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تاریخ دریافت97/07/05 :

تاریخ پذیرش97/10/29 :

چکیده

تقسیمبندی تاریخ ایران باستاان تتا پتیا ان می ت مخستت صرتر جارتار اغلت در
چارچوب شاهنامه یا روایات دساتیری جرار میگرفت .ترر ت ماتون تتاریخی در
کنار ظهور مگاه اماقادی ،به صالوة کشفیات باساانشناستی و رمگگشتایی وطتو

باساامی در صرر جارتار پتیافتر هتای پیشتید دربتارة تتاریخ باستاامی ایتران را

دگرگون کرد .آن فعالیتها و پژوهاهای صل ی در نمین تاریخ ه تراه بتا مگتاه

ملیای که در امقالب مشروطه بررساه شد ،لتگو مگتارش تتاریخمگتاری ملتی و

منسجم را به ورود آورد .ت ا اید صوامل باصث شدمد تا الگوی دورهبندیِ تاریخ

باساامی ایران دگرگون شود.

مقال حاضر به دمبال تبیید اید پرسا است که فرایند تحول تقستیمبنتدی تتاریخ

ایران باساان ان الگوی سنای به الگوی صل ی و موید در صرر جارار چگومته بتوده

است؟ در پاسخ به اید پرسا چنید مایجه گرفاه شده است:
 .1شناسه دیجیاال (10.22051/hph.2019.20388.1223 :)DOI

 .2دامشجوی دکارا گروه تاریخ ،دامشکده ادبیات و صلو امسامی ،دامشگاه تهران ،تهران ،ایران .

rezarordou@ut.ac.ir
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تاریخمگاران پیترو الگوهتای غالت تتاریخمگتاری ستنای ،الگتویی رهتانمگتر و
درباری ارائه میدادمد که مبدأ وود را آفرینا امسان جرار میداد و فارغ ان تطبیق

دادهها با شواهد صینی سعی میکرد روایای افسامهگتون و مشتروصیتبختا بترای
دربار صرر وود ارائه دهند .با گساردهشدن تحقیقات تاریخی و برون موصی مگتاه

ملی ،تالش برای ارائ تاریخی منسجم ان گذشا باستاامی ایتران تتا صرتر معا تر

افگایا یافت .تاریخ صل ی ایران باساان به مرور به صنتوان روایاتی معابتر در کنتار

روایت سنای به رس یت شناواه شد و تاریخمگاران برای رفع شبهات میتان آن دو

روایتتت جلتتم متتیندمتتد .ستترامجا در اواوتتر دورة جارتتار ،روایتتت ستتنایْ روایاتتی

افسامهای برش رده شده و تاریخی که مبانتی بتر کشتفیات باستاانشناستی و ماتون
باساامی است معابر گردید.

واژههای کلیدی :الگوهای تاریخمگاری ،تقسیمبنتدی تتاریخ ،ایتران باستاان،

جارار.

مقدمه
مواره ایرامیان با ترر

ماون باساامی و کشفیات باساانشناستی ابهامتاتی را در فهتم تتاریخ ایتران

باساان برای تاریخمگاران ایرامی و به تبع ،ایرامیان -که تروری غالباً شاهنامهای یا دساتیری ان تاریخ

باساامی وتود داشتاند  -بته ورتود آورد .آشتنایی تتدریجی موروتان ایرامتیِ دورة جارتار بتا فنتون

تاریخ مگاری اروپایی مقط صطفی در تاریخمگاری ایرامیان به ش ار میرود که به تبع آن رریتامی ان
مقد تاریخی میگ ظهتور کترد .درمظر گترفاد آن مقطت صطتم ه تراه بتا کشتفیات باستاانشتناوای و

رمگگشایی ان نبانها و وطو باساامی مور
به حونة تاریخ ایران باساان تسری یابد.

شد تا با فراهمآمدن اطالصات ردید ،مگتاه اماقتادی

فعالیتتتهتتای گستتارده ای کتته در ایتتد دوره در نمینت تتتاریخ باستتاامی ایتتران امجتتا شتتد ،مگتتاه

تاریخمگاران مسبت به دورهبندی تاریخ جدیم را تغییر داد .تغییر تدریجی دیدگاه آمان در آثارشان به
ووبی مشهود است و میتوان با دجت در آثار ،محوة تحول الگوهای تقسیمبندی تاریخ ایران باساان

در صرر جارار را ،که موضوع اید تحقیق است ،مشان داد.

مطالعات در نمین تاریخمگاری صرر جارار حتونة ماشتناواهای میستت .رتدا ان کاتاب مستاقل

صباس جدی ی جیداری (جدی ی جیداری )1۳9۳ ،دربارهی تاریخمویسی صرر جارار ،مقاالت ماعتددی

در اید نمینه مگاشاه شده که ان رنبههای مخالم مگاشاههای تاریخی در دورة متورد مظتر را متورد
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مداجه جرار دادهامد .توره به تاریخ دورة باساان در صرر جارار الباه در اید گومه مآوذ محتل بحتث
بوده است اما کااب و مقاالتی که به طور مساقل به اید موضوع پرداواه باشند امدک است.

صباس امامت (امامت )1۳77 ،به بانتاب امدیش بانسانی تاریخ باستاامی ایتران در تتاریخمگتاری

دورة جارار اشاره کرد اما مورد مطالعه در آمجا تنها راللالدید میرنا و مام وسروان اوست .مح د
توکلی طرجی ( )Tavakoli-Targhi, 2009ان مقا تاریخمگاری در برساوت هویت ملی میگویتد

و ان جال های مافاوت تاریخمگاری ایرامی و اسالمی – که در آمها امسان مخستاید بتید کیتومر و

آد رابهرا میشود – سخد به میان میآورد 1.مقالهای دیگر ان صباس امامت ( )Amanat, 2012ان

پیشین بهورودآمدن تاریخ مگاری ماسیومالیسای اولیته در صرتر جارتار و مراحتل تکتوید آن ستخد

می گوید .بنا به موضوع مقاله ،مویسنده روایت های کلتی ان تتاریخ ملتی و باستاامی ایتران در صرتر

جارار را معرفی کرده و بهدرسای متدصی شتده کته بانستاوت تتاریخ باستاامی ایتران پتیا ان دورة

پهلوی ورت گرفاه بود .مویسنده وارد رگئیات مشده و آمجتا کته ان تتاریخمگتاری ایتران باستاان
حبت میکند به مسائل و گرههای تاریخ مگاران در مگارش تاریخ باساامی ایران اشتاره م تیکنتد.

صلی امراری ( )Ansari, 2013به تقابل روایات اساطیری و تاریخ صل ی پرداواه و رومد تحتول آن

در ایران را با مورد تاریخمگاری موید در اسکاتلند مقایسه کرده استت .در اینجتا مویستنده مشخرتاً
روایات اساطیری شاهنامه و کارکرد آن در رامعه را در مقابل تاریخمگاری متوید جترار متیدهتد و

رویکردی را که تاریخ مگاران ایرامی در جبال اید دو در پیا گرفاند متورد بحتث جترار متیدهتد.

2

مویسنده ان وارد شدن به تحلیل ماد موروان وودداری ،و تنها رومد رابهرایی روایتات را بته طتور

کلی بیان کرده است« .موروان صرر جارار و روایت دساتیری ان تاریخ ایتران باستاان» موشتاهشتده

توسط مجابی ولیفه و امید آریان راد ( ،)1۳9۴مشخراً دربارة تاریخمگاری ایران باستاان در صرتر

جارار موشاه شده است .ه ان طور که ان صنوان مقاله پیداست ،موضوع مقاله بتر روایتت دستاتیری،

که یکی ان رریان های روایی در ورت بندی تاریخ ایران باساان در دورة جارار بود ،ت رکتگ دارد
و به ورت رامع فران و فرودهای تاریخمگاری ایران باساان در آن صرر را مشان م یدهد.
ابگار گردآوری مطال

در اید مقالته بته تورت کاابخامتهای بتوده استت .روش مقایستهای و

تو یم محاوای آثار مگارشیافاه در اید صرر مدمظر مویسنده بود .تورته بته متوع موتر و ه نتید
 .1اید مقاله با صنوان «تاریخمگاری و ساوت هویت ملی در ایران» توسط صلیمح تد طرفتداری در کاتاب ملتیگرایتی،
تاریخمگاری و شکلگیری هویت ملی موید در ایران ترر ه شده است (طرفداری.)12۸-105 :1۳97 ،

 .2اید مقاله با صنوان «اسطوره ،تاریخ و رابهرایی روایتها در تتاریخمگتاری ایتران» توستط صلتیمح تد طرفتداری در

کااب ملیگرایی ،تاریخمگاری و شکلگیری هویت ملی موید در ایتران ترر ته شتده استت (طرفتداری-2۴9 :1۳97 ،

.)271
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ترتی

نمامی مگارش مسخ اید دسااورد را در پی داشت که در بروی ان مسخ روشد شتد مؤلتم ان

چه منابعی اسافاده کترده استت و بته ه تید ترتیت

ستال مگتارش بروتی ان مستخههتایی کته ستال

مگارششان مشخص مبود ،به طور حدودی ،تعیید شود .در اید رساله اغل
ملی ،مجلس ،ملک ،دامشگاه تهران و مرکگ دایره ال عارف بتگر

مظر بررسی شده است.

مسخ وطی کاابخامههای

استالمی دربتارة موضتوع متورد

از ترجمۀ متون تاریخی تا ترجمۀ بیستون
توره و صالجه به تاریخ ایران باساان در صرر جارار ان ه ان اوایل دورة مگبور مشهود استت .پیرایت

دو کااب نینتالاواریخ موشا میرنا رضی تبریگی در سال  1222ق – 1که تاریخ پادشتاهان ایتران
ان دوران باساان تا رونگار فاحعلی شاه را در برمیگیرد – ان مخساید تألیفات صرر جارار است که

به موضوع ایران باساان پرداواه است (جدی ی جیداری .)۳0 :1۳9۳ ،مخساید کوشا و کنجکاویها

در رهت روشدکردنِ تاریخ باساان ،ان طریق ترر ه ان نمان صباس میترنا ( 12۴۸ – 120۳ق) پستر
فاحعلی شاه آغان شد که بعدها بر تاریخمگاری ایرامی تأثیر گذاشت ( .)Tucker, 2012: 283صباس

میرنا بنا به شرایط دشوار سیاسی و مظامی که در آن جرار داشت ،در میان متردان مشتهور تتاریخ در

پی الگویی برای فعالیت سیاسی وود میگشت و آمها را م ومه جرار میداد (بتاالیی .)۴2 :1۳77 ،در

راساای هدف مگبور ،مخساید کاابی که ترر ه شد کااب تاریخ اسکندر توسط ری گ ک ل در سال

 122۸ق بود .در اید کااب ،تتاریخ مقدومیته ان نمتامی کته تحتت ترترف ایتران درآمتد تتا پایتان

لشکرکشی های اسکندر موشاه شده است .در اید ترر ه ،کشورگشاییهای ایران در دوران باستاان

به کیخسرو مسبت داده شده است« :والیات یومامی در رنوب ماکادومیه در نمان کیخسرو به ت لک

ایران درآمد» (تاریخ اسکندر .)22۸ – 227 :122۸ ،اسکندر میتگ بتا صنتوان اوالقترمید معرفتی شتده

است (ه ان .)2۳0 :ماررم سونا را به شوشار ترر ه کرده (ه ان )250 :که مشان میدهد تا پیا ان
امجا حفاریها در شوش ،ان اه یت اید شهر چندان آگاهی مداشاند.

ان ر له تألیم هایی که در اید میان امجا گرفت ،کااب تاریخ فرس جدیم و تاریخ یگدگتردی

موشتتا استتداج متتنجم ا تتفهامی در ستتال  12۴۴ق بتتود کتته در آن ،نمتتان رلتتوس ر شتتید را مبتدأ

تاریخمویسی و مبدأ تاریخ یگدگردی را نمان رلتوس «یگدرترد بتد شتهریار» در مظتر گرفاته استت

(منجم ا فهامی .)2۳ :12۴۴ ،ه انطور که ان مبدأ تاریخیاش مشخص است ،مؤلمْ تتاریخ ایتران

باساان را در چارچوب شاهنامهای تبیید کرده است .متنجم ا تفهامی سالشت ار باستاامی وتود را بتا
 .1در اید مقاله برای اکر سالها ،آنطور که در صرر جارار مرسو بوده ،ان سالش ارِ ج ری اسافاده شده است.
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تاریخ بابل و رو مقایسه کرده و بدیدترتی

تاریخ شاهنامهای را در نمرة تواریخ واجعتی جترار داده

است« :ان سال  79رلوس ر شید تا نمان بختالنرر  2۴60سال است و تا مبدأ تاریخ رو که بعتد
ان وفات اسکندر به  12سال است  2۸96سال است» (ه ان.)۳0 :

اگتر تتاریخ وفتات استکندر را ستال  ۳2۳ق .در مظتر بگیتریم (،)Depuydt, 1997: 117-135

دوانده سال پس ان آن ه ان مبدأ تاریخ سلوکی ( ۳11ق ) .وواهد بود کته مؤلتم در اینجتا مبتدأ

تاریخ رو دامساه است .بدیدترتی

فا ل سال  79رلوس ر شید تا  ۳11ق 2۸96 .ستال در مظتر

گرفاه شده است .بنابراید ،سال رلوس ر شید برابر با مج توع  ۳11و  2۸96و  79و معتادل ۳2۸6

ق .میشود و ان آمجا که مویسنده متدت ستلطنت فارستیان را جریت

بته  ۴000ستال دامستاه استت

(منجم ا فهامی ،)۴۸ :حکومت ایرامیان باساان بنا بر روایت متنجم ا تفهامی تتا ستدة مهتم متیالدی

ادامه مییابد.

توره به تاریخ ایران باساان در آثار تاریخ مگارامی مظیر میرنا مح د ادق مرونی (  1250 .ق)

میگ دیده میشود .مرونی در یادداشتهتایا دربتارة رنت

هتای ایتران و روسْ مظتا ردیتد را –

بروالف پارهای موروان که آن را به ریشههای اسالمی و روایتهای دینتی پیومتد متیندمتد – بته

مقاهای تختر شید و ایران باساان ارتبا میدهد (مرونی .)156 :1۳69 ،ان دیگتر کاتابهتایی

که تا پیا ان ووامدهشدن کایب بیستاون توستط هنتری رالینستون دربتارة تتاریخ ایتران موشتاه شتد

میتوان تاریخ پادشاهان – تقتویم تتاریخ را متا بترد کته توستط مح داست اصیل بتد مح د تادق

شیرانی در بغداد موشاه شد .در اید کااب ،ابادا تاریخ و احوال پیغ بر اسال و ولفای راشتدید تتا

اما حسید موشاه شده و پس ان آن به تاریخ پیشدادیان ،کیامیان ،طبقت استکندر رومتی ،اشتکامیان،

ساسامیان و دیگر حکومت های ایرامی پس ان اسال پرداواه است (تاریخ پادشاهان – تقویم تاریخ،

.)1251

در اواسط سدة سیگدهم ج ری ،هنری رالینسون امگلیسی کایب بیساون را ووامد و وود آن را به

فارسی ترر ه و در جال

رسالهای با صنوان «ترر ه کوه بیستاون» در ستال  126۴ق بته مح تد شتاه

تقدیم کرد 1.مکا جابل توره مقدمه ای است کته مح تدتقی ست هر بته دستاور حتای میترنا آجاستی

لسان ال لک بر ترر رالینسون مگاشاه است .مؤلم ماسخالاتواریخ بتا آمکته بتا ا تل متاد بیستاون

مواره شده اما به سادگی داریوش را حاکم محلی فارس و استاخر در نمتان لهراست

و تتابع رهتا

میپندارد که در واجع کارگگار سیاستهای آمتان بتوده استت .ه نتید در ادامته متیگویتد رهتا
 .1برای تاریخ

تالش ها در رهت ثبت و رمگگشتایی ماتون فارستی باستاان بنگریتد بته :ویستهوفر۳00-2۸6 :1۳90 ،؛

Daniels, 2015؛ .Humbach, 2011
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حکومت کرمامشاه و ه دان را میگ به داریوش اصطا کترد .ست س داریتوش بته فرمتان رهتا ست اهی
فراهم کرده بابل ،شا  ،بیتال قدس ،ارمنستاان ،آفریقتا و رگایتر والتدات(جناری) را تحتت

بگر

فرمان درآورد (رالینسون.)5-۴ :126۴ ،
بدیدترتی

با آمکه ترر بیساون در دسارس تاریخمگاران ایرامی جرار گرفتت امتا در اباتدا در

چارچوب تاریخ اساطیری به آن مگریساه یتا ا تالً مادیتده گرفاته شتد .بترای م ومته کاتاب تتاریخ

پادشاهان ایران چهار سال پس ان ترر بیساون مشخراً دربارة شاهان باساامی ایران موشاه شده امتا
ه نان طبق روایات شاهنامهای تنظیم شده است (تاریخ پادشاهان ایران.)126۸ ،

دو روایت غیرتاریخی
صالوه بر روایت شاهنامهای  -که تاریخ ایران باساان را در چهار سلسل پیشدادی ،کیامی ،اشکامی و
ساسامی ترویر میکند  -روایت دیگری ان تاریخ ایران باساان در می دو سدة سیگدهم ج تری در
میان آثار تاریخمگاران ایرامی دیده می شود که پادشاهان ایران تا یگدگرد ساسامی را در پتن گتروه

مهآبادیان ،ریان ،شائیان ،یاسامیان و گلشائیان – الباه با تلفظهای مخالم – دورهبندی میکند .اید
دورهبندی که برگرفاه ان موشاههای پارسیان هنتد و بتهورتو

متذاه

کات دستاتیر آست امی و دبستاان

استت ( ،)Amanat, 2012: 328-329بته دوران پتیا ان کیتومر مربتو متیشتود کته

سرامجا در نمان کاشائیان یا گلشاهیان به کیومر و رامشیناما تا یگدگرد ساسامی وام میشود.

ران ملکم امگلیسی در سال  12۳0ق ، 1۸15/احا االً بهواسط ارتباطا با هنتد و روامتع آن،

در مانی تاریخی ان اید دورهبندی در مگارش بخا تاریخ باساامی ایران اسافاده کترد (

Malcolm,

 .)1815: 7-11اما کااب تاریخ کامل ایران ملکم تا سال  12۸7ق ،که توسط میرنا اس اصیل حیترت
در ب بئی به فارستی برگردامتده شتد ،ترر ته مشتده بتود و تتاریخمگتاران ایرامتی بته طتور محتدود

میتوامساند ان محاوای آن آگاهی داشاه باشند.

ردا ان صلیقلیمیرنا اصاضادالسلطنه – کته در اکستیرالاواریخ در ستخد ان طه تور بته کتیا

مهابادیان اشاره و به دبساان مذاه

اساناد میکند (اصاضادالستلطنه:1259 ،

 6التم) – انر لته

مخساید تاریخمگاریهای ایران باساان برمبنای روایت پارسیان هند به نبان فارستی ،کاتاب مژادمامت

پادشاهان ایرامیمژاد موشا رضاجلی هدایت است که در سال  1276ق موشاه شد .هدایت بتا اررتاع
به کااب دبساان ]مذاه [ ،مهآباد را مخساید پی بر و پادشاه ملک صجم میدامد که طبقات والیتق
را گروه گروه به نراصت و کس

و تجارت و صلم و طاصت و پهلوامی و کشتورداری برگ اشتت و

دساتیر باساامی به لغت آس امی بر او مانل شد (هدایت.)2 :1276 ،
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پس ان اکر سلسلههای ریان و شائیان ،میگوید سرامجا گلشتائیان ،کته اولتید آمهتا آد بتود،

روی کار آمدمد .ظهور آمها مطابق بتا ظهتور آد وتاکی دامستاه شتده و «آد وتاکی» و ه نتید

«گلشاه» را ان القتاب «کیتومرن» یتا «کیتومرس» برشت رده استت 1.بنتا بتر ایتد روایتت ،کاشتائیان ان

کیومر تا یگدگرد بد شهریار  602۴سال و پن ماه ج ری پادشاهی کردمد و ان آن پس تانیتان بتر
ملک فارسیان غال

شدمد (ه ان.)6-۴ :

با مقایس کااب مژادمام پادشاهان ایرامیمژاد با کابی که در ه ان سال ( 1276ق) دربارة تتاریخ

ایران موشاه شد ،روشد میشود که روایت شاهنامهای ه نان به موانات روایات دستاتیری موشتاه

میشده است 2.برای م ومه میتوان به کااب تاریخ ایران اشاره کرد که ایران باساان را ان پیشدادیان

تا یگدگرد در مظر گرفاه است (تاریخ ایران1276 ،الم) .ه نید کااب دیگری با ه ان صنوان ،بته

کاابت فضلاج بد صبداج ،که تاریخ ایران باساان را ان پیشدادیان تتا اموشتیروان شترا داده (تتاریخ

ایران1276 ،ب) یا تاریخ سالطید صجم ان اح د شفیع وجار شیرانی کته بتا موتری ستره سرگذشتت
پادشاهان پیشدادی ،کیامی و ساسامی را براساس تاریخ طبری و شاهنام فردوسی موشاه است (وجتار

شیرانی.)12۸1 ،

در سال  12۸۴ق ،تاریخ ایران معروف به تاریخ مالباشی توسط میرنا صبتدالرحیم مالباشتی بتد

حسینعلی هروی موشاه شد .مالباشی تاریخا را ان بدو صالم ،شامل سالطید و امبیتا و حک تای هتر

صرر ،تا ابادای هجرت پیامبر اسال مگاشاه است .مالباشی دربارة حضتور ایرامیتان در ایتران نمتید

میمویسد« :مرد صجم که در م لکت ایران نمید انید پیا سکون داشاهامد و ایشتان را ایگدیتان و
یگدامیان و آبادیان و هوشیان و اموشکان و آاریان و آارهوشنگیان گویند».

در تاریخ مالباشی ،ابادای تاریخ و ه نید سالش ار ان هبو آد صلیهالسال آغان متیشتود و

بروالف مژادمام پادشاهان ایرامیمژاد ،کیومر با آد واکی یکی در مظر گرفاه مشده است:

«رلوس کیومر در م لکت ایران  2۳19سال بعد ان هبو آد  ...رلتوس کیقبتاد

در م لکت ایران و پادشاهی او  ۴56۳سال بعد ان هبو آد  ...رلوس کیخسرو در

م لکت ایران  ۴۸1۳سال بعد ان هبو آد  ...رلوس اشک بتد اشتک  5299ستال
بعد ان هبو آد .»...

 .1دربارة اواالف مظرها بید موروان دورة جارار در مورد پتد ِر بشتریت دامستاد حضترت آد یتا کیتومر بنگریتد بته:
توکلی طرجی.107 :1۳97 ،

 .2برای آگاهی ان تأثیر روایات دساتیری بر تاریخمگاری موروان جارار بنگرید به :ولیفه و آریان راد.1۳9۴ ،
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ویژگی دیگر تاریخ مالباشی آن استت کته تتاریخ ایتران را در بستار رهتامی متیمگترد 1.او در

فرولی رداگامه با صناوینی مظیر «اکر سالطید چید»« ،تشتخیص اراضتی و شت ارة مترد م لکتت

آسیا و دول اکابر»« ،تشخیص م الک آفریقا و مساحت اراضی»« ،شرا تشخیص اراضتی و شت اره

متترد م لکتتت امریکتتا» و  ...بتته تشتتریع وضتتعیت تتتاریخی و رغرافیتتایی م التتک مخالتتم رهتتان

میپرداند .س س در توضیع سلطنت هر یک ان شاهان ایران ،شاهان و بگرگتان معا تر او در مقتا

مخالم رهان را میگ معرفی میکند .برای موال دربارة سالطید معا ر دارا میمویسد« :اکر ستالطید

و حک ایی که معا ر دارا بودهامد :فیلقوس که هم ما او فل

بود در ماکادومیته بته تختت ستلطنت

برمشست .م لکت ماکادومیه ان صهد شاه کیخسرو در تحتت فرمتان ملتوک ایتران بتود( »...هتروی،

.)12۸۴

یکتی ان تأثیرگتذارترید کاتتابهتای تتتاریخ ایتران باستاان رلتتد مخستت مامتته وستروان موشتتا

راللالدید میرنا ،پسر فاحعلی شاه استت کته در ستال  12۸5ق بته رشتا تحریتر درآمتد .ستادگی

روایت ماد ،ورود طرا هایی ان شاهان باساامی ایران که بروی برگرفاه ان مقوش ستکههتا و بروتی
دیگر نادة تخیل مویسنده یا ترویرگر (صبدال طل

اس هامی) بود و ه نید تتدریس آن کاتاب در

دارالفنون (امامت 2)17-16 :1۳77 ،را میتوان ان ر له دالیل تأثیرگتذاری آن دامستت (

 .)2012: 329-330راللالدید میرنا در ه ان جال

Amanat,

روایات دساتیری ،پادشاهان ایران تا یگدگرد را

در پن گروه آبادیان ،ریان ،شائیان ،یاسائیان و گلشائیان میگنجامد و سلسلههای پیشدادی ،کیامی،

اشکامی و ساسامی را نیرمج وص گلشائیان در مظر میگیرد .او میگ مامند رضاجلی هدایت در مژادمام

پادشاهان ایرامیمژاد کیومر را با آد همنمان و یا یکی دامساه است (راللالدید میرنا-۸ :1297 ،

 .)16رالل الدید میرنا چیرگتی اصتراب بتر ساستامیان را ،بتروالف موروتان استالمی ،مبتدأ تتاریخ
اسالمی ایران به ش ار م یآورد بلکه آن را حادثه ای رنبی در تداو تاریخ ایتران جل تداد متیکنتد
(.)Amanat: ibid

پس ان مگارش مام وسروان ،طرا هایی که در آن کااب ان شاهان ایران کشتیده شتده بتود بته

وفور در کاابها ،مظیر ترر تاریخ کامتل ایتران رتان ملکتم ،و مقاشتی بناهتا ،موتل مقتوش تکیت

معیدال لک (شیرانی و دیگران ،)77-61 :1۳9۴ ،اسافاده شد.

 .1ئقرارگیری در تاریخ رهامی ان ویژگیهای تاریخ مگاری موید بود .بترای بحتث در ایتد متورد بنگریتد بته :امرتاری،

.262 :1۳97

 .2فتگل مگارش مام وسروان با میت تدریس آن را صنوان میکند اما اشاره میکند که هیچ گواهی مبنتی بتر اینکته
مشان دهد کااب به موابه ماد درسی مورد اسافاده جرار گرفاه باشد ورود مدارد ( فتگل.)160 :1۳7۸ ،
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بهطتورکلی ،تتاریخمگتاری هتای ایتران باستاان در ستدة ستیگدهم ج تری بته دو جالت

روایتات

شاهنامهای و روایات دساتیری محدود میشود .گرچه بروی به افسامهبودن روایات ااصان داشاهامتد
(تاریخ ایران ،جرن  )2۴ :1۳اما روایت رایگگینی در اوایار مداشاند .تنها کل نتاس رابترت مارکهتا

امگلیسی ان ماون یومامی و کایبههای باساان دربارة تاریخ ایران اطتالع داشتت (

Markham, 1874:

 )vii & 1-2اما ه نان – با اهداف اساع اری  -تترریع داد ان روایتت شتاهنامهای بترای مگتارش

تاریخ ایران باساان اسافاده کند تا باوامد بر ااهان ایرامیان اثر بگذارد .او در مقدمت کاتابا ،کته در

سال  1290/ 1۸7۴ق موشاه ،روسیه را بته تتوران و م تاد اهتری د تشتبیه و در صتو

امگلستاان را

دوستتت و دشت دِ بخشتتندة ایتتران معرفتتی کتترد ( .)ibid: xiv-xvالباتته گتتاهی در حتتید موشتتاارش

تطابقهایی تاریخی برجرار میکند :برای موال ،دورة حکومت ضحاک را برابر با نمامی که پارسهتا
تحت یتوغ آشتوریان بودمتد در مظتر متیگیترد ( ،)ibid: 8حکومتتهتای هووشتاره  Cyaxaresو

آژیدهاک  Astyagesرا با کیکاووس و کیخسرو را با کورش بگر

ه نید لهراس

را ک بوریه ،گشااس

تطبیتق متیدهتد (،)ibid: 25

را داریتوش و استفندیار را وشیارشتا فتر

کترده استت

( .)ibid: 28-34در پایان فرل کیامیان میگ بخاهایی ان ترر رالینسون ان کایب بیستاون را آورده

است (.)ibid: 40-41

با آمکته مارکهتا در ایتد کاتاب و ورو تاً در مقدمته ،مختاطبا ایرامیتان و مشخرتاً ستران

حکومت ایران بود اما هیچگاه فرل های ابادایی کااب به فارسی ترر ه مشتد .میترنا رحتیم فرنامته

پسر حکیم ال الک ،رئیس تشریفات ما رالدید شاه ،پس ان تحریل در لندن و بانگشت بته ایتران
شروع به ترر آن کرد .او ابادا فرل چهارده به بعد را ،که تاریخ سلطنت جاراریه استت ،ترر ته
کرد و جرد داشت فرول دیگر را میگ ترر ه کند اما بر اثر سکاه ان دمیا رفت و دیگتر کستی بتاجی

فرول را ترر ه مکرد (مارکا .)17-1۴ :1۳67 ،

در اواور سدة سیگدهم ،دو روایت غیرتاریخی ،یعنتی روایتت دستاتیری و روایتت شتاهنامه ،ان

تاریخ ایران باساان در کنار موشاه های موروان یومامی جرار گرفت و در جال کاتابی بته متا تتاریخ

ایران ،موشاهی مح دحسدوان مقد مراغهای ملق

به « نیعالدوله» که بعدها لق

اصا ادالستلطنه

گرفت ،موشاه شد .اصا ادالسلطنه در اید کااب ان مهآبادیان شروع متیکنتد و وارد دوران تتاریخی

میشود؛ ان سیروس (کورش) ،کامبیگ (ک بوریه) و داریوش ما میبرد و براساس موشاههای یومامی
ان رن

های ایران با یومامیان میمویسد (اصا ادالسلطنه.)۳1-۳0 :1292 ،
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سدۀ چهاردهم ،آغاز تاریخنگاری نوین
با آغان سدة چهاردهم ج ری رومد تتانهای در باستاانشناستی و تتاریخمگتاری ایتران باستاان شتکل

گرفت .تاریخمگاری ،در راساای رویکرد پونیایویسای آل امی ،به س ت ثبت «آم ه به واجتع اتفتاق

افااده» پیا رفت ( )Tucker, 2012: 284و به مرور ایرامیان میگ با اید رویکرد آشنا شدمد .ان اوایتل
دورة جارار و با مواره ایرامیان با مدرمیاه ،مگاه به گذشاه و مطالع آن به تدری تغییر کترد امتا در

اید سده فرایند تغییرات تشدید شد .تغییرات مگبور وود را در اویگیتری فرهنت

صالجه به دریافت آگاهیهای موثق مشان داد (.)Azimi, 2012: 368

مشتر ،موشتاار و

حسینعلی میرنا ،پسر فاحعلی شاه و حاکم فارس ،دساور داد تا مقابر شتاهان «کیتامی» در تختت

ر شید بان شومد ،با اید حال آمان رگ یک مشت واک ان بدنهتای – بته نصتم آمتان – ر شتید و
کاووس و جباد چیگی به دست میاوردمد (حستینی فستائی 1.)70۸ :1۳۸2 ،باستاانشناستان فرامستوی،

مظیر دیوالفو ا ،به حفاری در شوش دستت ندمتد کته گتگارش آن در جالت

ستفرمامه مناشتر شتد و

مح دحسد وان اصا ادالسلطنه آن را ترر ه کرد 2.اصا ادالسلطنه ه نید برمبنای کاابی که رتری

رالینسون دربارة اشکامیان موشت ۳و ه نید با معدود سکه های اشکامی که در اوایار داشت دست

به مگارش تاریخ مفرل اشکامیان تحت صنوان دررالایجتان فتی تتاریخ بنتیاالشتکان ند و آن را در

سال  1۳11ق به پایان رسامد .اصا ادالسلطنه در اید کااب تبتار جارارهتا را بته اشتکامیان رستامد کته
مورد تشویق ما رالدیدشاه میگ جرار گرفت .دررالایجان بعدها مبنتای کتار تتاریخمگتاران ایرامتی در
مگارش تاریخ اشکامیان شد .در اید کااب سیروس (کورش) رگو ما آوران دمیای جتدیم برشت رده

شده (اصا ادالسلطنه )6۴۸ :1۳71 ،و ما او در کنار داریوش هیسااس
بگر

(گشااست ) بته صنتوان میتای

ایرامیان آمده است (ه ان .)719 :اما تنها در ه ید دو مورد ما کورش ثبت شده و در بتاجی

موارد ه واره ما کیخسرو به رای او اکر شده است .ه نید ه تواره ان صنتوان کیامیتان بته رتای

هخامنشیان اسافاده شده است .ردا ان ما ها ،محاوای تاریخی و ه نتید سالشت ار کتامالً براستاس
تاریخ واجعی و صاری ان روایات شاهنامهای است.

تقریباً همنمان با نیع الدوله ،میرنا صبدالحسید وان بردسیری کرمامی معروف به میرناآجاوتان

کرمامی در اساامبول براساس منابع ایرامی و ه نید ترر ه های فرامسوی ان ماون یومامی و التتید و
 .1برای آگاهی ان حفاریهای هیئتهتای وتارری در تختت ر شتید بنگریتد بتهDuchesne-Guillemin, 1964: :

.551-561; Herzfeld, 1929: 17-64; Zander, 1968: 1-127

 .2ترر سفرمامه مادا ان .دیوالفوئا ،تاریخ  1۳00-1299ق ، 1۸۸2-1۸۸1/ترر ه حسد نیع الدوله ،کاابخامه ملتی،
ف .7۳

3. Rawlinson, G., 1873, The Sixth Great Oriental Monarchy, London: Longmans, Green,
and Co.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 17 /

چند تحقیق ردید ،مامند کاابهای گیبون و ران ملکم (کرمتامی ،)21 :1۳۸9 ،شتروع بته مگتارش

تاریخ ایران ان دوران اسطورهای تا صرر جارار در جال یک مج وص سهرلدی تحت صنوان آیینت

سکندری کرد .او ان چهار گومه اسناد برای «منشأ تاریخ ایران» ما میبرد )1 :آثتار صایقت حفریتات

کشم شده مامند آثار تخت ر شید و شوش و ه دان و بابل و مینوا؛  )2روایات شفاهی؛  )۳تواریخ

یومامیان و کلدامیان و غیره مامند تاریخ هرودوت و بروسس و کسنفد و کاگیاس؛  )۴الفتا جتدیم و

ا طالحات مورود در داساانهای مشهور که تغییرِ ورت دادهامد (ه ان.)20 :

میرناآجاوان کرمامی تاریخ ایران را به چهار صرر ص ومی دوره بندی می کند )1 :صرر ورافات،

شامل احوال آبادیان و پهلوامان؛  )2صرر تتاریکی ،شتامل احتوال آرامیتان و پیشتدادیان؛  )۳صرتر

شفقآمیگ ،شامل احوال کیامیان و اشکامیان؛  )۴صرر منوّرات یعنی دورههای معلو (ه ان.)۳2 :

میرناآجاوان با آمکه موشاههای پارسیان هند دربارة ایران باساان را رعلی و فاجد مآوتذ و پتر ان

موهومات و ورافات دامساه اما تاریخ واجعی را با سلسلهی آبادیان شروع کرده است .بتا ایتد حتال،

وود طور دیگری ادصا میکند و میگوید اید دوره بندی براساس ضبط موروان یومتامی استت .بنتا

بر اید دورهبندی ،یانده سلسله در ایران باساان حکومت کردهامد که ان آبادیان شروع و به ساسامیان

وام میشومد (ه ان.)2۸ :

در اید دورهبندی برای اولید بار وامواده و سلسل هخامنشی و ه نتید شاهنشتاهان پتارس بته

طور مجگا در دوره بندی تاریخ باساامی ایران به رس یت شناواه شدهامد ،امتا بتا ایتد حتال مویستنده
جال

سنای را حفظ کرده و تالش کرده است تا ارتباطی میان اید شاهنشتاهان بتا شتاهان افستامهای

برجرار کند؛ برای موال چیاپیا ،یا به نصم او چیاپایا اول یا تیسپس ،را با سیاوش یکسان در
مظر گرفاه ،داریوش بگر

را با اسفندیار و موارد دیگر ( ...ه ان .)۳0-29 :در واجع بخا باستاامی

کااب آیین سکندری تالشی استت بترای حتل کتردن دوگتامگی تتاریخ ملتی و تتاریخ واجعتی کته
میرناآجاوان کرمامی ادصا کرده اید ابها را حل کرده است .او با اجاباس ان فردوستی« ،صجتم نمتده

کرد بدید راسای» (ه ان )52 :را برمبنای ه ید ادصا صنوان کرد .بتا ورتود آمکته در حتدود ستال

 1۳09ق آیین سکندری تألیم شد ،اما تا اواسط ده ستو ستدة چهتاردهم ج تری ایتد کاتاب در
تهران مناشر مشد (ه ان.)2۳ :

آثار العجم موشا سید مح د مریر فر تالدوله شیرانی (تألیم  )1۳12کاتاب دیگتری استت

که توره ویژه ای به تاریخ ایران باساان در آن دیده میشود .اید کااب دربتارة تتاریخ و رغرافیتای
شهرها و اماکد والیت فارس است اما در حید توضیحات اماکد ،بحثهای تاریخی را میتگ مطترا

میکند .او در حید توضیحات تاریخی ،کاابهای تتاریخی فرمگتی و ایرامتی را میتگ متدمظر داشتاه
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استت؛ بترای موتال در بروتی موضتوصات مربتو بته تتاریخ اشتکامیان بته دررالایجتان اررتتاع داده

(فر تالدوله شیرانی )212 :1۳62 ،اما در ارراع بته کاتابهتای فرمگتی متا مویستنده را میتاورده

است .فر تالدوله در مدول «مرودشت» می مویسد کیومر کار ساوت شهر اساخر را شروع امتا

ر شید آن را ت ا کرد .ه نید اشاره میکند که ما امگلیسی تخت ر شید «پرسیپولیس» استت
(ه ان.)1۳۳-1۳2 :

او در مدول «مشهد مادر سلی ان» به بنای سنگی ،که پنداشاه میشتد جبتر متادر ستلی ان استت،

میپرداند و می گوید موروان فرمگساان آن را مقبرة پادشاهی به ما کوروش ،سیرس ،ستائیرس یتا
چاریا صج ی مربو به  2۴50سال پیا میدامند (ه ان.)22۸ :

فر تالدوله دربارة مقا «مرد بالدار» در پاسارگاد میگ میمویسد امگلیسیها اید ورت بالدار

را ساوا نمان کوروس پارسی میدامند ،شاهی که رومیان «چاریا» میمامندش (ه ان.)2۳2 :

فر تالدول شیرانی شاید مخساید فردی ان تاریخمگاران ایرامی باشد که تالش کرد مشامههای

وط میخی فارسی باساان را در ردولی الفبایی بگنجامد و وود ماون را بخوامد و با ترر هها مقایسه

کند .پیا فر

اشاباه او مبنی بر الفباییبودن مشامهها مور

شد تا در مشامهها مغایرت ببیند ،بترای

موال ،دو مشامه برای حرف «شید» (<< و  )Sیا دو مشامه برای حرف «ر» ( rو  )Rبیابد و برای توریه

آن ،تغییر رسمالخط براثر گذر نمان را دلیل بیاورد (ه ان .)2۳۳ :در ورتیکه اواالف مشامهها مته

به واطر تغییرِ موشاار در گذر نمان بلکه بهواطر هجاییبودن مشامههای وط فارستی باستاان استت؛

بدیدترتی

مشام  rمشامگر  raو مشام  Rمشامگر  ruاست ( )Kent, 1953: 12و ورتود هتر دو مشتامه

در یک کایبه توریه اواالف نمامی را رد میکند.

فر ت الدولته شتیرانی در ترر ت وطتو میختی فارستی باستاان در پاستارگاد بتا آمکته واژة

«هخامنشی» را میووامد اما آن را به «کیان» ترر ه میکند .ه نید او «کورش» را میووامتد و بته
«کیخسرو» برمیگردامد (ه ان .)2۳۴ :اید تطابقها در موارد دیگر هم مشاهده متیشتود :ک بوریته

یا کامبیسس را کیکاوس و پدر کتورش متیدامتد (ه تان 15۴ :و  .)2۳5ک بوریته ،پستر کیخسترو

]کورش[ ،را میگ کیکاوس ثامی میدامد و اشاره میکند که بعضی او را لهراس

میووامند (ه ان:

 .)15۴داریوش ،با صنوان «داریوس» ،دارای اکبر دامساه شده و سال آغتانید حکتوماا ،تقریبتاً بته
درسای ،پامرد و بیست و یک سال جبل ان میالد بیان شده است (ه امجا).
در ترر

بخشی ان کایب داریوش در تخت ر شید ] [DPdمیمویستد «اورمتگد حفتظ فرمایتد
1

اید والیت را ان تنگسالی و دروغگوئی و ان غال و بندهگیری» و در تفستیر «غتال و بنتدهگیتری»
 .1ترر درست « ...حفاظت در برابر دش د ،تن

سالی و دروغ» است (.)Kent, 136
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میگوید« :مرادش ان بنده گیری شاید اسیری باشد یعنی وداومد اهل اید والیت را ان اسیر شدن میگ
حفظ فرماید» (ه ان.)2۳۸ :

مویسنده در تفسیر چرایی ساوت بنای گاو بالدار ]ل سو  [Lamassuدر تخت ر شتید مظترات

مخالم را گردآوری کرده و مایجه گرفاه که در ایران هم مامند هند پرساا گتاو رایت بتوده کته
مشتتان ان متتادامی او و مویستتندگان متتررعا ان صقایتتد ایرامیتتان باستتاان و تتتأثیر هنتتر میتتانرودان بتتر
هخامنشیان دارد (ه امجا).

دربارة مقا فروهر آن را ورت ران؛ به معنی وجت بیرون رفاد ان بدن متیدامتد و ورتود آن

مقا بر باالی دو ههای اموات را گواه تفسیرش برمیش رد (ه ان.)2۳9 :

الباه مشاهداتا به بناهای دورة هخامنشی محدود م یشود؛ برای م ومته مقتا شتاپور یکتم در

دارابگرد را ابادا مقا دارابشاه میپنداشت که فیلیپ رومی ،پدر اسکندر ،را نیر سم اسبا حک
کرده اما در سفرها و تحقیقات بعدی مظرش را ا الا کرده است (ه ان.)2۳6 :

توره صل ی به تاریخ دورة ساسامی با ترر ه شدن کااب مفرتل پادشتاهیهتای بتگر

جدیم مشرق تألیم رری رالینسون تحت صنوان تاریخ سالطید ساسامی بیشار شد.

دمیتای

انقالب مشروطه و تمرکز بر نگاه ملی
امقالب مشروطه آن فهم مظم رهامی ،که تحت صنتوان پادشتاه م تادپردانی متیشتد ،را بتر هتم ند

( .)Amanat, 1997: 445در ه ید دوران بود که تحوالت فکری تأثیر وود را بر دورهبندی تاریخ
ادوار گذشاه بررای گذاشت و تاریخ ص ومی ،که مبدأ وود را آفرینا امسان در مقیاس رهامی در

مظر میگرفت ،به دری تاریخ در مقیاس ملی تغییر ماهیتت بیشتاری داد ( .)Tucker, 2012: 280بتا

افگایا آگاهی ملی در رومد امقالب مشروطه ،تاریخمگاریِ مبانی بر تواریخ پیامبران و پادشاهان –

که الگوی غال

تاریخمگاری ایرامیاسالمی بود – کنار رفت و گرایا بته ثبتت تتاریخ ان گذشتا

باساامی تا دوران معا ر بیشار شد .با ورود توره به تاریخ ملی در اید دوره ،ه نان تاریخمگتاری

حول مسائل سیاسی و سلسلهای باجی مامد ( .)Amanat, 2012: 293 & 364امقالب مشروطه مور
شد تا گرایا به ارائ روایای منسجم ان تاریخ ایران شتدت گیترد .بتدیدترتیت

موروتامی کته بته

رریان امقالبی تعلق داشاند و با روشهای تاریخ مگاری موید میگ آشنا بودمد در رهتت میتل بته ایتد
هدف دست به کار شدمد .توره به تاریخ باساامی ایران برای پروردن اید رومد مقشی حیاتی داشت

(.)ibid: 346

یکی ان تاریخ مگارامی که در ایتد دوران بتر مشتروطه و لتگو مگتارش تتاریخ ایتران تحتت آن

رریان فکری تأکید داشت مح دحسید فروغی بود .مح دحسید فروغی ،معروف به اکاءال لتک،
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ماأثر ان مگاه ملی رنبا مشروطه و با بهرهگیری ان منابع فرمگی و ترر ههایشتان در ستال  1۳2۳ق

کاابی با صنوان تاریخ صالم موشت .فروغی اید مقط صطم در تاریخمگاری ایران را ایتدگومته بیتان

میکند« :سعادت بنده و بنده ناده در آن است که م ایندة اید راهیم و پیاجراول س اهی کتاردان و

آگاه که پسِ ان ما میآیند» .اکاءال لک برای ووامدن ماون رغرافی و تاریخ مویسندگان فرمگی ان
نبان فرامسه و امگلیسیدامی پسرش ،مح دصلی ،اسافاده کرد (فروغی 6 :1۳2۳ ،و .)9

فروغی با مگاهی تاریخی با اط ینان ایرامیهای جدیم را ان ارکان معابر ملتهای دمیا برمیش رد.

او تاریخ ایران را به دو دورة جبل و بعد ان اسال تقسیم میکند و راحااً ابادای تاریخ ایران را – با

ورود آگاهی ان اکاشافات دمرگان در شتوش  -ظهتور دولتت هخامنشتی برمتیشت رد و بتا آمکته
اشاراتی به دولت ماد دارد (ه ان ،)1۳-12 :پیا ان دورة هخامنشی را رگو تاریخ ایتران م تیدامتد

(ه ان.)9-7 :

1

مویسنده بخا تاریخ ایران جبل ان اسال کااب را در سه بتابی کته پتس ان او رایت شتد؛ یعنتی

هخامنشتتی و اشتتکامی و ساستتامی دورهبنتتدی متتیکنتتد (ه تتان .)1۳1-10 :متتا هتتا اغلت

ترر تتهای

فرمگی مآبامه است؛ کورش را کورس ،ک بوریه را کامبونیا و بردیا را اس ردیس موشاه است .الباته

اشکاالتی که ماشی ان بد ووامده شدن منابع بوده میگ در ماد بانتاب یافاه است؛ موالً دربارة جیتا  ،بته

نصم او ،اس ردیس می گوید کامبونیا تا آن را شنید نو ی بر وود نده و وتود را بکشتت (ه تان:

 2)19یا مدت نمان فرومشامدن شورش ها توسط داریوش را شا ستال دامستاه استت (ه تان.)20 :

۳

«پانارگاد» را جبر کورش دامساه که به متگار متادر ستلی ان معتروف شتده استت .دربتارة اصاقتادات
ایرامیان باساان میگ نردشایان را ان جو «مجوس» مجگا کرده میگوید جو مجوس آتا میپرسایدمد

اما نردشایان آتاپرست و آفاابپرست مبودمد (ه ان.)۴2-۳9 :

فروغی می گوید منابع یومامی ان آمجا که مویسندگاما معا ر هخامنشتیان بتودهامتد معابرتترید

هساند .دربارة روایات ایرامی ان تاریخ پیا ان اسکندر بیان میکند که بتهدلیتل ان بتید رفتاد منتابع
برای موشاد آن ان صل ای نردشای اسا داد شده و بیشار حکم افسامه دارد (ه ان.)۴۴ :

در فرل ت دن اشکامیان ،فروغی در بتاب متوع حکومتت آمتان بتر «مشتروطه»بتودن آن تأکیتد

می کند .الن به اکر است که ه ان مگاه بیگامه و ماما دن بودن اشکامیان ،که در دررالایجان ورود
داشت ،در اید کااب میگ ورود دارد (ه ان.)۸۸-۸2 :

 .1فروغی در کااب دیگری با صنوان تاریخ ملل جدی ه مشرق که در ه ان سال ( 1۳2۳ق) به ه راه پسرش ترر ه کرد،
ان تاریخ شوش و ماد مفرلتر موشاه است (فروغی و فروغی 2۴2 :1۳2۳ ،و  259-250و .)29۸

 .2مویسنده صبارت «به دست وود کشاه شد» ( )Kent, 120را وودکشی تفسیر کرده است.

 .۳سرکوب شورشهای ماوالی در سال اول به تختمشینی داریوش روی داد (.)Kent, 131
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اکاءال لک در وات تاریخ ایران جبل ان اسال  ،ض د فخر ورنیدن به ت تدن ایرامیتان پتیا ان

اسال  ،جو صرب را ان دید اسال ردا میکند 1و برامداواد ت دن «صجم» و دوباره شکوفا مشدن آن

را بهواطر رفاار مکردن کارگگاران مسل ان طبق جوامید اسال میدامد (ه ان.)1۳0 :

یک سال پس ان آغان فعالیتهای فروغیها ،در سال  1۳2۴ق کاابی بتا صنتوان تتاریخ ایتران و

آئینه اسکندری به طبع رسید .ما مؤلم کااب مشخص میست اما محاویات آن در اغل

موارد صیناً

رومویسی ان آئین سکندری میرناآجاوتان کرمتامی استت .ه تانطتور کته بتاالتر اشتاره شتد ،آئینت

سکندری تا سال  1۳26-1۳2۴در تهران مناشر مشد و به طبع رسیدن کاابهتایی بتا آن مضتامید در

ه ید سالها در ایران گسارش یافتت .مویستنده متامی ان میرناآجاوتان کرمتامی م تیبترد امتا مشتابه

کرمامی ادصای حلکردن مغایرت میان روایات ملی و منابع یومامی را بتا صنتوان «صجتم نمتده کترد

بدید راسای» مطرا میکند (تاریخ ایران و آئینه اسکندری .)۳1 :1۳2۴ ،در اینجا میگ حاک ان ایران

تا پیا ان اسایالی اصراب را به یانده دوره تقسیم میکند ،اما بروالف کرمامی اکتر م تیکنتد کته

تقسیمبندی براساس موروان یومامی است .مویسنده ،بروالف کرمامی ،ما «هخامنشی» را م تیآورد
و تنها به اکر «اک یَد» اکافا میکند (ه ان .)۴-2 :در برابرسانی شاهان اسطورهای با شاهان واجعی،
با ک ی تغییر در تلفظ ما ها ،به ه ان ورت آئین سکندری موشاه است (ه ان.)5 :

روشد است مویسندة تاریخ ایران و آئینه اسکندری کاابهای آثار العجم و تاریخ صالم و دیگر

آثاری که جبر کورش را در پاسارگاد موشاهامد مدیده؛ نیرا ابران تأسم میکند کته بتروالف جبتور

امبیای بنیاسرائیل و کاهنان یهود که معلو است ،در ایران هیچکتس دو ت نردشتت و فریتدون و

مقا کیخسرو و کاووس را م یدامد (ه ان.)1۳ :

بخا جابل توره تالش مویسنده مرروف ارتبا دادن حاک تان ایتران باستاان بتا اجتوا ایرامتی

معا ر وود است؛ برای م ومه مادها را ان طوایم کترد متیدامتد کته ستاکد ه تدان و آاربایجتان
بودمد ،طوایم ابخان در جفقان را ان آبادیان متیدامتد ،آرامیتان یتا ر شتیدیان یتا صجتم را کررتی

دامساه ،ااصان کرده که اشکامیان را به وطا تورامی دامساهامد بلکه آمان ان جبیله چغتری(؟) بتودهامتد،

لهراس

را لُرناده میدامد و ...ه نید  -برصکس لسانال لک ست هر کته در مقدمت ترر ت کایبت

بیساون شاهان پارس را تحت امر کیامیان دامساه بود – طایف کیان را ان جبایتل پتارس متیدامتد کته

مع والً شاهان پارس ان اید طایفه اماخاب میشدمد (ه ان.)29-27 :

 .1در مورد پیدایاِ گفا امی در اید دوران که اصراب و اسال را با هم مورد مکتوها جترار متیدهتد بنگریتد بته :ضتیا
ابراهی ی.1۳97 ،
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مویسنده با مگاهی اماقادی سلسل شائیان یا سائیان ،که در روایات دساتیری آمده ،را جبول مدارد

و گوید در تاریخ ورود مداشاند امتا در صتو

ورتود آبادیتان را متیپتذیرد و آمتان را بتا روایتت

هرودوت تطبیق میدهد و میگوید مراس ی که هرودوت گفاه ایرامیان جدیم بر کوههای بلند امجا

میدادمد ان رسو آبادیان است (ه ان.)۳5-۳2 :

تاریخ ایران و آئین اسکندری تنها کاابی تاریخی میست بلکه دیدگاه اماقادی مسبت بته اوضتاع

دربار و رامعه در ماد بانتاب یافاه است؛ متوالً مویستنده مفهتو «شتهریور» در باورهتای ایرامیتان را

مورد مقد جرار میدهد و می گوید اید مفهو مور

شده تا مرد ایران به شهریاری میک که ت تا

جدرت را در رهت آبادامی کشور در دست میگیرد اتکا کنند و بترای وتود هتیچ مستئولیای جائتل
مباشند (ه ان.)۴0 :

بانتاب مگاه ردید به تاریخ ایران باساان در کاابهای درسی اید دوره ،گرچته بروتی ترر ته

بودمد ،میگ م ود دارد؛ معرفی دولت «مد» و «فارس» تا مر

داریوش سو موضوصاتی بودمد کته ان

ربع دو سدة چهاردهم ج ری در دورة اباتدایی تتدریس متیشتد (مفاتااال لتک.)69-۴9 :1۳27 ،

مفاااال لک مبنای سالش اریاش را هجرت پیامبر اسال در مظر گرفاه است؛ بر اید اساس ،آنادی

یهودیان ان بابل توسط «سیروس» در سال  1167جبل ان هجرت روی داد .مویسنده «دیوسس» متادی
را معادل کیقباد معرفی کرده که در سال  1۳5۳جبل ان هجرت حاکم ماد شده است .برای دیگر شاه

مادی ما های کی اوسار یا سیاکگار یتا وواوشتارا را آورده و متا شتاه واپستید متاد را استایاک یتا
انیدهاک ثبت کرده است .به فاع مرر توسط «کامبیگ» اشاره کترده و موشتاه کته داریتوش ستو
توسط یکی ان ساتراپها در مد در سال  962جبل ان هجرت کشاه شد.

در اید کااب درسی ،بنای پاسارگاد با صنوان «جبر سیروس در مرغاب» ،مقا شیردال (بدن شیر،

بال صقاب و سر اس ) با نیرمویس «اهری د» و م اد فروهتر بتا نیرمتویس «اهتورامگدا» معرفتی شتده

است (ه ان .)76-72 :پس ان آن مویسنده ،ض د ااصان به اینکه آم ه موشاه شتد بتر مبنتای صقایتد

موروان یومان بود« ،تاریخ سالطید ایران به نصم موروید شترق» ،کته شتامل پیشتدادیان و کیامیتان
باشد ،را به طور وال ه بانگو متیکنتد (ه تان .)۸۴-76 :در اماهتای کاتاب میتگ ما تی بتا صنتوان

«ساتراپیهای ایران (یا) رغرافیای جدیم آن» اضافه شده است (ه ان.)129 :

م وم دیگر کااب تاریخ جدیم که برای اطفال موشاه شتده استت کته ان شتاهان هخامنشتی یتاد

میکند .مشخص است ماد ان ماون فرمگی ترر ه شده است ( اح

مسق.)1۳1 – 69 :1۳۳2 ،

1

 .1در اید فا له تالشهایی برای ترر تاریخ هرودوت ورت گرفت :تتاریخ هرودوتتوس ،1۳۳1 ،ترر ته صلتی بتد
مح د اس اصیل ،کاابخامه مرکگی دامشگاه تهران ،ش 51 :حک ت.
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در رگوة درس تاریخ دارالفنون با صنوان تاریخ اشکامیان ،که مطالبا ان اسکندر تا پایتان دورة

ساسامیان است ،مس

ساسامیان را بته ستالطید کیتامی یتا هخامنشتی رستامدهامتد (تتاریخ اشتکامیان،

 .)1۳۳6با مقایس اید مسخه بتا مستخ تتاریخ ایتران و صربستاان و رو در کاابخامت ملتک مشتخص

میشود که تاریخ ایران و صربساان و رو منبع رگوة درسی تاریخ اشکامیان است.

1

تاریخ انمن جدی شرق و یومان و رو کااب دیگری است کته در اواوتر دورة جارتار ترر ته

شده و اح دوان ص ادال لک ماررم کااب است 2.فرل هشام کااب با صنوان «ایتران – کتورس و

داریوس» (ه ان )155-1۳2 :به ایران دورة هخامنشی و مشخراً اوایل دورة هخامنشتی متیپترداند.
کااب با آمکه ترر ه است اما ص ادال لک پامویسهایی مگاشاه که اوضتاع فکتری ایرامیتان اواوتر
دورة جارار و ه نید میگان مطالعات تاریخ ایران باساان در آن دوره را روشتد متیکنتد؛ متوالً در

اصارا

به مویسنده در پاموشت میمویسد « :حیحا اید بود که مرنم بگوید اروپائیها ان متژاد

ایران هساند مه آمکه أرید ان مژاد ملل اروپای ی است ...کارهتای ص تدة تتاریخی متژاد أریتد بتا آمهتا

]ملت ایران[ شروع شد» (ه ان .)1۳2 :ه نید دربارة گَوماته موشاه« :در اغل کا تواریخ جدی ه

به اسم اس ردیس موشاه است و اید اول دفعه است که مد اسم گوماتا را دیدها » (ه ان.)1۴۴ :

هتای

باجی فرول کااب به تاریخ یومان و رو میپرداند .در بخا تاریخ یومتان ،دربتارة رنت

ایران با یومامیان میمویسد « :اید فاع و غلب اروپا بود بر آسیا ،غلب آنادی بر اسابداد امتا مته چنام ته

بعضی گفاهامد غلب ت دن بتر وحشتیگری» (ه تان .)2۴6 :در بختا تتاریخ رو میتگ بته رنگتاوری

اشکامیان اشاره کرده است.

ه انطور که باالتر ان مظر گذشت ،تالشهایی در رهت صل یکتردن و روشتدستاوادِ تتاریخ

واجعی ایران باساان امجا شد اما اید به آن معنا میست که گفا تان شتاهنامهای ستابق بته کلتی کنتار

گذاشاه شد؛ برای م ومه تاریخی که در ستال  1۳۴1ق در مقتاطع ستو و چهتار اباتدایی تتدریس

میشد به روشنی با صنوان «پادشاهان پیشدادی و کیامی» آغان میشتود (اکاءال لتک .)5 :1۳۴1 ،بتا

ورود تالش هایی که در رهت روشنگری تاریخ باساامی ایران امجتا شتد ،امتا ه نتان در اواوتر
دورة جارار ت ایگ میان تاریخ استطورهای و تتاریخ واجعتی مستئل موامدیشتان بتود ۳.پرستی ستایکس

 .1فحات  22-1مسخ تاریخ اشکامیان را با ه ان فحات ان مسخ تاریخ ایران و صربساان و رو مقایسه کنید.

 .20سال ترر کااب موشاه مشده اما با توره به اینکه ماررم در بحوی دربارة تراکیه در پاموشتت موشتاه «معلتو میستت
که بعد ان اید رن

ت اما را حکومت بلغار ماررف وواهد شد یا آمکه رب دوباره استاقالل یافاته و یتک جست ای

هم به او وواهند داد» (تاریخ انمن جدی شرق )۳17 :...معلو می شود که نمان ترر کااب در اواوتر رنت
اول و در حدود سال  1۳۳6ق بوده است.

رهتامی

 .۳برای آگاهی ان کوشاها در رهت آمونش تفاوت تاریخ و افسامه ت ورو اً تالشهای تقتیناده در مشتری کتاوه ت
بنگرید به :امراری.26۳ :1۳97 ،
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امگلیسی میگ در چاپ دو تاریخ ایران ،که در سال  1۳۳9/ 1921ق موشاه ،تراحااً بیتان متیکنتد
که ایرامیان هنون تاریخ ایران را ان نمان پیشدادیان میدامنتد کته ان دودمتان کیتامی بته بعتد ماهیتت

تاریخیِ بیشاری میگیرد .آمها ساوت تخت ر شید و پاسارگاد را به دیوها مسبت میدهند و چتون
تنها ر شید و سلی ان بر دیوها جدرت داشاند تنها آمها می توامساند سانمدة بناها باشند و با آمکه متا

کورش بگر

و داریوش را میشنومد اما آن را مادیده میگیرمد (.)Sykes, 1921: 133-138

نتیجهگیری
تحول الگوهای تقسیمبندی تاریخ ایران باساان در صرر جارار موضوصی بود که در اید مقاله به آن
پرداواه شد .حجم تولیدات تاریخ مگارامه دربارة تاریخ ایران باساان در صرر جارار مشتان متیدهتد
که ه واره در طول دورة جارار مگاه و صالجه به تاریخ ایران باساان ورود داشاه است امتا بتا اماشتار

ترر هها و تألیفات تاریخی بر مبنای کایبهها و روایات موروتان صهتد باستاان روایتت ردیتدی در

برابر روایات ریشهدار ملی جرار گرفت .تاریخمگاران ایرامتی در مگتارش تتاریخ ایتران باستاان اباتدا

جال

روایات ملی را برمی گگیدمد و در مقابل روایات دیگر مظیر ترر ت کایبت بیستاون یتا آمهتا را

مادیده میگرفاند یا به مفع روایات ملی تحلیل میکردمد .جال
باساان دیده میشود جال

جال ها ،پیرو الگوهای غال

دیگری که در مگارش تتاریخ ایتران

روایات پارستیان هنتد دربتارة ایتران باستاان استت .ورتوه مشتارک ایتد
تاریخمگاری سنای ،الگویی رهانمگر و درباری بود که مبتدأ وتود را

آفرینا امسان جرار میداد و فارغ ان تطبیق دادهها با شواهد صینی سعی میکرد روایای افسامهگون و

مشروصیتبخا برای دربار صرر وود ارائه دهد.

اما مسئله هنگامی به ورود آمد که تاریخ صل ی ،که به طور دجیق نمتانمنتد و مکتانمنتد بتود،

دربارة تاریخ ایران باساان صرضه شد .در اید هنگا تاریخمگاران ایرامی – که ماتأثر ان رریتانهتای
فکری امقالب مشروطه به موصی آگاهی ملی رسیده بودمد  -سعی کردمد میان روایات ریشهدارِ ملی

با تاریخ صل ی ارتباطی منطقی برجرار کنند .تالش ها در رهت ارائ روایای منسجم ان تاریخ باساامی
ایران تا صرر حاضر گسارش پیدا کرد .در مایجه سرامجا تاریخ ملتی بته تتاریخ افستامهای و تتاریخ

صل ی به تاریخ واجعی تعبیر شد.

با ورود اماشار تاریخ واجعی در ماون تاریخ مگارامه و حای درسی ،امتا ه نتان تتا حتد نیتادی

ااهان مرد دربارة تاریخ باساامی وود شکل شاهنامهای داشتت و آشتنایی رامعته بتا تتاریخ صل تی

میانمند تولیدات تاریخمگارام بیشاری بود.
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نینتالاواریخ
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تاریخ پادشاهان

( – )1222ش*

تاریخ اسکندر

( – )122۸ش.

تاریخ فرس جدیم و
تاریخ یگدگردی
( – )12۴۴ش.

آیینه سکندری

ایران (– )126۸
ش.

ترر ه کوه

مژادمامه پادشاهان

ماون

– د.

بیساون و
تاریخی

تاریخ پادشاهان –

ایرامیمژاد ()1276

مقد تاریخی

اکسیرالاواریخ

( – )1276ش.

ش+د+ت
دررالایجان...
(– )1۳11

ش+ت
آثارالعجم ()1۳12

(– )1۳2۳
ت

امقالب

مشروطه

تاریخ
ص ومی دوره
ابادایی

(– )1۳27

تاریخ سالطید

ت

صجم (– )12۸1

تاریخ جدیم
برای اطفال

ش.

تاریخ مالباشی

(– )1۳۳2

( – )12۸۴د.

ت

مامه وسروان

تاریخ انمنه

( – )12۸5د.

جدیم شرق

تاریخ کامل ایران

(– )1۳۳6

( – )12۸7د.

ت

تاریخ ایران

تاریخ
مخارر

اصا ادالسلطنه
(– )1292

ایران...

ش+د+ت*

*د :پیرو الگوی تقسیمبندی دساتیری :مهآبادیان

*ت :پیرو الگوی تقسیمبندی تاریخی :هخامنشیان

و آئینه
اسکندری

ش+د+ت

فضلاج بد صبداج

*ش :پیرو الگوی تقسیمبندی شاهنامه :پیشدادیان

تاریخ ایران

(– )1۳2۴

– ش+ت

( – )1276ش.

تقویم تاریخ ()1251

( – )1259د*

کاوشهای

باساانشناسی و

تاریخ ایران
تاریخ ایران

– ش.

(– )1۳09

تاریخ صالم

(– )1۳۴1
ش+ت

کیامیان
ریان
اشکامیان

اشکامیان
شائیان

ساسامیان
یاسامیان

گلشائیان

ساسامیان

*ش+ت :پیرو الگوی تقسیمبندی شاهنامه ه راه با اکر شخریتها و سالهای تاریخی

*ش+د+ت :ترکی الگوی شاهنامهای و دساتیری به صالوه صنوان شخریتهای تاریخی

منابع و مآخذ

اصاضادالسلطنه ،صلیجلی میرنا پستر فاحعلتیشتاه( .)1259اکسییرالتواریخ .ی .1کاابخامته مجلتس شتورای
اسالمی .ش.12۳۸ :

اصا ادالسلطنه ،مح دحسدوان ( .)1292تاریخ ایران .تهران :چاپ سنگی.

_____  .)1۳71( ،دررالتیجان فی تاریخ بنی االشکان .به کوشا مع ت اح دی .تهران :اطلس.

امامت ،صباس (« )1۳77پورِ واجان و امدیش بانیابی تاریخ ملتی ایتران :رتاللالتدید میترنا و مامت وستروان».
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Abstract
Qajar era was a period which academic historical researches translated
from European languages to Persian and archaeological excavations in
Iran besides deciphering ancient inscriptions by European orientalists
and Iranologists took place. Confronting these excavations and texts
made Iranian historians and also Iranians – who had epic perception
from their ancient history – to have contradictory feelings about their
past. This article tries to answer this question that how historians in
Qajar era managed to solve these incompatible narratives. For this
purpose, historical texts about ancient Iran, which have been written or
translated in Qajar era, have been scrutinized. This article shows that
in early Qajar era epic viewpoint about ancient Iran history was totally
dominant so that historians would rather ignore factual history,
provided by excavations and inscriptions, or interpret them in epic
context. By expanding historical researches, factual history of ancient
Iran gradually became an authentic narrative beside epic one and
historians tried to connect these narratives in order to solve the duality.
Eventually in later Qajar era, epic narrative considered fictional and the
history, based on archaeological excavations and ancient texts, became
valid.
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