باعو
دککگیری داهنشاهی ساسانی دد ه با نگاهی ددمنستیزان تر درصودد برپوایی دورهای از
حاهمیت سیاسی در تاریخ بودند ه ب زعم ایشان بر ارر هجووم اسوکندر از میوان رفتو بوود؛
هرچنوود در اواسوو دورة ساسووانی ،ایوون آگوواهی توواریخی مضوومونی مووذهبی یافووت و بووا
درنظردادت ددواریهای تاریخی سنت زرددتی در ایجاد یک ساختار یکپارچ و نیرومنود
در مقابک سنت متیحی بیزانس ،زمین برای دککگیری نوعی «تاریخنگاری مقودس» فوراهم
دد .در این تاریخ ،بخ

مهمی از واقعیتهای تاریخی ،ب ویژه از دوران هخامنشی ،حوذف

دد و هک تاریخ انتانی تبدیک ب مجموع ای پیوست  ،معنادار و قابکتوجی برای پیوروان دیون
زرددتی دد .این پیوند تاریخ متتند و تاریخ دینی در زمان داپور دوم و بوا نفوون روحانیوت
وقت تحق پذیرفت و روایتهای وی از تاریخ ه پیوندی اساسی با تاریخ مذهبی دادوت،
ب عنوان اصلی انکارناپذیر برای مجام مختلف ملی و مذهبی پذیرفت دود .بوااینحوال ،ایون
روایت نیز خالی از چال

و تکذیب از سوی برخی محافک مذهبی دیگر نبود؛ زیورا از یوک

سو ،روایتهای یهودی و متیحی اطالعات مورقی از تاریخ حذفددة ایران اراه مویهورد
و از سوی دیگر ،مناب یونانی و رومی در دسترس برخی از مخالفان موذهبی آیوین زرددوت
بود توا از طریو آن بتواننود روایوتهوای رسومی را بو چوال

بکشوند .ازایونرو ،در دوران

ختروانودیروان و پس از سورهوبی قیوام مزدهیوان ،تالدوی بوزرگ بو منظوور برپوایی یوک
«تاریخ ملی» صورت گرفت تا هم مشروعیت متزلزلددة دینی را احیا هند و هم مشوروعیت
سیاسی پادداهان را تقویت نماید .این مفهوم از تاریخ ،تفاوتهوایی اساسوی بوا روایوتهوای
تاریخی یونانی -رومی دادوت؛ زیورا عاموک انتوان در آن در مجموعو ای پیوسوت از عواموک
مختلف مادی و معنووی قورار دادوت و یگانو عاموک تعیوینهننودة تحووالت تواریخی نبوود.
ازهمینرو ،این بردادت از تواریخ بوا طورز تلقوی مورخوان اموروز از دانو

«تواریخنگواری»

متفاوت است؛ زیرا در نگاه مدرن ب مفهوم تاریخ ،آنچ ب عنوان یگانو عاموک در پدیوداری
رویدادهای تاریخی بو آن نگریتوت مویدوود ،انتوان اسوت؛ درحوالیهو در ایوران باسوتان
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تحوالت تاریخی حاصک هن

و واهن

مجموع ای از عوامک است هو در آن انتوان تنهوا

بخشی از عوامک تعیینهنندة آن است.
منابع
 آریووان ( .)1۳۸۸لشکرکشاای اسااکندر .ترجمووة انگلیتووی از اوبووری دو سوولینکورت.
بازنگری ،مقدم و حوادی از جی .آر .همیلتوون .ترجموة فارسوی از محتون خوادم .چ.1
تهران :مرهز نشر دانشگاهی.

 آموزگار ،ژال ( 1۳90الف)« .تاریخ واقعی و تاریخ روایی» .زبان ،فرهنگ و اسطوره
(مجموع مقاالت) .چ .۳تهران :معین .صص.200-1۸5

 1۳90( _____ ب)« .سنت دفاهی در ایوران باسوتان» .زباان ،فرهناگ و اساطوره
(مجموع مقاالت) .چ .۳تهران :معین .صص.۳۳6-۳24
 .)1۳92( _____ یادگار زریران .چ .1تهران :معین.
 ارفعی ،عبدالمجید ( .)1۳۸9فرمان کوروش بزرگ .چ .1تهران :نشور دایورهالمعوارف
بزرگ اسالمی.
 استنفورد ،مایکک ( .)1۳۸2درآمدی بر فلسفة تاریخ .ترجمة احمد گکمحمودی .چ.1
تهران :نشر نی.
 الهیاری ،فریدون؛ مرسوکپوور ،محتون و حتوین دویرمحمدی (« .)1۳92تکووین هویوت
ایرانی در تاریخنگاری عهد ساسانی» .مجلة پژوهشهای تاریخی ایران و اسامم.

س .12صص.20-1
 الیاده ،میرچا ( .)1۳۸2اسطوره ،رؤیا ،راز .ترجمة رؤیا منجم .چ .۳تهران :علم.
 ایمانپور ،محمدتقی؛ زرینهوب ،روزب و دوهناز حجتوی نجوفآبوادی (« .)1۳91نقو
حکومتهوای محلوی ایرانوینوژاد دورق آسویای صوغیر در دوککگیوری اندیشوة بازیوابی

امپراتوری هخامنشی نزد ادوکانیان» .مجلة مطالعات تااریخ فرهنگای .پوژوه ناموة
انجمن ایرانی تاریخ .س .۳س .11صص.12-1
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« .)1۳92( _____ اندیشووة بازیووابی امپراتوووری هخامنشووی در میووان ساسووانیان و نقوو

ادکانیان در این انتقال» .فصلنامة تاریخ اسمم و ایران .دانشگاه الزهرا .س .2۳س.1۷

صص.45-25
 ایمانپور ،محمدتقی ( « .)1۳9۳نگاهی دوبواره بور اهمیوت تواریخ ساسوانیان طبوری :یوک
ملالعة تلبیقی» .طبریپژوهی .ب همت محمدحتین ساهت .چ .1تهران :خانة هتاب.

 بریان ،پیور ( .)1۳۸6وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی.
ترجمة ناهید فروغان .چ .1تهران :اختران.
 .)1۳۸۷( _____ امپراتوری هخامنشی .ترجموة ناهیود فروغوان .چ .۳تهوران :فورزان
روز.
 بویس ،مری ( .)1۳۸6زردشتیان .ترجمة عتگر بهرامی .چ .9تهران :ققنوس.

 بویس ،مری؛ ویلیامز ،آلن؛ هرین بروک ،فیلی جی و جوان هیلنوز ( .)1۳۸۸جساتاری

در فلسفة زردشتی (مجموع مقاالت) .ترجموة سوعید زارع ،سیدسعیدرضوا منتظوری و
نیلوفرالتادات نواب .چ .1تهران :نشر دانشگاه ادیان و مذاهب.

 بهرامی ،روحاهلل (« .)1۳۸2گفتمان انتقادی در تاریخنگاری متعودی» .دانش تااریخ و
تاریخ نگاری اسممی .حتن حضرتی .چ .1قم :موستة بوستان هتاب.

« .)1۳92( _____ تاریخنگاری منق

و مصور در عهد ساسانیان (پژوهشی در ماهیت و

دووناخت هتوواب الص وور یووا صووور ملوووک بنوویساسووان)» .فصاالنامة تاااریخنگااری و

تاریخنگاری .دانشگاه الزهرا .دورة  .2۳س .11صص.5۷-2۷

 پلوتارک ( .)1۳۸۷حیات مردان نامی .ترجمة رضا مشایخی .ج .1چ .5ققنوس.

 پیرنیا ،حتن و عباس اقبال آدوتیانی [بویتوا ..تااریخ ایاران (از آغااز تاا انقارا
قاجاریه) .ب هود

دهتر محمد دبیرسیاقی .هتابخانة خیام.

 تفضلی ،احمد ( .)1۳۸6تااریخ ادبیاات ایاران پایش از اسامم .بو هودو
آموزگار .چ .5تهران :سخن.

ژالو
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 .)1۳۸۷( _____ جامعة ساسانی .ترجمة مهرداد قدرت دیزجی .چ .1تهران :مرهز نشر
دانشگاهی.
 تووویین بووی ،آرنولوود ( .)1۳۷0مااورو و تاااریخ .ترجمووة حتوون هامشوواد .چ .1تهووران:
خوارزمی.
 جعفری دهقی ،محمود ( .)1۳91بازشناسی منابع و مآخذ تااریخ ایاران باساتان.
چ .۳تهران :سمت.

 حضرتی ،حتن (« .)1۳۸9تاریخنگاری ایوران باسوتان؛ چیتوتی و چرایوی» .کتااب مااه
تاریخ و جغرافیا .س .145صص.۳9-۳۳

 دریایی ،تورج ( .)1۳90شاهنشاهی ساساانی .ترجموة مرتضوی راقوبفور .چ .5تهوران:
ققنوس.
 .)1۳91( _____ ناگفتههای امپراتاوری ساساانیان (مجموعو مقواالت) .ترجموة
آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی .چ .1تهران :بنگاه ترجم و نشر هتاب پارس .
 دیوواهونوف ،ا.م ( .)1۳۸۳تاااریخ ماااد .ترجم وة هووریم هشوواورز .چ .۷تهووران :دوورهت
انتشارات علمی و فرهنگی.
 .)1۳90( _____ تاریخ ایران باستان .ترجموة روحوی اربواب .چ .6تهوران :دورهت
انتشارات علمی و فرهنگی.
 دیودور سیتیلی ( .)1۳۸4کتابخانة تاریخی .ترجمة اسماعیک سنگاری و حمید بویکس
دورهایی .چ .1تهران :جامی.
 رزمجو ،داهر ( .)1۳۸9استوانة کوروش بزرگ (تاریخچ و ترجموة هاموک موتن).
چ .1تهران :فرزان روز.
 رضوی ،متعود ( .)1۳۸۳گسترۀ تاریخ .چ .1تهران :هرمس.
 زرینهوب ،عبدالحتین ( .)1۳۸1تاریخ در ترازو .چ .۷تهران :امیرهبیر.
 .)1۳90( _____ تاریخ مردم ایران (ایران قبل از اسمم) .چ .1۳تهران :امیرهبیر.
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 ژینیو ،فیلی

( .)1۳۸6ارداویرافناماه .ترجمو و تحقیو ژالو آموزگوار .چ .۳تهوران:

معین -انجمن ایراندناسی فرانت .
 سنگاری ،اسماعیک و علیرضا هرباسی (« .)1۳94دوککگیوری نختوتین بنیادهوای جهوانی
ددن در عصر هخامنشی با رویکردی دینی» .مجلة پژوهشهای تااریخی .دانشوگاه

اصفهان .س .51دورة جدید .س .۷س( 1پیاپی  .)25صص.۸4-6۳
 دارپ ،رلف نوارمن ( .)1۳۸2فرمانهای شاهنشااهان هخامنشای .تهوران :موستوة
فرهنگی و انتشاراتی پازین .
 داهد ،داهول ( .)1۳۸۷تحول ثنویت .ترجمة سیداحمدرضا قواهم مقوامی .چ .1تهوران:
ماهی.
 دیپمان ،هالوس ( .)1۳۸6مبانی تاریخ پارتیان .ترجمة هودنگ صادقی .چ .1تهوران:
فروزان روز.
 عرفانمن  ،جلیک (« .)1۳۸9اهمیت تاریخآموزی و تواریخنگواری» .همشاهری .س.1۸
س .51۳4ص.10
 عریان ،سعید ( .)1۳۸2راهنمای کتیبههاای ایرانای میاناه (پهلووی -پوارتی) .چ.1
تهران :نشر سازمان میراث فرهنگی هشور.
 علییف ،اقرار ( .)1۳۸۸پادشاهی ماد .ترجمة هامبیز میربها .چ .1تهران :نشر ققنوس.
 فرای ،ریچارد نلتون ( .)1۳۸0تاریخ باستانی ایران .ترجمة متعود رجوبنیوا .تهوران:
درهت انتشارات علمی و فرهنگی.

 قوودرت دیزجووی ،مهوورداد (« .)1۳91توواریخ هخامنشووی در منشووور هوووروس» .فصاالنامة
تاریخنگری و تاریخنگاری .دانشگاه الزهرا .دورة  .22س .10صص.102-۷5

 هالج ،مالکوم ( .)1۳۸۸اشاکانیان (پارتیاان) .ترجموة متوعود رجوبنیوا .چ .4تهوران:
هیرمند.
 هالینگوود ،رابین جورج ( .)1۳۸5مفهوم کلی تاریخ .ترجمة علویاهبور مهودیان .چ.1
تهران :اختران.
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 کتاب مقدس (عهد عتی و عهد جدید) ( .)19۸0انجمن پخ

هتب مقدس.

 هخ ،هاید ماری ( .)1۳۸0از زبان داریوش .ترجمة پرویز رجبی .چ .6تهران :هارنگ.
 هریتتنسن ،آرتور ( .)1۳50کارنامة شاهان .ترجمة باقر امیرخانی و بهمن سورهاراتی.
تبریز :دانشگاه تبریز.
 .)1۳۸1( _____ کیانیان .ترجموة نبویح اهلل صوفا .تهوران :دورهت انتشوارات علموی و
فرهنگی.
 .)1۳۸4( _____ ایران در زمان ساسانیان .ترجمة ردید یاسمی .تهران :نشر صودای
معاصر.
 هلیما ،اوتواهر ( .)1۳۷1تاریخچة مکتاب مازد ..ترجموة جهوانگیر فکوری اردواد.
تهران :توس.
 .)1۳۸6( _____ تاریخ جنبش مزدکیان .ترجمة جهانگیر فکری ارداد .چ .2تهران:
توس.
 هورت ،آملی ( .)1۳۸9هخامنشیان .ترجمة مرتضی راقبفر .چ .6تهران :ققنوس.
 هوک ،جان مانوهک (« .)1۳۸۷ظهور هخامنشیان و بنیوانگوذاری امپراتووری هخامنشوی».

تاریخ ایران دورۀ هخامنشایان (از مجموعوة تواریخ همبوریج) .بو سرپرسوتی ایلیوا

گردویچ .ترجمة مرتضی راقبفر .ج .2ق .2چ .2تهران :جامی.

 هول  ،هارستن ( .)1۳۸9سایر اندیشاة دینای (از مجموعوة تواریخ ایوران همبوریج).
ب و سرپرسووتی احتووان یاردوواطر .ترجمووة حتوون انود و  .ج .۳ق .2چ .5تهووران :امیرهبیوور.

صص.2۸1-2۳9
 هیانی هفتلنگ ،هیانوس ( .)1۳۸1ایرانشناسی .چ .1تهران :توس.
 گارسویان ،نینا ( .)1۳۸۳بیزانس و ساسانیان (از مجموعة تاریخ همبریج) .ب سرپرسوتی
احتان یارداطر .ترجمة حتن انود  .ج .۳ق .1چ .4امیرهبیر.

 گردویچ ،ایلیا ( .)1۳۸۷تاریخ ایران دورۀ ماد (از مجموعوة تواریخ ایوران همبوریج).
ترجمة بهرام دالگونی .چ .1تهران :جامی.
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 گتنوفون ( .)1۳۸6کوروشنامه .ترجمة رضا مشایخی .چ .6تهوران :دورهت انتشوارات
علمی و فرهنگی.
 لنتکی ،گرهارد و جین لنتکی ( .)1۳۷4سیر جوامع بشاری .ناصور موفقیوان .تهوران:
درهت انشارات علمی و فرهنگی.

 لوهرنین ،و.گ ( .)1۳۸9نهادهاای سیاسای ،اجتمااعی و اداری ،مالیااتهاا و
دادوستد (از مجموعة تاریخ ایران همبریج) .ب سرپرستی احتان یارداطر .ترجمة حتن
انود  .ج .۳ق .2چ .5تهران :امیرهبیر .صص.145-۷1

 مجتبایی ،فتحاهلل (« .)1۳۸۸سوی های تاریخنگاری دینی» .کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.
س .1۳6صص.1۸-10
 مجیدزاده ،یوسف (« .)1۳۸۸تاریخ سیاسی» .تاریخ و تمدن بینالنهرین .ج .1تهران:
نشر مرهز نشر دانشگاهی .چاپ دوم
 مالصالحی ،حکمتاهلل ( .)1۳۸۷باساتانشناسای در بوتاة معرفاتشاناختی .چ.1
تهران :نشر مؤستة تحقیقات و توسعة علوم انتانی.
 موسی خورنی ( .)1۳۸0تاریخ ارمنیان .ترجمة ادیک باغداساریان (ا .گرمانیوک) .چ.1
تهران :ادیک باغداساریان.
 میراحمدی ،موریم ( .)1۳69کتابشناسی تاریخ ایران در دوران باساتان .تهوران:
امیرهبیر.
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