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مورخاِن  بر  ساسانیان  برآمدِن  تا  آغاز  از  ایران  واقعِی   
ِ
تاریخ

اسکندر،  خیالِی  حکایِت  به استثنای  بود.  پوشیده  اسالمی 

شکسِت دارا )داریوش سوم( به دسِت او و اشارهٔ مختصری به 

از   
ً
عموما باستان  ایراِن   

ِ
تاریخ حکایِت  اشکانیان،  حکومِت 

ـ عربی ساقط شده است؛ وقایع نامه هایی  وقایع نامه های ایرانی 

که جدا از این نقص دقیقند. از این روی، امپراتوری های ماد و 

هخامنشی به صفحاِت آثاِر مورخاِن اسالمی راه نیافتند و یادِ 

در  داریوش  و  کورش  هووخشتره،  چون  بزرگی  پادشاهاِن 

 ایران در پیش از 
ِ
حکایاتشان مغفول افتاد . برای حکایاِت وقایع

 
ِ
سراغ به  باید  ایران،  غرِب  علی الخصوص  ساسانیان،  دورهٔ 

مورخاِن یونانی و رومی برویم. 

ساسانی  تاریخ نگارِی  به  که  اسالمی   
ِ
تواریخ در  آنچه 

وفادارند می یابیم سنِت گذشتۀ ایرانی ای است که در میراِث 

زرتشتی درج است. این گذشته با پادشاهِی کیومرث، نخستین 

شاهِ جهان، آغاز می شود و با پادشاهِی پیشدادیان و کیانیان تا 

دارای دارایان که از اسکندر شکست خورد ادامه  می یابد. این 

تاریخی  واقعیِت  به لحاِظ  بابکان  اردشیِر  برآمدِن  با  روایت 

دقیق تر می شود و در رئوِس  مطالب با واقعیت ها، آنگونه که ما 

می دانیم، مطابق است.  

که  است  ایرانی  تاریخِی  سنِت  در  روزگار  شوخِی 

 مملکت، دورهٔ دست یافتن به سروری 
ِ
درخشان ترین دورهٔ تاریخ

و تفوق بر بخِش  بزرِگ جهاِن باستان، در سال نامه های ایرانی 

نسیاِن  این  تبییِن  منتها  است.  شده  فراموش  و  افتاده  مهمل 

 
ِ
تاریخ سنِت  ساسانی  تاریخ نگارِی  نیست.  دشوار  نامعمول 

ملی ای را به کار گرفت که در شرق درست شده بود و روحانیِت 

زرتشتی آن را منتقل کرده بود. رئوِس عناصِر متقدم این سنت، که 

 در 
ً
بیشتر اسطوره ای بودند، همان وقت هم در اوستا )مخصوصا

آبان یشت( آمده بود، جایی که به شخصیت های مهمی همچون 

هوشنگ )-Haoshyangha(، طهمورث )-Taxmōurupi(، جمشید 

 ،)Thraetaona( فریدون   ،)Azhi-dahāka( ضحاک   )-Yima(

افراسیاب )-Frangrasyan(، کی کاوس )Kavi-usan-(، کی خسرو 

 )Aurvat-aspa-( لهراسب ،)Tusa-( طوس ،)Kavi-haosravah-(

 ساسانی حاوِی نقِل متأخر و 
ٔ
و دیگران برمی خوریم. خدای نامه

نویسندگاِن  و  مورخان  به  که  است  سنت  این  تاریخی شدهٔ 

ثعالبی،  اصفهانی،  حمزهٔ  طبری،   
ً
مخصوصا ـ عرب،  ایرانی 

یرهع ت افت ا ارخت ِااثآاتدرت
شنارختهِه هات تاه تسرهف

تیار اطه* تاحسارخ

ترجمه:تهِماتجمالا

Nima.jamali@mail.utoronto.ca

ابوریحاِن   
ٔ
یادنامه در  یارشاطر  احسان   

ٔ
نوشته از  است  ترجمه ای  مقاله  این   *

بیرونی:

YARSHATER, E (1976). “Lists of the Achaemenid Kings in Biruni 
and Bar Hebraeus”. In: The Commemoration Volume of 
Biruni International Congress in Tehran. Tehran, High 
Council of Culture and Art, Centre for Research and Cultural 
Coordination: pp. 45-61. 

 مؤلف ترجمه ای 
ِ
 طرِف ارجاع

ِ
برای سهولِت کاِر خوانندگان، هرگاه که از منابع  

 ستایِش دشتی این 
ِ
فارسی در دست بوده است، به آن ترجمه ارجاع داد ه ام. خانم

 برعهده گرفت؛ از او سپاسگزارم. این منابع 
ً
کاِر مالل آوِر یافتن ارجاعات را لطفا

از این قرارند:

 ـ 
ٔ
ترجمـه تاریخ الـدول.  مختصـر   .)1۳۷۷( هـارون  بـن  غریغوریـوس  ابن عبـری، 

عبدالمحمد آیتی. تهران: علمی و فرهنگی.

 محمِد مقدم. ـ 
ٔ
 شاهنشـاهِی هخامنشـی. ترجمـه

ِ
اومسـتد، آلبرت تن آیک )1۳۸۳(. تاریخ

چ3. تهران: علمی و فرهنگی. 

 اکبر داناسرشت. تهران: امیرکبیر.ـ 
ٔ
بیرونی، ابوریحان )1۳۶۳(. آثار الباقیه. ترجمه

 ثعالبی در شـرح احوال سـاطین ـ 
ٔ
ثعالبـی، عبدالملـک بـن محمـد )1۳۸۵(. شـاهنامه

 محمود هدایت. تهران: اساطیر. ]افست[
ٔ
ایران. ترجمه

حمـزهٔ اصفهانـی، حمـزة بـن حسـن )1۳۴۶(. تاریـخ پیامبران و شـاهان )سـنی ملوک ـ 

 جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ٔ
األرض و األنبیا(. ترجمه

 کریم کشـاورز. تهران: ـ 
ٔ
دیاکونـوف، ایگـور میخائیلوویـچ )1۳۴۵(. تاریـخ ماد. ترجمـه

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 محمـود مهـدوی دامغانی. ـ 
ٔ
دینـوری، احمـد بـن داود )1۳۷1(. اخبـار الطـوال. ترجمـه

تهران: نی.

 ابوالقاسـم پاینـده. تهران: ـ 
ٔ
طبـری، محمـد بـن جریـر )1۳۶۸(. تاریـخ طبـری. ترجمـه

اساطیر. ]افست[

 عبدالحـی حبیبی. ـ 
ٔ
گردیـزی، عبدالحـی بـن ضحـاک )1۳۴۶(. زیـن االخبـار. ترجمـه

تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

 ابوالقاسـم پاینده. ـ 
ٔ
مسـعودی، علی بن حسـین )1۳۷۸(. مروج  الذهب. ج1. چ6. ترجمه

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 عباس ـ 
ٔ
نولدکـه، تئـودور )1۳۵۸(. تاریـخ ایرانیـان و عربهـا در زمـان ساسـانیان. ترجمه

زریاب. تهران: انجمن آثار ملی.
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مسعودی و فردوسی رسیده بود. هیچ یک از کسانی که پیروِ این 

سنتند چیزی از امپراتورِی هخامنشی نشنیده بودند. 

این صفتی است که بیرونی را دانشمند و محققی متمایز و 

 نویسندگاِن اسالمِی پیشین 
ٔ
جامع می کند که برخالِف همه

 دقیق از پادشاهاِن هخامنشی فراهم 
ً
توانسته فهرستی نسبتا

 
ٔ
کند. این فهرست، با تفاوت هایی، هم در آثار الباقیه )ترجمه

)چاپ  مسعودی  قانوِن  در  هم  و   )1۵2 ص1۳۰،  داناسرشت، 

حیدرآباد، ص۶-1۵۴( آمده است. 

در  دقت  به لحاِظ  آمده  مسعودی  قانوِن  در  که  فهرستی 

دسته بندی رضایت بخش تر است. در آنجا، بیرونی تحِت عنواِن 

»ملوِک فارس بعد از سقوِط پادشاهی ماد )ممالیک الجبالیین(« ده 

 
ِ
پادشاهِ پارسی و عددِ سال های سلطنِت آنها را، به همراِه شرح

 سلطنتشان، ذکر کرده است. ده پادشاه و عددِ 
ِ
مختصری از وقایع

سال های سلطنِت ایشان، در مجموع 2۰۹ سال، از این قرارند: 

)۳۶سال(،  اّول  داریوش  )۸سال(،  کمبوجیه  )۹سال(،  کورش 

دوم  داریوش  )۴1سال(،  اّول  اردشیر  )2۰سال(،  خشایارشا 

)1۸سال(، اردشیر دوم )۴۰سال(، اردشیر سوم )2۷سال(، ارشام 

 هر یک از دوره های 
ِ
)۴سال(، و داریوش سوم )۶سال(.1 وقایع

مربوط است و  بابل  و  یهود   مصر، 
ِ
تاریخ به   

ً
سلطنت صرفا

 غربی و غیرایرانی برداشته شده است. 
ِ
 از منابع

ً
مشخصا

 »ملوِک بابل و 
ِ
این فهرست پیش از فهرسِت دیگری به نام

 دوازده پادشاه 
ِ
ماد« آمده )قانون مسعودی، ص1۵۴( که شامِل نام

است. فهرست اخیر با نول، از نوادگاِن سردیقوس، آغاز و به 

داریوِش مادی ختم می شود. 

پادشاهاِن  نام های  شامِل  فهرست  دو  الباقیه،  آثار  در 

هخامنشی می یابیم. عنواِن نخستین فهرست )ص1۳1-1۳۰(  

»ملوک الکلدانیین« است. این فهرست با بخت النصر )نبوکدنزر( 

اول آغاز و به اسکندر ختم می شود و شامِل پادشاهاِن ایرانِی 

است:  سال(   211  
ً
)مجموعا یک  هر  سلطنت  سال های  و  زیر 

)1۷سال(، کورش )۹سال(؛ قمبیسوس  داریوش المادی االول2 

)خشایارشا؛  احشیرش  )۳۶سال(؛  داریوش  8سال(،  )کمبوجیه؛ 

21سال(، ارطحشست )اردشیر؛ 43سال(، داریوش دوم )1۹سال(؛ 

اردشیر دوم )۴۶سال(، اخوس )21سال(، فیرون3 )2سال(، داریوش 

بن ارسیخ )سوم؛ 6سال(.    

پادشاهاِن  ص1۵2-1۵1(،  الباقیه،  )آثار  دوم  فهرسِت  در 

آشوری، بابلِی نو و ایرانی درهم آمیخته اند. بخِش متأخِر این 

فهرست که عنوانش »ملوک الکبار« است، با کی قباد آغاز و 

به دارا، »آخرین پادشاهِ پارسی،« ختم می شود. این فهرست 

و  بابلی  آشوری،  کیانی،  پادشاهاِن  از  است  کشکولی 

هخامنشی. در این فهرست، کوششی برای تطبیِق سنت های 

تاریخِی غرب و شرق از راهِ تطابِق سردمداراِن آشوری، بابلی 

 
ً
و هخامنشی با پادشاهاِن افسانه ای ایرانی هویدا است. مثال

ون  ون، اسرحد شلمنصر/سالمانسر با سلم، پسِر بزرِگ فرید

با زاو )زاب( بن طهماسب، بخت النصر با کی کاوس و کورش 

با کی خسرو مطابق دانسته شده اند.4  

در این فهرست، داریوِش دوم )حرامزاده( و اردوان )که نام او 

در اثِر ابن عبری، به پیروی از مورخاِن خطاکار متأخِر یونانی، آمده است؛ 

بنگرید به بعد(، حذف شده اند. در عوض، خسرو دوم )خشایارشای 

دوم(، صغدناتوس بن خسرو و نیز شخصیتی زائد، موسوم به 

قورس، بیِن کورش و کمبوجیه افزوده شده اند. در این فهرست، 

 از 
ً
سال های حکومِت این سلسله )۳۵۸ سال در مجموع( اساسا

ِت آن بیشتر آوردِن ۳۴ سال برای 
ّ
حِد معقول خارج شده، که عل

قورِس فرضی )بنگرید به بعد(، ۸۰ سال برای کمبوجیه، ۳۰ سال 

برای خشایارشای دوم، ۹ سال برای صغدیناتوس، 1۰ سال 

 بیرونی 
ً
برای ارسس و 1۶ سال برای داریوش سوم است. ظاهرا

بیش از یک منبع در اختیار داشته و آن منبعی که اصِل این 

فهرست بوده چندان دقیق نبوده است. 

تأملی در اشکاِل نام ها و دسته بندِی آنها در فهرست های 

 مشخص می کند که او نه پیروِ سنتی ایرانی، بلکه 
ً
بیرونی فورا

 نویسندگاِن سریانی 
ٔ
ـ بابلی بوده که به واسطه تی یونانی 

ّ
پیروِ سن

 دربارهٔ منابعش می گوید:
ً
به او رسیده بوده است. او صراحتا

 مغلوطند. با 
ً
این اسامی آنگونه که در یگانه چاِپ قانون مسعودی آمده اند غالبا  .1

 سریانی می توان اینگونه اصالحشان کرد: کورس، 
ِ
مقایسه با آثار الباقیه و منابع

قمبوسس، داریوس بن وستاسف، احشیرش، ارطحشست، اریوخ، داریوس 

نوتوس، ارطحشست، ارطحشست، ارطحشست اکوس، ارسیس بن اکوس، 

داریوس بن ارسق.

نگارش واکه ها، به استثنای واکه های بلند، حدسی است.  .2

 تحریف فرسیس باشد. بنگرید به بعد. 
ً
3. نقطه ها در اصل ساقط شده است. احتماال

 
ٔ
قس. معین، محمد )1324(. »شاهاِن کیانی و هخامنشی در آثار الباقیه«. مجله  .4

آموزش و پرورش، ش۸-1۰: 2۳-۵2. اطالع از این منبع را مدیوِن همکارم، دکتر 

احمِد تفضلی از دانشگاهِ تهرانم.
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 پادشاهاِن آنها را، از بخت النصِر 
ِ
همچنین بین اهِل بابل، ما تاریخ

ا به بطلمیوس منتقل 
ّ
اّول تا زمانی که تاریخ با مرِگ اسکندر بن

 زاخائو، ص ۸۸(1  
ٔ
شد، می یابیم. )آثار الباقیه، ترجمه

او فهرسِت دومش در آثار الباقیه را به »اهِل المغرب« منتسب 

یونانی مآبی شکل گرفته، در  می کند. این سنت که در دورهٔ 

دوراِن  در  یهودی   
ِ
منابع و  سریانی2  ترجمه های  و  نوشته ها 

 جریاِن اصلی نوشته های 
ً
اسالمی ادامه یافته است. منتها عموما

تاریخِی مسلمانان این سنت را ندیده گرفته است. بیرونی یکی 

از دو استثنای این قاعده است. 

 میالدی، 
ِ
استثنای دیگر ابن عبری است که در قرِن سیزدهم

ابن عبری،  است.  می نوشته  بیرونی،  از  پس  سالی  دویست 

آغازیِن  سال های  یعقوبی،  مسیحیاِن  یهودی تباِر  رهبِر 

زندگی اش را صرِف آموختِن سریانی و عربی3 و شاید یونانی 

 یونانی، 
ِ
کرد4. تاریخ مختصر الدول ابن عبری که متأثر از منابع

سریانی و عبری است، سنِن تاریخِی محفوظ در این زبان ها 

را بازتاب می دهد. او گاهی ضبِط یونانی یا عبری نام ها یا 

 منابع 
ِ
القاِب بعضی شاهان را می آورد، که نشان دهندٔه تنوع

اوست. سال های حکمرانِی شاهاِن هخامنشی که ابن عبری 

پادشاهاِن  از  مختصرش   
ِ
شرح دقیقند.   

ً
عموما است،  آورده 

زبنه  مکتبانوت  اثرش،  سریانِی  روایِت  در  هخامنشی 

نقِل  همچنین  وقایع نامه(،   ،Makhtebhānūth Zabhnē(

با    
ً
اساسا اثرش،  متأخِر  عربِی  روایِت  در  مفصل ترش 

فهرست بندِی بیرونی هماهنگ است. شکِل نام هاِی شاهان 

شکی در منشاِء سریانِی اطالعاِت بیرونی باقی نمی گذارد. 

میکائیِل   
ٔ
از وقایع نامه را  بیشتِر اطالعاِت خود  ابن عبری 

بزرگ )Kethābhādhe- Makhtebānūth Zabhnē(، که در ساِل 

11۹۶ میالدی به اتمام رسیده5 گرفته است. 

اوسبیوس  از  باستان   
ِ
تاریخ دربارهٔ  میکائیل  اطالعاِت 

الکساندر  و  میالدی،   
ِ
چهارم قرِن  ارمنِی  مؤلِف   ،)Evsevi(

 خود 
ِ
 از بروسوس، مؤلِف بابلی، که تاریخ

ً
پولی هیستور و نهایتا

را اندکی پس از اسکندِر کبیر در ساِل 2۹۰ پیش از میالد نوشته، 

گرفته شده است. 

فهرست بندِی بیرونی از پادشاهاِن هخامنشی و ماد از این 

میالدی/  دهم  قرن  در  نشان می دهد  که  لحاظ جالب است 

 
ِ
 سریانِی تاریخ

ِ
چهارم هجری چه آگاهی هایی را می شد از منابع

ایراِن باستان جمع آورد، چگونه این سنت با سنِت شرِق ایران 

ـ گیریم خام دستانه و کم وبیش ناموفق  ـ آمیخته است، و کدام 

شکِل نام های پادشاهاِن هخامنشی در اواخِر عهِد آن امپراتوری 

 سریانی آمده و 
ِ
رایج بوده، زیرا همین شکل است که در منابع

بیرونی ضبط کرده است )بیرونی در آثار الباقیه همچنین اشکال به کلی 

متفاوِت فارسی نو را  که بازتاِب تلفِظ اواخِر دورٔه ساسانی است به دست 

پرسش هایی  بیرونی  ضبِط  فواید،  این  از  به غیر  می دهد(. 

 شاهی بعضی از شاهان 
ِ
برمی انگیزد از این دست که لقب یا نام

ممکن است بازتاِب واقعیت هایی فراموش شده باشد.

  

 به اسامِی مرتبطی که بیرونی فهرست کرده 
ً
در اینجا مختصرا

است می پردازیم: 

المادفتاال ل؛  داریوست الباقیه، ص1۳۰:  )آثار  داریوشختاادف  1.ت

تاریخ  المادف؛  داریوست مسعودی:  قانوِن  اال ل؛  الما ات دارات ص1۵2: 

مختصر الدول: داریوشتالمادف(7: او نخستین پادشاهِ ایرانی است 

 غربی در فهرست های بیرونی و ابن عبری 
ِ
که نامش از منابع

فراهم  او  دربارٔه  اندکی  اطالعاِت  بیرونی  است.  نقل شده 

 ِ
ٔ
در همان دسته او  نمی گذارد که  باقی  منتها شکی  می آورد، 

کورش و مابقِی هخامنشیان نیست، زیرا در قانوِن مسعودی 

»ملوِک بابل و ماد« به داریوِش مادی ختم می شود و فهرسِت 

بعدی، »ملوِک فارس بعد از سقوِط ملوِک ماد« با کورش آغاز 

ل. م. دیاکانوف، تاریخ ماد، ۵۳-۴۸.  

6. NOELDEKE. Aufsätze zur persischen Geschichte, 1, note 1;

بروسوس  از  مستخرج  اطالعات  به  ودی  حد تا  که  همانجا؛  دیاکانوف،  نیز   

پرداخته است.

 پاینده(: ۴۵۸/2.
ٔ
 طبری )ترجمه

ِ
7. قس. داریوش المادوی، در تاریخ

 انگلیسی ای که مؤلف بر اساس 
ٔ
 فارسِی علی اکبِر داناسرشت با ترجمه

ٔ
ترجمه  .1

ترجمۀ زاخائو آورده اندکی متفاوت است. نک. بیرونی، 1۳۶۳: 12۹. )اتهجم(

قس.  2.ت

RUECKER, Adolf. Handb. d. Orient.: Semitistik II and III, p. 169, 175.

3. WALLIS BUDGE, E. A. in Bar Hebraeus, The Chronography of 

Gregory Abu-l Faraj, p. xvi.

 Idem. in Bar Hebraeus, The Laughable stories: p. xiii.

.Orientalische Skizzen, 254 .اما نولدکه در یونانی دانی وی شک دارد؛ نک 4.ت

5. NOELDEKE, Orientalische Skizzen, 272; WALLIS BUDGE, Chron-

ography, XXXV;
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و به داریوِش سوم ختم می شود. بیرونی نهادِن جزیه بر یهودیان 

و آزاد کردن ایشان را به او نسبت می دهد و مدِت سلطنت او 

را هفده سال می داند )قانون مسعودی، ص1۵۴(. 

ابن عبری اطالعاِت بیشتری فراهم آورده است. بر اساِس 

پادشاهِی  داریوش  ص۴۸(،   ،1۹۵۸ )بیروت،  عربی اش  متِن 

نبطیاِن کلده را سرنگون کرده و مدِت سلطنتش یک سال، و 

ه سال بوده است. او در ۶2 سالگی بر تخت 
ُ
 کسانی، ن

ِ
به زعم

به  و  می یابد  اعتباری  و  احترام  او  نزدِ  دانیال  می نشیند، 

سلطنتش یاری می رساند. 

در متِن سریانی، ابن  عبری می گوید که داریوِش مادی، پس 

از کشتِن بلتشزر )بلشزر(، یک سال و پیش از آن، شانزده سال 

حکومت کرد )WALLIS BUDGE'S tr., p31(. در نتیجه، ما توجیهی 

برای هفده سال سلطنتی که بیرونی ذکر کرده است داریم. 

بی شک کتاِب دانیال در عهِد عتیق )۵.۳1؛ 2۹-۶،1؛ ۹،1؛ 

 این شخصیت و حکایِت زندگی اوست. بنا بر این 
ِ
11،1( منبع

 ،)Ahashwerosh( پسِر احشوروش ،)Daryāwesh( آیات، دریاوش

همان خشایارشا، است که در ۶2 سالگی به جاِی بلشزر بر 

وبیست ساتراپ می گمارد تا در  تخِت بابل می نشیند و صد

کورِش  او  جانشیِن  باشند.  دستیارش  پادشاهی اش  ادارۀ  

فارسی است. 

کتاِب  متخصصاِن  اختالِف  محِل  مادی  داریوِش  هویِت 

مقدس است، زیرا چنین شخصیتی نه در سالنامه های بابلی، نه 

در آثاِر مورخاِن یونانی آمده است. چنین تصور شده که نامش 

حاصِل اشتباهِ کاتبی بوده،1 یا او را کمبوجیه دانسته اند که مدتی، 

در زماِن سلطنِت کورش، بر بابل حکم رانده است2. همچنین 

 حامیاِن این نظریه، بعد 
ِ
او را با آستیاگ یکی دانسته اند، که به زعم

از شکستش از کورش، نایب السلطنۀ پسِر کورش، کمبوجیه، در 

حکومِت بابل شده است،3  یا با گوبریاس )gaubrauva(، فرمانده 

کورش که بابل را در ۵۳۹ پیش از میالد گشود،4 یا با کیاکسارِس 

دوم )هوخشترۀ دوم( که شخصیتی است  که به نظر می رسد ابداع 

 او، این شخصیت در 
ِ
گزنفون در تربیِت کورش باشد و به زعم

 بابل فرستاده است،5 یا با تغییر 
ِ
 پادشاهِ ماد کورش را به فتح

ِ
مقام

موقعیت جغرافیایی، با داریوش اول، ملقب به کبیر.6  

هیچ یک از این هویت یابی ها رضایت بخش نیست و در 

واقع هرگونه کوششی برای تطبیِق هویِت داریوِش مادی با یک 

ی 
ّ
شخصیِت تاریخی، بیشتر موجِد مشکالت است تا راه حل

برای این موضوع.

به نظر می رسد چندان شکی نباشد در اینکه در شخصیِت 

ماد، حفظ شده  بزرِگ  پادشاهِ  یادِ هوخشتره،  داریوِش مادی 

است که سپاهِ ظفرمندش در ساِل ۶12 پیش از میالد رهبِر حمله 

به نینوا بود و آشور را نابود کرد. از آنجا که فهرست های ملوِک 

 بین النهرین 
ِ
 تاریخ

ٔ
کلده، ماد و فارِس بیرونی آشکارا از زاویه

 
ً
 پادشاهاِن ماد، صرفا

ٔ
تدوین شده است، طبیعی است که از همه

 نینوا حفظ شود. همچنین، شکی نیست که نقِل کتاِب 
ِ
فاتح

مقدس در برخی جزئیات ملهم از دانسته ها دربارۀ داریوِش 

ب و نیمه افسانه ای است که 
ّ
بزرگ است. نتیجه شخصیتی مرک

در نوشته های متأخِر سریانی فراهم آمده است. 

 او محدود 
ِ
عناصِر گیج کنندٔه حکایِت داریوِش مادی به نام

 مختصر الدول، 
ِ
 عربی خود )تاریخ

ِ
نمی شود. ابن  عبری، در تاریخ

 ،)op.cit., p. 31( و نیز در وقایع نامۀ  سریانی اش )آیتی، ص۶۴ 
ٔ
ترجمه

این داریوش را همان نبونید )در سریانی: Nabārhidōs(، آخرین 

پادشاهِ بابلی، می داند. این آشفتگی مسبِب اشتباهِ بعدی در این 

کشندۀ   را  کورش  که  است،  ابن عبری  وقایع نامۀ   از  بخش 

داریوش می داند. می گوید: 

این کورش، داریوِش مادی را کشت، پادشاهی های کلدانیان و 

آشوریان و مادیان را در هم پیچید، و پادشاهِی پارسیان را بنیان 

نهاد. )ص۳۳( 

این آشفتگی گویا از این امر ناشی می شود که این داریوش تنها 

مادی ای بوده که برخی وقایع نامه های سریانی می شناخته اند، 

1. LAGRANGE (1904), Revue Biblique: Nouvelle Série, I, 501 sq.

2. SCHRADER, ZIMMERN and WINCKLER (1902), Die Keilinschriften 

und das Alte Testament, p. 287.

3. ALFRINK, B. (1928). "Darius Medus", Biblica, 9, p. 316-40.

4. WILSON, R.C. (1917). Studies in the Book of Daniel, p. 128-63.

5. AUCHINCLOSS, W. S. (1909). "Darius the Median". Biblotheca 

Sacra, 66, 536 sq.

6. ROWLEY H. (1935). Darius the Mede and the Four World Em-

pires in the Book of Daniel; CONSIDINE, J. S. & J. T. NELLIS 

(1963), Encycl. Dict. of Bible, ذیل Darius.

نویسندگاِن مذکور در آخر همچنین خالصه و بررسی ای از نظریه های مختلف   

و کتابشناسِی مفصل تری ارائه کرده اند.
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آخرین  آستیاگ،  بازنمود  بلکه  هوخشتره،  بازنمودِ  تنها  نه  و 

پادشاهِ ماد، هم بوده است. نتیجه البته تطبیِق نادرست هویتش 

با نبونید بود که کورش نابودش کرد. 

آن پادشاهِ مادی که داریوش خوانده می شود جالِب توجه 

است. می شود فرض کرد که آمیختگِی تصورهایی از هوخشتره 

و داریوِش بزرگ موجِد چنین لقبی باشد. منتها، می شود وسوسه 

 مادی، ماننِد 
ِ
شد و از خود پرسید که از کجا معلوم که فاتح

 لقِب شاهِی داریوش )-Dārayavahu(، را 
ً
داریوِش کبیر، واقعا

برای خود برنگزیده  باشد.1 شاید بشود فرض کرد که داریوِش 

کبیر این لقِب مادی را در جهت کوششش برای اتحادِ مادیان و 

 نوپایش اختیار کرده باشد.
ِ
پارسیان در نظام

یادِ داریوِش مادی در سنِت یهودی نیز ادامه یافته و در 

دانیال نامه  مثالش  بهترین  دانیال،  حکایاِت  و  افسانه ها 

میالدی  شانزدهم  هجری/  دهم  قرن  خ  مورَّ  ـ منظومه ای 

)British Musem ms. Or. 4743(ـ منعکس شده است.2  

۲.تکورش، ۵۵۹-۵2۹ پیش از میالد )آثار الباقیه، ص۸۹، 111: 

کورش؛ قانون مسعودی: کورس؛ تاریخ مختصر الدول: کورشتالفارعا؛ 

 پاینده(؛ حمزهٔ اصفهانی، ص۹1 
ٔ
قس. کِهش در طبری، ج1، ص1۴۵ )ترجمه

 پاینده((. در 
ٔ
 شعار(؛ مروج الذهب مسعودی، ج1، ص22۵ )ترجمه

ٔ
)ترجمه

 
ِ
 داناسرشت(، بیرونی بعد از نام

ٔ
صفحۀ 1۳۰ آثار الباقیه )ترجمه

کورش عبارِت »بانی البیت المقدس« را افزوده است، منتها در 

قانوِن مسعودی این اطالعات را حذف کرده و جای آن آورده 

است که کورش دانیال را در سیاه چالی افکند، چون او بِت بعل 

را شکسته بود. از سوِی دیگر، بیرونی در قانوِن مسعودی جلوی 

 داریوش افزوده است که او به یهودیان اجازهٔ ساختِن هیکل 
ِ
نام

را داد و این که نحمیا، ساقی اش، از یهودیان در درباِر داریوش 

 بیرونی آشفته بوده اند و 
ِ
مراقبت می کرد. واضح است که منابع

اطالعاِت سنتی دربارهٔ داریوِش مادی، کورش و اردشیِر اول که 

بنا بر سنِت یهودی ساقی اش نحمیا بوده، در آنها به هم آمیخته 

 بخشی به دسِت کاتبان(. 
ً
بودند )احتماال

 داناسرشت، ص111(، 
ٔ
)ترجمه الباقیه  آثار  عالوه بر این، در 

بیرونی کورش را همان کیخسرو، شاهِ کیانی، می داند. این  احراِز 

هویت قدری ناشی از آن است که یک وقتی ویشتاسپ، پدِر 

جانشیِن  و  پسر  )گشتاسب(،  کیانی  ویشتاسِپ  با  داریوش، 

لهراسپ که خود پس از کیخسرو بر تخت نشست، یکی دانسته 

شده است. 

 اسالمی تصویر 
ِ
تواریخ این واقعیت که در برخی  منتها 

کیانی،  شاهزادهٔ  و  پهلوان  اسفندیار،  پسِر  بهمن،  با  کورش 

از  بهمن  کین خواهِی  هرچند  است.  روشنگرتر  درآمیخته 

 در سنِت شرقی 
ً
خانداِن زال به خاطِر کشتِن پدرش او را قطعا

قرار می دهد، اعماِل منسوب به وی در بابل و غرب معرِف 

شاهی غربی است. گفته اند شهرهایی در بابل و میشان ساخته 

 
ٔ
 پاینده(؛ حمزه، ص۳۸ )ترجمه

ٔ
است )طبری، ج1،ص۴۸۳-484 )ترجمه

 
ٔ
 مهدوی دامغانی(؛ ثعالبی، ص1۷۸ )ترجمه

ٔ
شعار(؛ دینوری، ص۵۰ )ترجمه

 پاینده، ص۴۸۴( او 
ٔ
هدایت(؛ مجمل التواریخ، ص۵۴(. طبری )ترجمه

را یکی از بزرگ ترین و خردمندترین شاهاِن ایران می خواند و 

 حبیبی، ص۵۴( او را بهترین شاهِ ایران می داند. 
ِ
گردیزی )تصحیح

مجمل  مؤلِف  و  ص52-۵1(  دامغانی،  مهدوی   
ٔ
)ترجمه دینوری 

التواریخ )ص۳۰( اعتباِر رهانیدِن یهودیان از قیِد بردگِی بابل و 

بازسازِی هیکل در اورشلیم را به او نسبت می دهند. منتها طبری 

این  پاینده، ج1، ص22۵(،   
ٔ
)مروج، ترجمه )ص۶۵2( و مسعودی 

قضیه را به کورش، سپهساالِر بهمن، نسبت می دهند و حمزه 

 شعار، ص۳۸( می گوید که بعضی از یهودیان او را همان 
ٔ
)ترجمه

بهمن می دانند. در سنتی هم اینگونه آمده است که بهمن برای 

مدتی به یهودیت گروید )یعقوبی، ص2۹( که می توان آن را با 

سنتی در بعضی نوشته های یهودی دربارهٔ کورش مقایسه کرد3. 

نیز  )داریوِش سوم(  ومان  )داریوِش دوم( و کد بعدتر اخوس  را   شاهی 
ِ
نام این   .1

اختیار کردند.

این منظومه در قالِب مثنوی بازسرایِی خیالِی کتاِب دانیال است که در آن پند و   .2

اندرز و احواالِت نیمه عرفانی با عناصِر حماسی درآمیخته است. در روایتش، 

داریوش و کورش با هم به جنِگ بلشزر، پادشاهِ بابلی، می روند اما شکست 

می خورند. با عنایت و هدایِت الهی، بلشزر را می کشند و داریوش شاه می شود. 

او از مشورِت دانیال بهره مند است و به او لطف دارد و او را یکی از چهار 

 
ِ
مردم با  نبردی  در  داریوش   .)۶:2 دانیال،  کتاِب  )قس.  می کند  تعیین  ساتراپ 

را  دشمن  و  می گیرد  پی   را  نبرد  کورش  پس  می شود.  کشته  )کذا(  فرنگستان 

 شاه می شود. دکتر آمنون نتصر، از 
ِ
شکست می دهد و جانشیِن داریوش در مقام

دانشگاهِ عبری اورشلیم، متِن دانیال نامه را برای انتشار آماده کرده است. عالوه 

بر این، این متن در کتاِب دیگرش، منتخِب اشعاِر فارسی از آثاِر فارسِی یهودیاِن 

ایران )تهران، فرهنِگ ایران زمین، 1۳۵2: 2۶1-2۹۷( نیز چاپ شده است.

3. قس.
 Amnon NETZER, “Dāniāl-nāma and its linguistic features”. Is-

rael Oriental Studies, II, Tel Aviv, 1972.
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مشخص است که بخِش بزرگی از خاطرهٔ پادشاهِی کورش ذیِل 

 بهمن حفظ شده است، هرچند در پِی آشفتگی ای در آثاِر 
ِ
نام

 با اردشیِر درازدست 
ً
بعضی نویسندگاِن سریانی، بهمن معموال

یکی دانسته می شود.1  

کوشش برای تطبیِق شخصیت ها و تبارشناسی هاِی مذکور 

ایرانی و   ناهمگون، علی الخصوص شخصیت های 
ِ
در منابع

 اسالمی 
ِ
تواریخ در  آشفتگی  اسباِب معموِل  از  سامی، یکی 

دادِن  قرار  برای  به ویژه  کوششی،  اینچنین  ضرورت  است. 

شاهاِن ایرانی در سلسله  مراتِب شخصیت هاِی سامی که به آدم 

و حوا برمی گشت محسوس بود. در نتیجه، شاهاِن افسانه اِی 

باستانِی ایران را از اعقاِب نوح دانستند. بعضی از ایشان را با 

شاهاِن تاریخِی شناخته شده در سنت غربی یکی خواندند. 

به   
ً
مثال دقیق تر است.  و  کامل تر  ابن عبری )ص۴۸(  نقِل 

فتوحاِت ]کورش[ در خراسان، ارمنستان و حتی هند اشاره 

 پادشاهی 
ِ
می کند. اما مطابِق انتظار، اصِل تأکیدش بر آن وقایع

 یهود و بابل. 
ِ
اوست که مربوطند به تاریخ

۳.تکمروجِه، ۵2۹-۵22 پیش از میالد )آثار الباقیه، ص1۳۰ 

 داناسرشت(: قوابسوس؛ همان، ص1۵2: قمروزس؛ قانون مسعودی 
ٔ
)ترجمه

الدول:  مختصر  تاریخ  است.  کرده  را ضبط  امِوس  مّحرِف  صورِت 

الباقیه،  آثار   1۵2 
ٔ
قمراعوس(. در فهرسِت بیرونی در صفحه

پیش از کمبوجیه )قمبوزس( یک قورس دیده می شود که بنا بر 

ظاهر به نظر می رسد که شکِل دیگری از کورش باشد که پیش 

از آن آمده است. اما بر این اساس که او را همان لهراسِب 

کیانی دانسته اند که جانشیِن کیخسرو است که خود در همین 

فهرست با کورش یکی دانسته شده، مشخص می شود که این 

 مصر 
ِ
 کمبوجیه است. بیرونی به فتح

ِ
قورس قرائِت مغلوِط نام

الباقیه، ص1۳۰(۲ و  )آثار  نیز اشاره می کند  به دسِت کمبوجیه 

 آیتی، ص۶۴( تولِد زرتشت 
ٔ
ابن عبری )تاریخ مختصر الدول، ترجمه

را در دورٔه سلطنِت وی ضبط می کند.

الباقیه،   )آثار  میالد  از  پیش   ۴۸۶-۵21 ا ل،  داریوشخت ۴.ت

 داناسرشت(: داریوس؛ همان، ص1۵2: داراتالثاها؛ قانون 
ٔ
ص1۳۰ )ترجمه

 
ٔ
مسعودی: داریوستاه ت عتاعف؛ تاریخ مختصر الدول، ص۶۵ )ترجمه

که  پرداختیم  نکته  این  به  پیشتر  بستا ب(.  اه ت داریوشت آیتی(: 

بیرونی ذکر کرده است که داریوش به یهودیان اجازٔه ساخِت 

هیکل را داد. نه بیرونی و نه ابن عبری معلوم نمی کنند که از 

اهمیِت او آگاه بوده اند. دوِر نقِل ابن عبری را مطالبی یونانی 

گرفته که بیشتر به شخصیت هاِی یونانی می پردازد که در عهِد 

سلطنت داریوش به دنیا آمده اند یا زیسته اند یا مرده اند.

۵.تخآایار ا، ۴۸۶-۴۶۵ پیش از میالد )آثار الباقیه ) ص1۳۰، 

 سریانی: احآرِهش؛ 
ٔ
 داناسرشت(، تاریخ مختصر الدول، وقایع نامه

ٔ
ترجمه

آثار الباقیه، ص1۵2: اخآویهش؛ قانون مسعودی: اکسهکس، احسهس۳(. 

 خشایارشا 
ِ
بیرونی در آثار الباقیه اشکاِل یونانی و سریانی نام

و همچنین لقِب »خسروِی اول« )در قانوِن مسعودی: کسری( را 

 1۵2 آثار الباقیه 
ٔ
ضبط کرده است. خسروِی دیگری در صفحه

نامحتمل  پایین(.  به  )بنگرید  می شود  دیده  داناسرشت(   
ٔ
)ترجمه

 تصور 
ً
آنچه عموما از  درازتری   

ِ
تاریخ لقب  این  که  نیست 

می کنند در غرِب ایران داشته باشد، منتها محتمل تر است که 

 خشایارشا آمده 
ِ
لقب خسرو از قرائِت مغلوِط شکِل فارسِی نام

 که این لقب برای خشایارشاِی دوم نیز ذکر 
ً
باشد، مخصوصا

شده است. این لقب نزدِ مورخاِن یونانی شناخته شده نبود. 

۶.تارد یهختا ل، ۴۶۵-۴2۵ پیش از میالد )آثار الباقیه، ص1۳۰ 

 داناسرشت(: ارطحآس ؛ همان، ص1۵2: ارد یه؛ قانون مسعودی: 
ٔ
)ترجمه

 سریانی: 
ٔ
ارطحسس تارهوخ۴؛ تاریخ مختصر الدول: ارطحآآ ؛ وقایع نامه

اریوخ(. بیرونی اشکاِل یونانی و عربِی لقب اردشیر، درازدست، 

را ضبط کرده است: اقه  یهت)همان makrocheir( و طویلتالِدی . 

شکِل نامش، ارطحشست، که اصلی مادی دارد، تلفِظ هخامنشِی 

 متقدم را منعکس می کند. 
ٔ
متأخر و فارسِی میانه

اردوانی که ابن عبری می گوید هفت ماه جانشیِن خشایارشا 

 سریانی، 
ٔ
 آیتی(؛ وقایع نامه

ٔ
الدول، ص۶۷ )ترجمه بوده )تاریخ مختصر 

ص۳۴( فرمانده ٔ محافظان و قاتِل اردشیر بود، اما همانطور که 

 این 
ِ
نولدکه اشاره می کند جانشین او نشد )Aufsätze, 49(. نام

 زریاب(، ص۵۳-
ٔ
 ایرانیان و عرب ها در زماِن ساسانیان )ترجمه

ِ
نولدکه، تاریخ  .1

تاریخش )ص۳۳( حکومِت   سریانِی 
ٔ
نسخه در  ابن عبری   .۷ یادداشت   ،۵۴

 »دو برادر را که مغ« بودند ثبت کرده است، اما فهرست هاِی بیرونی 
ٔ
هفت ماهه

حاکی از هیچ اطالعی از سلطنِت گئومات نیستند.

بیرونی از انتقاِل حکومِت مصر به پادشاهاِن ایران صحبت می کند، ولی نامی   .2

از کمبوجیه نمی برد. )اتهجم(

 اشتباهِ کاتب است و اصِل آن احآیهشتاست.
ً
3. مشخصا

اشتباهِ کاتب است و اصِل آن اریوختاست.  .4
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شخص در فهرست هاِی بیرونی نیامده است. 

7.تخآایار افختد م، ۴2۵ پیش از میالد )آثار الباقیه، ص1۵2 

 داناسرشت(: خسه فتد م؛ تاریخ مختصر الدول: احآیهشتد م(. 
ٔ
)ترجمه

حکومتش مستعجل بود و بیش از یک ماه ونیم نپایید )نولدکه، 

مقدم،   
ٔ
ترجمه هخامنشی،  شاهنشاهی  تاریخ  اومستد،  همان، ص۵۷؛ 

ص۴۸1(. ابن عبری مدِت حکومتش را دو ماه می داند. سی سالی 

 داناسرشت، ص1۵2( خطایی 
ٔ
که بیرونی آورده )آثار الباقیه، ترجمه

 وی در فهرسِت مختصر و مفیدتِر بیرونی در 
ِ
فاحش است. نام

 همو( نیامده است. بیرونی او را 
ٔ
 1۳۰ آثار الباقیه )ترجمه

ٔ
صفحه

هماننِد خشایارشای اول خسرو می خواند، منتها ابن عبری لقب 

 آیتی، ص۶۸(. 
ٔ
اردشیر را به او می دهد )تاریخ مختصر الدول، ترجمه

 
ٔ
۸.تعغدیاهوس، ۴2۵ پیش از میالد )آثار الباقیه، ص1۵2 )ترجمه

داناسرشت(: صغدیناتوستاه تخسه ؛ تاریخ مختصر الدول: صغدینوس؛ 

که  دوم،  خشایارشاِی  برادِر  عاغدیاهوس(.1  سریانی:   
ٔ
وقایع نامه

ود شش ماه و نیم حکومت کرد و نامش هم در فهرسِت  حد

قانوِن  در  هم  داناسرشت(   
ٔ
)ترجمه الباقیه  آثار   1۳۰  

ٔ
صفحه

مسعودی از قلم افتاده است. 

الباقیه،   )آثار  میالد  از  پیش  د م، ۴۰۴-۴2۴  داریوشت ۹.ت

 داناسرشت(: داریوس؛ قانون مسعودی: داریوستیونس۲؛ 
ٔ
ص1۳۰ )ترجمه

تاریخ مختصر الدول: داریوشتهوتش(. این اسم از فهرسِت کامل تر 

 داناسرشت( حذف شده است. 
ٔ
 1۵2 آثار الباقیه )ترجمه

ٔ
صفحه

ابن عبری لقِب یونانی nothus )حرامزاده( را به ابن االمه، پسِر 

کنیزکی، برگردانده است.

1۰.تارد یهختد م، ۴۰۴-۳۵۷ پیش از میالد )اشکاِل نامش 

مطابق است با اردشیِر اول(. لقِب یونانی اش، Mnemon، در قانوِن 

الدول  مختصر   
ِ
تاریخ در  و  ذوالتدابیر  به شکِل  مسعودی 

به شکِل مدّبر آمده است.۳ در قانوِن مسعودی، استر، مردخای 

و هامان در دورۀ ٔ وی آمده اند. ابن عبری نیز چنین می گوید، 

اگرچه آنها را پیشتر در دورٔه خشایارشا آورده بود. او که از این 

تناقض آگاه بوده در وقایع نامۀ سریانی )ص۳۴( می گوید که 

یهودیان اردشیر را »اسویروس« می خوانند، که آشکارا شکِل 

دیگری است از احشویرش )خشایارشا(.

11.تارد یهختعوم، ۳۵۷-۳۳۸ پیش از میالد )اشکاِل نامش 

مطابق است با اردشیِر اول(. ابن عبری کنیه اش را »االسود« )سیاه( 

ذکر می کند. ضبِط قانوِن مسعودی، »اس ارکوس بن االسود«، 

آشکارا مغلوط است و باید »اکوس االسود« خوانده شود.۴  

1۲.تارعس، ۳۳۸-۳۳۶ پیش از میالد )آثار الباقیه، ص1۳۰ 

 داناسرشت(: یسه رتو غیره؛ همان، ص1۵2: ارعیستاه تاخوس؛ 
ٔ
)ترجمه

قانون مسعودی: ارعیسته تاکوس؛ تاریخ مختصر الدول: ارعیسته ت

 
ٔ
 سریانی: پهعیس، ارعیس(. اشکالی که در صفحه

ٔ
اخوس؛ وقایع نامه

1۳۰ آثار الباقیه آمده اند به احتماِل زیاد قرائِت مغلوِط شکِل 

 Oarses سریانِی »پرسیس/ فرسیس« است که پلوتارک آن را

  .).NOELDEKE, Aufsätze, p. 80, n. 2( آورده

1۳.تداریوشختعوم، ۳۳۶-۳۳۰ پیش از میالد )آثار الباقیه،  

 داناسرشت(: داریوسته تارعیخ؛ همان، ص1۵2: دارا؛ قانون 
ٔ
ص1۳۰ )ترجمه

مسعودی: داریوشته تارعق؛ تاریخ مختصر الدول: داریوشته تار ک؛ 

 سریانی: داریوشتپسهتار اخت)ارشام((. ابن عبری او را با 
ٔ
وقایع نامه

»دارا ابن دارا« یکی می داند و هماننِد بیرونی )قانوِن مسعودی، 

ص1۵۶( می گوید که اسکندر او را کشته است. مورخاِن یونانی 

 پدرش را Arsames )ارشامه( می آورند، منتها اشتباه گرفتِن 
ِ
نام

وی با ارشک در آثاِر بیرونی و ابن عبری دیده می شود. 

 
ً
 کهن تِر سریانی و احتماال

ِ
در کل، ابن عبری که از منابع

بعضی آثاِر یونانی استفاده کرده، تصویری از سلسلۀ هخامنشی 

ترسیم می کند که نزدیک تر است به تاریخ آن سلسله آنگونه که 

مورخان یونانی ثبت کرده اند. منتها اگر در اواخِر عمرش دست 

 عربِی وقایع نامه اش نزده بود، فهرسِت 
ٔ
به کاِر خطیِر نوشتِن نسخه

 اشکاالِت جزئی، تنها جایی 
ِ
بیرونی از شاهاِن هخامنشی، به رغم

 این شاهان در آن ثبت شده بود. 
ِ
 اسالمی نام

ِ
بود که در منابع

.NOELDEKE, op. cit., 57 .برای صورت های دیگر این نام نک  .1
قرائت مغلوطی از هوتوس.  .2

باج  والیس  و  است  و حاکم  قاضی  پیشوا،  به معنای   'mdbrn 3. واژٔه سریانی 

)WALLIS BUDGE( آن را به governor ترجمه کرده است.

دربارۀ »ارکوس« شاید بتوان  تأثیر احتمالی Arsikas را نیز در نظر گرفت که   .4
 NOELDEKE, نک.  بوده.  دوم  اردشیر  نام  که  است  کرده  اشاره  پلوتارک 

 .Aufzätze, p. 61 n.1


