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Abstract
Salarnameh is an epic book based on the style of Ferdowsi's Shahnameh, in which the
history of Iran has been depicted from the beginning until the reign of Mozaffar al-Din
Shah Qajar. The book consists of two parts: the first part from the beginning of Iranian
history to the end of the Yazdgerd Sassanid�skingdom was written by the intellectual
and libertarian Kermani poet �Mirz
a Aqa Khan�under the title of the Ancient Letter.
Shortly after the creation of this work and the death of Mirza Aqa Khan, Mullah Ahmad
Hafez Aghili Kermani continued the work until the time of Mozaffar al-Din Shah and
changed the name of the book into Salarnameh. The author of this paper reviewed the
textual content of three versions of this book (currently only available in three versions).
In view of the poet's new look at past events and expressing it in the epic style, based on
Ferdowsi, he introduced a comprehensive framework of Iranian history from the earliest
to the Qajar era, with the language of poetry. The Aqa Khan�spoetic language is far
from literary and explicit but monotonous; however, Mullah Ahmad Hafez has tried to
use the elements of rhetoric, especially simile and equivocalness in the text. Compared
to the ancient language, poetry is not uniform. From the historical point of view, the
Aqa Khan's ideas have been discussed since the earliest times of Iran as a true history,
and the ambiguity that was observed at that time due to the lack of historical documents
has been influenced by the books of descendants, but in the later periods of history,
especially the Medes, the Achaemenids, the Parthians, Seljuks, and Sassanids, with
archaeological discoveries and the translation of the old lines, a perfect date for poetry
was provided.
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متنشناسی و معرفی کتاب حماسی ساالرنامه
∗

حمیدرضا خوارزمی
چکیده

ساالرنامه کتابی حماسی به شیوة شاهنامۀ فردوسی است .در این اثرر اراریخ ایرران از ابتراا ارا زمران سررودن آن ،دوران
زمامااری مظفرالاین قاجار ،به نظم درآماه است .این کتاب دو بخش دارد؛ بخش نخست به نام نامرۀ باسرتان از ابتراای
ااریخ ایران اا پایان پادشاهی یزدگرد ساسانی را در بر می گیرد و سرودة روشنفکر و آزادیخواه کرمرانی ،میررزا آقاخران
است .پس از آنکه عوامل حکومتی قاجار او را کشتنا ،مالاحما حافظ عقیلی کرمانی ر در اناک زمرانی بعرا از سررودن
این اثر ر ادامۀ کار را اا دورة مظفرالاینشاه به انجام رسانا .مالاحما بن حافظ در خامت عباالحسرینمیررزا فرمانفرمرا،
ساالر لشکر ایران بود و به همین سبب نام کتاب را ساالرنامه گذاشت .اکنون انها سه نسخه از این اثر موجود اسرت کره
نگارناه با سیری در آنها به معرفی و متنشناسی کتاب میپردازد .شراعر برا بینشری نرو بره رخراادهای اراریخی گذشرته
مینگرد و آنها را به پیروی از فردوسی در سبک حماسی بیان میکنا؛ بااوجهبه به ایرن نکترههرا چهرارچوب کلریای از
ااریخ ایران ،از ابتااییارین دوران اا زمان قاجار به زبان شعر می اوان ارائه داد .زبان شعری آقاخان روان و یکاست و از
صنایع ادبی به دور است؛ اما مال احما حافظ همواره میکوشا از عناصر بالغری بره ویرهه اشربیه و ایهرام اسرتفاده کنرا؛
همچنین در مقایسه با زبان نامۀ باستان ،مطالب شاعر یکاست نیست .آقاخان از ابترااییاررین زمران ایرران بررای اراریخ
واقعی سخن گفته است .البته به سبب وجودنااشتن اسناد ااریخی احت اأثیر کتاب هرای دسراایری بروده اسرت؛ امرا در
دورههای بعا ااریخی ،به ویهه مادیان و هخامنشیان و اشکانیان و سلوکیان و ساسانیان ،با اسناد کشفشاة باستانشناسران
و ارجمۀ خطوط قایمی ،ااریخ صحیحی به زبان شعر ارائه میدها .احما برن مالحرافظ نیرز برا اسرتفاده از اراریخهرای
گوناگون دورة اسالمی ایران ،به ویهه روضهالصفا ادامۀ دورههای ااریخی را به نظم درمی آورد و ااریخ درست و فشردهای
ارائه میکنا.
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1ـ مقدمه
دو جریان اصلی در ادبیات دورة قاجاریه اأثیر بسیاری داشت؛ یکی ادامۀ سنت گرایش به سبک بازگشت ادبی است کره
از ابتاای دورة زنایه و با بر اخت نشستن کریم خان (بهار ،5922 ،ج )951 :9یا به بیانی دیگر از اواخرر افشراریه شررو
شا (آرینپور ،5927 ،ج)59 :5؛ (شمیسا )991 :5924 ،و دیگری اأسیس دارالفنون در ااریخ  5017مریالدی و درپری آن
نگاه اازه به دانشها ،بهویهه رواج ارجمه بود .نخستین ارجمههای مارسۀ دارالفنون دربارة دانرشهرای نظرامی و سرسس
ارجمۀ مباحث ااریخی است .مباحث جایا ااریخی ،ااریخنگاران را از نگاههای سنتی دور میکررد؛ «زمینرۀ معرفرت بره
ااریخ عمومی دنیا وسعت یافت؛ در مفهوم ااریخ و سبک نگارش آن پیشررفتی حاصرل گردیرا ...و افر افکرر اراریخی
اااناازه ای ارقی کرد» (آدمیت .)514 :5912 ،سفر به کشورهای دیگرر و دانرشآمروزی و دانرشانراوزی ،ایرانیران را بره
روشنفکرانی ابایل کرد که برای گریز از سنت های دست وپاگیر االش بسیاری انجام دادنرا؛ زیررا ایرن سرنت هرا عامرل
عقب ماناگی کشور از دنیای رو به پیشرفت اروپایی بود .این سفرها به ویهه سرفر بره ارکیره کره دروازة اروپرا بره شرمار
میرفت و روشنفکران بسیاری در آنجا گرد آماه بودنا ،گرایشهای اازهای در ایرانیان به وجود آورد.
میرزا آقاخان کرمانی پرورشیافتۀ مکتب دورة ناصری بود .او با سفر به ارکیه و قرارگررفتن در مجلرس روشرنفکران
ایرانی با مفاهیم جایا وطن و کشور آشنا شا .گفتنی است نخستین درخشش های وطن دوسرتی و ملریگرایری در شرعر
حکیم طوس دیاه میشود« .در جایجای این حماسۀ بزرگ ...از مفهوم وطن ،ایران ،شهر ایران (ایرانشرهر) یراد شراه و
فردوسی خود ستایشگر این مفهوم در سراسر کتاب است» (شفیعی کاکنی .)9 :5917 ،معنای اصطالحی و جایرا مریهن
در ااریخ و اجتما جایا اروپا شکل گرفت و در عصر مشروطه با برخی نوگرایان به ادبیات سیاسی و کالم ادبی فارسی
وارد شا« .شایا قایمیارین کسی که از قومیّت ایرانی در مفهوم اروپایی قومیّت سخن گفته ،میررزا فتحعلری آخونرازاده
 5701ر  5770باشا» (همان .)7 :این نگاه اازه به میهن و اجتما  ،میرزا آقاخان را به سوی اشعار حماسری کشرانا .دورة
ناصری نتوانست با آرزوها و انایشۀ شاعر سازگاری یابا؛ به همین سبب به شایاارین حمله ها و هجوهای زبانی گرفتار

شا .روح بازگشت ادبی که در این زمان سنت سرایناگان بود ،شاعر را به پیروی از شیوة فردوسی در سررودن شراهنامه
هاایت کرد؛ بنابراین همان زبان و بیان در اشعار او دیاه میشود.
1ـ 1شرح مسئله

ساالرنامه سه بخش دارد؛ بخش اول ،ااریخ ایران باستان اا حملۀ اعراب و شکست یزدگرد را در برر مریگیررد .نامرۀ
باستان آقاخان زمانی سروده شا که او با یاران خود در زناان طرابزون ارکیه به سر میبرد .بخرش دوم و سروم را احمرا
ادیب کرمانی به شعر درآورد که بهارایب ،ااریخ ایران اسالمی اا دورة زنایه و ااریخ قاجاریه اا دورة مظفرالراینشراه را
در بر میگیرد .شاعر این بخشبنای را در دیوان یادآور میشود و زمان را به بعیا و قریب و جایا اقسریم مریکنرا .بره
قول شاعر زمان بعیا از زمان نخست اا دورة اسالمی است و زمان قریب اا دورة قاجاری و زمران جایرا دورة دودمران
قجر است.
این کتاب با نگاه اازه به ااریخ گذشتۀ ایران میکوشا چهرههای پهلوانی و اسطورهای را با چهرههرای اراریخ واقعری
ایران اطبی دها؛ درواقع آنها چهرههایی بودنا که با دنیای جایا و ارجمهها و یافته های علرم باسرتانشناسری از پشرت
پرده های ااریخ آشکار شانا؛ بنابراین این اثر بازآفرینی نوینی از ااریخ ایران است؛ برای مثرال مقایسرۀ کرورش کبیرر برا
کیخسرو یا اسفنایار با داریوش و ...از نمونۀ این اطبی هاست.
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بهطورکلی مسئلۀ اصلی این پهوهش معرفی یکی از آثار ارزناه و ناشناخته در موضو حماسره اسرت .نویسرناة ایرن
جستار میکوشا اا به این پرسشها پاسخ دها:
 )5ساالرنامه در چه زمانی و به چه هافی و به دست چه کسی نوشته شاه است؟
 )7ساختار اثر چگونه است و نویسناه به چه مطالبی در این کتاب بیشتر اوجه داشته است؟
 )9ویهگیهای محتوایی این اثر کاام است؟
 )4ساالرنامه ازنظر حماسی چه امتیازها و ارزشهایی دارد؟
1ـ 2پیشینۀ پژوهش
دربارة ساالرنامه ااکنون نوشته ای منتشر نشاه است که به معرفی کتاب پرداختره باشرا؛ فقر مرحروم ذبری اهلل صرفا
(ن.ک :صفا )129 :5920 ،در چنا خ در کتاب حماسه سرایی از این اثر یاد کرده است .حسین رزمجرو ( )5905نیرز در

کتاب قلمرو حماسی ایران به پیروی از صفا از این کتاب نام برده است .عباس سلمی معرفی کوااهی فق از کتراب نامرۀ
باستان به نام «باستاننامه» در شمارة  1نشریۀ ادب و زبان دانشگاه شهیا براهنر کرمران در سرال  5921انجرام داده اسرت.
فریاون آدمیت در کتاب انایشه های میرزا آقاخان کرمانی صفحۀ  19و  14به ایرن کتراب اشرارة کواراهی دارد .نگارنراه
میکوشا اا این اثر را بهطور گسترده و کامل همراه با بیان ویهگیهای محتوایی معرفی کنا.
1ـ 3ضرورت انجام پژوهش
دست نوشت های کهن ،شناسنامه و هویت فرهنگی هر جامعه ای است و االش بررای اصرحی و حفرظ و شناسرانان
آنها بر افتخارات فرهنگی کشور میافزایا .بی اردیا شناسانان و اصحی و چاپ آثار خطی کهن افزون بر آشنایی جامعرۀ
علمی و ادبی امروز با میراث گذشتگان ،به پرباری گنجینه ادبی نیز میانجاما؛ همچنرین فرراهمآورنراة متنری انتقرادی و
مستنا است که دستمایۀ پهوهشگران و دانشجویان در پهوهش های علمی و دانشگاهی است .مقالههرایی از ایرن دسرت
ایجادکنناة زمینه برای اصحی و پهوهشهای بیشتر دربارة نسخۀ منظور و آثار همرابۀ آن است.
اهمیت دیگر این پهوهش آن است که حماسهها از جنبههای گوناگونی مثل ادبیات و زمینۀ فرهنگی و حفرظ هویّرت
ملی و انتقال ارزشها و جانمایههای وطنی ،گرانمایه هستنا و پرداختن به آنها در زمینۀ پرهوهشهرای اراریخی و ادبری
ضروری است.
2ـ بحث و بررسی
2ـ 1سخنی کوتاه دربارة زندگی میرزا آقاخان
میرزا عباالحسینخان مشهور به آقاخان کرمانی سال  5729قمری ( 5014م) در قلعۀ مشیز ر قرارگرفته در بردسریر (ر.ک:
افضلالملک ،به نقل از وزیری ،)015 :5901 ،در فاصلۀ  11کیلومتری شهر کرمان ر به دنیا آما .پار او عباالرحیم مشهور
به مشیزی از مالکان و زمین داران مهم و مادرش دختر میرزا کاظم خان طبیب بود .او در دوران کودکی به مکتب رفرت و
قرآن ،زبان عربی ،ادبیات ،فقه و اصول ،حکمت الهی ،طبیعیات ،ریاضی و طب ،خ انگلیسی و فارسی میانه را آموخرت
(ر.ک :همان .)017 :در ابتاای جوانی به عاملی مشیز گماشته شا .زمان ناصرالاوله فرمانفرما 5،برادر بزرگ ار عباالحسین
میرزا ،هیچکس عاملی را نمیپذیرفت؛ زیرا عمل مالیات و اجاره بسیار بود .میرزا سیا کاظم وکیلالاوله وزیرر برود و بره
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میرزا آقاخان امر کرد اا عمل مالیات بردسیر را بسذیرد .میرزا آقاخان هرچه سر براز زد ،موافقرت نشرا و برا هرزار گونره
اهایا ،مالیاتگرفتن بردسیر را پذیرفت .آقاخان سه نفر را برای مالیاتگیری مأمور کرد؛ در آن زمان همۀ مالیرات کرمران
برای میرزا سیاکاظم خان بود .حسابسازیهای پیشکار مالی او سههزار اومان مالیات عقربافتراده بررای میررزا آقاخران
اشخیص داد و آقاخان هزار اومان کم میآورد .او که به زور به این عمل واداشته شاه بود ،قصا پرداخت بقیۀ مالیات را
نااشت .هنگام بارقۀ فرمانفرما بین او و سیاکاظم بحثی درمریگیررد (دبسرتان کرمرانی )09 :5970 ،و بره سربب سرخن
ناخوشاینا وزیر ،آقاخان با دشنام گویی قصر را ارک میکنا .وزیر نیز فرصت را غنیمت می شمرد و علیره او نرزد حراکم
باگویی میکنا و دریافت مالیات بازماناه را یادآور میشود .ناصرالاوله نیز امیر آخور را برای دریافت بقیۀ مالیات مأمور
میکنا .آقاخان با بیمیلی مشیز را به قصرا اصرفهان اررک مریکنرا .در اصرفهان در درگراه ظرل السرلطان ،پسرر برزرگ
ناصرالاین شاه به مرابۀ ایشک آقاسی 7میرسا .شیخ احما روحی 9،یار غار میرزا آقاخان در اصفهان بره او مریپیونراد و
هر دو به اهران میرونا .در آنجا میرزا به ااریس شاهزادههای قاجرار مریپرردازد .بعرا از مراای او برا عبراالخال خران
هماانی از رشت به اسالمبول سفر میکنا و چنابار با میرزا حسرن خران ،جنررال قنسرول ایرران در ایرام سرفارت میررزا
محسن خان معین الملک به سفارت میرود .بعا از اناک زمانی با میرزا حبیب اصفهانی آشنا میشود( .دولت آبادی،5925 ،
ج .)510 :5در این زمان سلطان عثمانی از سیا جمالالاین اساآبادی میخواها انایشۀ ااحاد مسلمانان را پیگیری کنرا و
بعا از اشکیل جلسه ،آقاخان در مقام یکی از اعضای دوازده نفره از هستۀ انجمن انتخاب میشود .آنان با علمرای شریعه
نامه نگاری می کننا و جای افنای ،برادر شیخ احما روحی را به بغااد میفرستنا .در بغااد یکی از نامه ها به دست میرزا
محمودخان قمی 4میافتا و او به ناصرالاین شاه دربارة این جنبش هشاار میدها .ناصرالاین از عالءالملک مریخواهرا
عوامل این ااحاد را دستگیر کننا .عالءالملک از میرزا آقاخان و میرزا حسنخان قنسول کینه دارد و بره همرین سربب برا
محمودپاشا همسازی میکنا و وعاه میدها که اگر دولت عثمانی این درخواست سرفارت را بسرذیرد ،دولرت ایرران در
مقابل این یاری ،ارمنیهای مخالف با سلطنت عثمانی را که به ایرران گریخترهانرا ،دسرتگیر و اسرلیم مرأمورین عثمرانی
میکنا .با این اواف آقاخان و دو یار غارش ،دستگیر و به زناان طرابوزان منتقل میشونا .در این میران میررزای کرمرانی
ناصرالاینشاه را به قتل میرسانا و سرنخی مبنی بر اراباط او با گروه ااحاد اسالمی یافت میشود .این بهانۀ کرافی بررای
سسردن زناانیان به کارگزاران قاجاری است .بعا از قرارگرفتن زناانیان در باغ سلطنتی نایب السلطنه ،محمراعلیشراه ،بره
فرمان او سر این سه یار دبستانی را از ان جاا و پوست سرشران را پرر از کراه مریکننرا و آن را بره دربرار مریفرسرتنا
(افضلالملک ،به نقل از ناظماالسالم ،5904 ،ج.)55 :5

2ـ1ـ 1نامۀ باستان
این بخش از کتاب سرودة دالور مرد کرمانی ،مشروطه گرای آزادیخواه ،میرزا عباالحسین ،معروف به میررزا آقاخران
است .این اثر به سبک و شیوة شاهنامۀ فردوسی در همان وزن و قالب سروده شاه است و خود شاعر نیز به خوشهچینی
از خرمن واالی فردوسی اشاره دارد:
در ایــن نامــه از هــر دری گفتــه شــد
ز گفتــــــار فردوســــــی پــــــاک اد

گهرهـــای معنـــی بســـی ســـفته شـــد
بســـی کـــردهام انـــدرین نامـــه یـــاد

نبــــود انــــدرین ره مــــرا توشــــهای

هـــ از خـــرمن او بـــدم خوشـــهای

متنشناسی و معرفی کتاب حماسی ساالرنامه

540 /

گویا پیش از سرودن نامۀ باستان ،وزیر فرخناهرایی از او خواسته به نگاشتن ااریخی به نثر اقاام کنا:
مــــرا گفــــت دســــتور فرخنــــدهرای
کنونـــت کـــه امکـــان گفتـــار هســـت

کـــه ایـــن راز سربســـته را برگشـــای
بـــه تـــاریخدانـــان ســـروکار هســـت

همـــان بـــه کـــه تیـ ـغ قلـ ـ برکشـ ـی

بـــه تـــاریخ پیشـــین قلـــ درکشـــی

فشــــانی بــــر افســــانههــــا آســــتین

نویســــی یکــــی نامــــۀ راســــتین

ز تــــاریخ یونــــان و کلــــدان و روم

ز آثــــــار ویــــــران و آبــــــادبوم

فــــــراز آوری نامــــــۀ شــــــاهوار

کـــه مانـــد بـــه گیتـ ـی ز مـــا یادگـــار

این وزیر فرخناهرای بهگونهایکه از گفتار شاعر پیااست ،ناظمالاوله 1است .شاعر در قسمتی از سرودة خود که
سخن از گذشتۀ باشکوه و دلیرمردان است بیتی آورده است:
از ایشـــان نبیـــن یکـــی را بـــه جـــای

بــــهجــ ـ نــــا الدولــ ـۀ پــــاکرای

این بیت انها یک نکتۀ شکبرانگیز دارد و آن ناسازگاری با بیتی در پایان اثر است که ناظم را اهایا میکنا:
چـــو بـــر بـــارة نثـــر گـــردم ســـوار

بـــرآرم مـــن از جـــان نـــا

دمـــار

ناظماالسالم میگویا گویا مرادش ناظم السلطنه 1است؛ زیرا ناظمالاوله را در ااریخ نثرش ستوده است .آن اراریخ بره
همّت عالءالملک به چاپ رسیا و خوانناه میاوانا به آن رجو کنا (نراظماالسرالم کرمرانی ،5904 ،ج .)515 :5دربرارة
بیت دیگر از ایشان« ،نبینم ،»...ناظماالسالم معتقا است که بهجای ناظمالاوله ،نصرةالاوله صحی اسرت .او در ایرن براره
میگویا :مراد از نصرةالاوله فرمانفرما ،عباالحسین میرزاست؛ چون رفتار ناشایست ناصرالاوله عباالحمیرا میررزا سربب
آوارگی میرزا آقاخان از کرمان شا و فرمانفرما در حکومت کرمان با جبران رفتار و کارهای برادر نسبت به میرزا آقاخران
و کسان او محبت کرد و در مکاایب خود اظهار هممشربی میکرد؛ به همین سبب میرزا آقاخان دو جلا ااریخ خود را از
زناان طرابزون نزد فرمانفرما فرستاد که اکنون آن متون به خ نویسناه نزد فرمانفرما موجود است و همه میداننرا در آن
زمان این اناازه اقاام و اظهار از حکام ،مایۀ امیاواری و ستایش بسیاری بوده است (همان.)541 :
از این سخن آشکار است این فرد ناظم الاوله است که با اوطئۀ محمراطاهر ابریرزی قراچره داغری و دامرادش میررزا
حسین شریف علیه آقاخان ،نظر مثبت ناظم الاوله را دربارة او منفی جلوه میدهنا و ناظم هم نزد سلطان عثمرانی ،میررزا
آقاخان را به بادینی متهم میکنا .ناظم الاوله پس از ماای از این کارها پشیمان میشرود و از شراعر مریخواهرا نرزدش
برگردد؛ اما روحیۀ درویشی و بینیازی ،این اجازه را به او نمیدها .برادر ناظم الاوله که جایگزین او در سفارت عثمرانی
شاه است ،باز نزد شاه عثمانی به باگفتاری علیه آقاخان میپردازد و شاه را نسبت به آقاخان بابین میکنا .همین باعرث
گرفتاری او و دو دوستش در دستان ناجوانمردانرۀ عثمرانیهرا مریشرود .عثمرانیهرا آنران را از پایتخرت بره طرابرزون،
 ،Trabzonشهری نزدیک دریای سیاه ،میفرستنا و او در زناان طرابزون به سرودن این اثر روی میآورد:
...کــــه نظــــ آورم نامــــۀ مختصــــر

ز تـــاریخ ایـــران بـــه طـــرزی دگـــر

بــــه نــــام همــــایون عبدالحمیــــد

کـــ و هســـت آثـــار نیکـــو پدیـــد

شهنشـــاه بـــا عـــد و بـــا فـــرّ و داد

یکـــی نغـــ دیباچـــه ســـازم گشـــاد
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2ـ1ـ1ـ 1نام و هدف و مدت سرودن کتاب
نام کتاب نامۀ باستان است:
چــو آمــد بــه بــن ایــن کهــن داســتان

بنامیــــــدمش نامــــــۀ باســـــــتان

سرودن این کتاب در ااریخ شعبان  5959قمری (5001م) به پایان میرسا:
ز تــــاریخ هجــــرت ز بعــــد هــــ ار

یکــ ـی سیصــــد و ســ ـی ده برشــــمار

کـــه پایـــان شـــد ایـــن نـــامبردارگن

بــه یــک ســا بــردم در ایــن کــار رنــ

شاعر با این اثر ،ااریخ حقیقی گذشتگان را بازمیجویا و رنگ افسانهها را از ااریخ میزدایا .او میکوشا ارا برا آثرار
کشفشاة باستان شناسان ،ااریخ را به اصل واقعی بسرایا؛ زیرا معتقا است علم و ادب سه بار در ااریخ ایرران سسرت و
ویران شا؛ زمان ضحاک و زمان ویرانگری اسکنار و حملۀ اعراب .همچنین او بر آن است که کرم و بیشری موجرود در
ااریخ ایران به سبب شاهنامۀ فردوسی است که در آن بسیار اشتباه و نادرستی رخ داده و نام شاهان را امام نگفته است:
در آن نـــامهـــایی کـــه او گفتـــه اســـت

بســی ســهو و تحریــفهــا رفتــه اســت

همـــان در زمـــانهـــای شـــاهان پـ ـیش

بسـ ـی کـــرده تلفیـ ـق از کـ ـ ّ و بـــیش

نگفتـــه اســـت نـــام شـــهان را تمـــام

بــهترتیــب زایشــان نبــردهســت نــام

شاعر سبب این نقصها را در چنا چیز میدانا:
الف) کسی نمیاوانسته است خطوط قایم را بخوانا و به همین سبب اقوام قایمی مثرل آسروریان ،مادهرا ،لیرایهرا
ناشناس ماناهانا؛
ب) بسیاری از افراد ذکرشاه در شاهنامه حاکم و شاه بوده انا؛ مثل فریبرز ،اوس ،آرش که فردوسی بره شراهی آنران
اشارهای نکرده است؛
ج) جاهایی مثل دشت دغو و نمونه هایی از این دست در شاهنامه مکان نیست بلکه دغو 2همان دیاکو است؛ همچنین
افراد ذکرشاه در شاهنامه شخص نیستنا؛ برای مثال افراسیاب اورانی در ایرن اثرر بره «وراز آب» یرا مراوراءالنهر ابرایل
میشود یا پشنگ ،قوم پوزانیاس است یا پالشان ،قوم بلهیک است.
بنابراین به گمان او با وجود اشتباهات گوناگون ،نویسناه درپی آن روشنگری احوال گذشتگان ایرانری اسرت کره در
ااریکی و ابهام ماناهانا .او به مات یک سال به سرودن این اثر پرداخت:
چــو ی ـک ســا بــردم در ای ـن کــار رن ـ

بــه پایــان شـــد ایــن نــامبردار گـــن

اگرچـــه بـــه نظمـــ نبـــد دســـتر

کــه چــون شــاهنامه نگفتــهســت کــ ...

چــو آمــد بــه بــن ایــن کهــن داســتان

بنامیــــــدمش نامـــــــۀ باســـــــتان

بعا از سرودهشان اثر ،به گفتۀ ناظماالسالم کرمانی ،عباالحسین میرزا فرمانفرما به انتشرار اشرعار سرفارش مریشرود:
«این مقامۀ ااریخ را ختم میکنیم به اشعار مرحوم میرزا آقاخان کرمانی که شاهزاده فرمانفرما برای عام مناسبت در زمان
ساب از ااریخ ساالریه موضو نمود و چون در آن اشعار بیان میکنا مناسبات زمان ناصرالاین شاه را و از ااریخ نظمری
آن مرحوم هم برداشته شاه بود و در محبس طرابزون هم وصیّت کرده بود به طبع این اشعار؛ لذا ما آنچره را کره دسرت
آوردیم در این آخر مقامه در فصلی علیحاه آنها را درج مینمائیم» (ناظماالسالم کرمانی ،5904 ،ج .)549 :5این اشرعار
حذفشاه هم در نسخۀ خطی شاعر و هم در نسخۀ خطی «م» موجود است .البته دربارة نسخه خطی «م» نویسناه برر آن
است که آنها را از نسخۀ خطی بهمنیار افزوده و البته ناظماالسالم نیز آنها را ذکر کرده است.
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عباالحسین میرزا فرمانفرما به گفتۀ این سنا از سوی آقاخان به انتشار این اشعار سفارش میشرود .البتره ایرن اثرر بره
سبب سخنان انتقادآمیز و گاهی انا و الخ ماننا خطاب «االغالملرک» بره ناصررالاین شراه ،برا حرذفهرایی در ضرمیمۀ
ساالرنامه چاپ میشود.
2ـ1ـ1ـ 2مباحث و موضوع کتاب
نامۀ باستان دربردارناة ااریخ راستین قرایم ایرران اسرت .آقاخران آن را از روی آثرار عتیقره و خطروط قرایمی کره
باستانشناسان کشف کردهانا در یازده سلسله سروده است:
 )5آبادیان )7 ،آجامیان (جمشیایان) )9 ،ماردوشان یا ضحاکیان یا نمرودیان بابل )4 ،آبتین و فریاون و فرزنراان)1 ،
عصر پهلوانی مثل سام و گرشاسپ ،نریمان ،رستم )1 ،اکمینیان )2 ،مایها یا مادها )0 ،شاهنشاهیان پارس مثرل کرورش،
 )0سلفکیان یا سلوکیان )59 ،پارتها یا اشکانیان )55 ،ساسانیان.
این اثر ابتاا با ستایش خاا و ایزدان و فرشتگان ،درود بر پیامبران اابناک ،در احوال عصر ااریکی ،چگرونگی از میران
رفتن ااریخ ایران ،اشاره به پارهای اشتباهات مورخان ،سبب نظم کتراب و ستایشری از ملرت آریانرا یرا آریراییهرا آغراز
میشود؛ سسس بهارایب سلسلههای نامبرده را با افتخارااشان ،با اطبی نامهای شاهنامۀ فردوسی برای افراد یرا مکرانهرا،
معرفی و شرح میکنا .او در صفحۀ نخست نسخۀ دستنویس خود مریگویرا :بنرابر عقیراة مورخران فرنرگ (آقاخران،
5959ق :برگ نخست) اا زمان چیرگی عرب در ایران یازده سلسله سلطنت داشتهانا:
2ـ1ـ1ـ2ـ 1سلسلۀ آبادیان
از احوال این طبقه چیزی معلوم نیست؛ غیر از اینکه آبادنامی رئیس این قبیله بوده است کره اقروام کلراانی او را آبرت و
یاپت و اعراب ،یافث خواناهانا .گوینا آبادانی در شرق از این قوم پایا آما .گویا مات سلطنت ایشان چناان دیرر نکشریا
و پادشاهان ایشان کمابیش در کوه و غارها میرفتنا؛ به زها و انزوا میپرداختنا و کهبُا بودنا .به همین سبب در کار ملرک
سستی روی داد و بیگانگان بر ایشان دست یافتنا .واپسین پادشاه آبادیان سیامک است که هنایان آن را شیوا گوینا و اقروام
دنقله یا بنیکوش او را کشتنا .پایتخت ایشان در بیابان اریانم واجو بود .طوایف آبازة چرکس از بقیۀ اینان هستنا.
در این اقسیمبنایِ آقاخان ،اأثیر شگرف انایشۀ فرقۀ آذرکیوان را میاوان دیا ...آذرکیوان زمان شراه عبراس بره هنرا
رفت و ابوالفضل بن مبارک ،وزیر شاه اکبر ،به آیین او اوجه کرد .نورالاین جهانگیر ،حاکم وقت ،او را پذیرا شرا .بررای
این فرد شجرهای افسانهگون ساختهانا که به مهاباد بزرگ میرسا (معین .)90 :5991 ،فرقرههرای آذرکیروان نوشرتههرای
بسیاری دارنا؛ ازجملۀ مهمارین آنها کتاب دساایر است که با نویسناهای ناشناس دربردارنراة  51نامره اسرت؛ «نخسرتین
پیغمبر مهآباد و آخرین پیغمبر ،ساسان پنجم است» (ر.ک :پورداوود ،5911 ،ج 52 :5به بعا) .گفتنی است همۀ پادشراهان
اسطورهای نزد آذرکیوان جنبۀ پیامبری دارنا.
«در این متون دساایری ،زمانۀ ااریخی ،بال به زمانهپردازیِ ملیگرایانه با محوریت ایرانگرایی میشرود؛ سلسرلههرای
نوظهوری چون آبادیان و آجامیان زایش پیاا میکننا؛ ارایب حکومتهای ایران باستان دچار بازآفرینی میشرود؛ برخری
شخصیت های ااریخی ماننا مهآباد برای نخستینبار ظاهر میشونا و برازپردازش اراریخی نسربت بره اشخاصری چرون
اسکنار ایجاد میشود» (وکیلی و باغاار.)541 :5901 ،
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2ـ1ـ1ـ2ـ 2سلسلۀ آجامیان
زهــــی عصــــر آجامیــــان ســــتر

کــه جمشــید بــودی بــر ایشــان بــ ر

از او فرّهــــی یافــــت کــــار جهــــان

کـــه او بـــد یمـــه پـــور ویوانجهـــان

از آجــــام مانــــده عجــــ یادگــــار

زنــده شــد روزگــار

بــه آیــین جــ

ااریخ پادشاهان این طبقه بهکلی از میان رفته است و آنچه داستانسرایان از آن یاد میکننرا ،درخرور اعتمراد نیسرت.
همین قار معلوم است که یمهنامی پسر ویونجهان است و هنایان او را یمه ،پسر ویوسوت میخواننا؛ او رئیس نخستین
ایشان بود و اقوام آری را از سرمای بیابانهای آریانم واجو رهانیا و در باکتر و اریرانم ورب پنجراب ،جایگراه نخسرتین
اقوام آری ،آورد و متمان کرد .جم مبال یمه است و عجم معرب آجام و اینان را پیشاادیان و جمشاسسیان و گلشاییان و
جمشیایان نیز خواناهانا .ازجملۀ این سالطین یکی شیو یا همران کیرومرث اسرت؛ دیگرری ارپاگشریا اسرت کره او را
ارفخشا میگوینا؛ اورااسسا که لهراسب است و دیگری زراشت نخستین صاحب کتاب زنا که هوشنگ اسرت و بعرا از
زردشت چنا نفر از هونها که به دین زردشت آماه بودنا در سرمت ایرران و آالم سرلطنت کردنرا؛ ماننرا اهمرورث و
کودورناخونته و کاورالخمور و غیره که اسمهای ایشان ارکی است.
مات سلطنت این طبقه کمابیش نهصا سال طول کشیا .این عصر زمان سرعادت و نوبرت نیکبختری ایرران برود کره
هرچیزی را اخترا کردنا و در هر کاری سرآما شانا .پادشاه آخرین ،آجامیان سیرنگ یا کورنگ است که بعرا از غلبرۀ
ماردوشان به زابلستان گریخت و در آنجا خود و اوالدش ماتها سلطنت کوچکی داشتنا.
شاعر در این بخش از متون اوستایی و پهلوی بهویهه اوستا بهره برده است (یسنا .)519 :5909 ،اشاره بره یمره ،پسرر
ویسوت ،نشاندهناة آشنایی شاعر با متن ریگ وداست (ایونس)99 :5905 ،؛ (گزیاة سرودههای ریرگودا :5927 ،فصرل
 ،54بنا )0؛ البته گفتنی است شاعر هنوز احت اأثیر کتابهای دساایری است .مباحث مترون اراریخی ایرران کره بعراها
سررشتۀ نوشتن کتابهای دساایری شا ،در نظر و دیاگاه شاعر بیاأثیر نیست (ر.ک :بلعمی ،5920 ،ج)09 :5؛ (ابناثیرر،
 ،5925ج)742 :5؛ (مجملالتواریخ و القصص ،بیاا .)79 :ریشۀ دیگر این انایشه در مقایسه و اطبی بیتهای شاهنامه با
انایشههای ذهنی خود است؛ برای مثال در باور آقاخان به پیرروی از گفترار دسراایریان (دبسرتانالمرذاهب ،بریارا)51 :
هوشنگ حماسی همان زراشت است و اینگونه میسنجا که فردوسی در بیت زیر از زبان خسروپرویز ،دین هوشنگ را
همان دین زردشت میدانا:
چــه خــوت گفــت پرویــ شــاهک کیــا

چــــو بــــا قیصــــر روم زد کیمیــــا

نیســت

نیســت

کــه مــا را ز دیــن کهــن ننــ

بــه گیتــی بــه از دیــنِ هوشــن

البته داستان کشف آاش به دست هوشنگ ،شایا در این نگرش بریارأثیر نبروده اسرت (ن.ک :فردوسری ،5900 ،ج:5
 .)99زردشت در نظر شاعر اسم فرد ویههای نیست؛ بلکه نام مشترک برای چنا پیامبر است.
2ـ1ـ1ـ2ـ 3سلسلۀ ماردوشان
خوشـــا وقـــتک شـــاهآفریـــدونِ گـــرد

کــــه کلــــدانیان را از ایــ ـران ســــترد

پــــیِ ماردوشــــان از آنجــــا بریــــد

ندیـــد

دگـــر شـــوکتک اژدهـــا کـــ

این طبقه به اعتقاد بعضی همان نمرودهای بابل و کلاانیانانا .برخی نیز ایشان را طوایف امیقس یعنی راعیان میداننا
که سه هزار سال قبل از هجرت بر مصر و بابل و ااوریه و ایران هجوم آوردنا .این ممالک سالها در دست ایشان بود اا
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زمان بلوس و نینوس که ایشان را از آاوریا و بابل و ایران بیرون کرد و سلطنت آاوریان از نو اشکیل شا .بههرحال اگرر
در ابتاای کار هم راعیان ایران را فت کرده باشرنا ،هریچ شرکی نیسرت کره پرس از راعیران بره دسرت کلراانیان افتراد؛
بهگونهایکه ملکه سمیرامیس زن نینوس اا بلخ را فت کرد و ملکۀ سرزمین ایران شا؛ بیشتر شهرها و بناهای ایرران را بره
او نسبت داده انا؛ ماننا اکبتان و سمراکرد و غیره .کلاانیان افغانستان را مسکن خود قرار دادنا .مرداس معررب مراردوش
است؛ چنانکه ضحاک ،معرب استیاک و اژدهاک است که به اژدهرا داللرت دارد .در ایرن میران وقتری رامسریس سریوم،
سیزدستریس اعظم ،برای گرفتن بالد مشرق برخاست ،اوانست سرزمینهای آاوریا و بابل و لیرایا و ایرران و شرامات را
فت کنا؛ اما این سرزمینها برای وارثان او باقی نمانا و باز به دست خودشان افتاد .مات سرلطنت ماردوشران در ایرران
کمابیش هزار سال طول کشیا و به دست فریاون نابود شانا.
در این قسمت اشتقاق لغات که بیشتر آنها ذوقی است در شکلگیری برخی اطبی ها بیارأثیر نیسرت .ملرکالشرعرای
بهار در سبکشناسی ،احقیقات آقاخان را در فقهاللغه بیپایه میدانا (بهار ،5922 ،ج)929 :9؛ برای مثال مرداس را همران
ماردوش گمان کرده است؛ هرچنا هنوز دربارة معنی مردآس اوافقی نیست و خالقی مطل آن را صفت ضحاک به معنی
آدمخوار میدانا (خالقی مطل )715 :5905 ،؛ همچنین آقاخران اژیدهراک را همران بابلیران آزدهران مریدانرا (آقاخران
کرمانی5974 ،ق )79 :که به سبب افزونخواهی به ایرن نرام نامیراه شراهانرا .بره گمران جیمرز دارمسرتتر ،پهوهشرگر و
باستانشناس فرانسوی ،واژة دهاک در ریشه با داسه میاوانا پیونای داشته باشا .شایا بتوان گفت در مررداس ،نرام پرار
ضحاک ،نیز نشانی از این مار نمادین ودایی به یادگار ماناه است .داس شایا بازماناهای از داسۀ ودایی باشا کره دهراک،
ساخت اوستایی آن است؛ همچنین ممکن است ساخت کوااهشاة مار باشا؛ در این صورت مرداس برا اژیدهراک برابرر
است (کزازی .)55 :5929 ،آقاخان در این قسمت ،افزونبر قیاسهای فقهاللغۀ خود همراه با سنجش داستانهای حماسی
با واقعیتهای ااریخی ،به سبب آشنایی با زبانهای فرنگی احت اأثیر مطالعۀ کتابهایی ماننا کوروشنامره از گزنفرون،
ااریخ هردوت ،ایران و یونانیان به روایت پلواارخ ،ایران و شرق باستان در کتابخانۀ ااریخی اثرر مرورخ رومری دیرودور
سیسیلی بوده است .افزونبر اینها نشانههایی از کتاب ارورات نیرز در ایرن زمینره دیراه مریشرود .شراعر بارهرا بره ایرن
ااریخنویسان و منابع ااریخی اشاره کرده است:
هــردوت نیــو

گـــرازه بـــدی پـــور لیـــدی خـــدیو

کــه خوانَــد کــرازو

گ نفـــون کـــه زان راه برگشـــته اســـت

یکـــی نغـــ تـــاریخ بنوشـــته اســـت

بـــه تـــوراتش انـــدر ســـتاید ســـروت

کــه گویــد مســیح اســت فــر کــروت

2ـ1ـ1ـ2ـ 4سلسلۀ آبتین
نخستین این طبقه فریاون بن اشکیان است که زراشت ثانی است و بعضی او را اوکشتره خواناهانرا و برخری دیگرر
گوینا اوکشتره نیای اوست .آبتین اغییریافتۀ آبادیان به زبان کلاانی است؛ ماننا فریاون کره اصرل آن فرزانره و فردانرات
است و بعضی گوینا فیروزان است و او کمابیش دوهزار سال قبل از هجرت به دستیاری کاوه برخاست و پس از رانران
کلاانیان از ایران ،نمرودهای بابل را منقرض کرد .او با حکمداران آثوریه پیمان دوستی بست و دخترر آثرور بانیسرال اول،
پادشاه آسیریه را به زنی گرفت که در شاهنامه سرو ،پادشاه یمن نامیاه شاه است:
خوشــا گــاهک پیــروز بــا تــاگ و گـــاه
کــــه بودنــــد از دخــــت آسیرشــــه

همـــــان روزگـــــار منوچهرشـــــاه
کـــه گشـــته بـــه ســـروِ یمـــن مشـــتبه
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بعا از او اا صا و پنجاه سال فرزناان و نوادگانش در ایران حکمرانی کردنا؛ ماننا فیروز ،منوچهر ،کرالسوش ،مرراک،
آرش و چنا نفر دیگر .البته در این اواخر ،سرزمین فرزناان فریاون به مازناران و گیالن و قطعهای از آذربایجان محاود
شاه بود؛ زیرا ایراک یعنی عراق را به آاوریان واگذارده بودنا و بلرخ و خراسران را بره اقروام مراوراءالنهری کره آنران را
افرازآب میگفتنا .اکنون گمان میرود که ایراک و افرازآب ،ایرج و افراسیاب باشنا؛ چنانکره فردوسری در شراهنامه نیرز
میگویا« :منوچهرشاه ،گیتی را بخش نموده ،از کین و پیکار بیاسود» و در جای دیگر گفته است :فریاون مملکت را برر
سه پسرانش اقسیم کرد.
نویسناه دربارة آبتین باز از فقهاللغه و کتابهای دساایری استفاده کرده است؛ زیرا برپایۀ نظر آذرکیوانان ،زراشت نام
عام برای چنا پیامبر است که نخستین آن هوشنگ و دومین فریاون است (دبستانالمذاهب ،بیاا .)50 :علرت نرامبرداری
به اوکشتره نیز اصالحی است که در آیین زراشت انجام میدها .البته گاهی در این بین واقعیتهرای اراریخیای وجرود
دارد که انها با ذوق شاعر با شخصیتهای حماسی سنجیاه شاهانا؛ برای مثال نکاای که دربارة ریشۀ افراسیاب یرا ایررج
بیان میکنا ،انها نگرش ذوقی شاعر است.
2ـ1ـ1ـ2ـ 5عصر پهلوانی
بعا از فروپاشی خاناان فریاون ،سرزمین ایران سالها از دو طرف در جزر و ما دو سیل مهاجم قرار گرفتره برود؛ از
سوی نهر فرات و دجلۀ بغااد پیوسته حکمداران آاوری بر ایرران مریااختنرا؛ از آن جملره شلمناصرر و آارور ایرزپرال،
حکمداران نینوا بودنا که آنها را سلم و اور خواناهانا؛ از سروی جیحرون نیرز اقروام افررازآب و سریتا بره ایرران هجروم
میآوردنا که آنها را افراسیاب و شیاه اصور کردهانا .در این میان ،برخی از بزرگان و شجاعان قوم و شراهزادگان ایرران
از گوشه و کنار در مقام اثبات وجود برآمانا و از وطن دفرا کردنرا .از همرۀ اینران شراهزادگان زابرل و کرمران بیشرتر
اوانستنا مقاوت کننا و ااب آورنا؛ بنابراین داستانها و افسانههای عصر پهلوانی کمرابیش بره نرام ایشران اسرت؛ ماننرا
سیرنگ که سیمرغ اسب؛ اهماسپ که اهمتن است؛ زاب که همان زال است؛ کریمان و گرشاسپ و سرهمابران کره سرام
است و نریمان و مهراب و اارت و اورگ و سرسپ و رستم که او را مایۀ داستان قرار دادنا .این دوره نزدیک به سیصرا
و پنجاه سال طول کشیا.
بااینکه االش شاه است اا در بیان حوادث پهلوانی وقایع ااریخی با نظم ذهنی کنار هم چیاه شود ،اما در ایرن میران
اعبیرهای ذوقی و عامۀ شاعر نیز دیاه میشود؛ نمونۀ آن یکیدانستن کریمران و گرشاسرپ اسرت .در شراهنامه در نبررد
رستم و اسفنایار آماه است:
همــان ســام پــور نریمــان بــدهســت

نریمـــان گـــرد از کریمـــان بـــدهســـت
(فردوسی  1331گ)343 :5

بنابر نوشتۀ سجاد آیانلو از قرن هشتم به بعا در سنت شاهنامهخوانی ،کریمان را به قرینۀ ذکر نام ،نیاکان رستم دانسرتهانرا...
(آیانلو .)52 :5901 ،آشکار است که شاعر به سخنان عامه نیز اوجه داشته است و به همین سبب میگویا« :چو گرشسرپ کرو
بود کرمانخاای »...و نام گرشاسپ و کریمان را یکی میدانا .بعاها ابوالفضل خطیبی نیز به این موضو اشاره میکنا :کریمران
یا احریفی از نام گرشاسپ یا شایا لقبی ویهة گرشاسپ در خاناان رستم است (خطیبی.)451 :5909 ،
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2ـ1ـ1ـ2ـ 3سلسلۀ اکمینیان
اینان در سوی فارس و اهواز بودنا .اول پادشاه ایشان اکمین بزرگ ،هاکهامانش است:
در آن عصـــــر میـــ ـری ز اکمینیـــ ـان
بــر اهــواز و بــر پــار

بــد پادشــاه

کـــه کـــاوو

خواندنـــدی او را کیـ ـان

بـــه پـــازارگرد انـــدران داشـــت جـــا

میگوینا او را کرکسی پروریا و رویینان لقب اوست و افسانهسرایان او را رقیب و هرمچشرم رسرتم دسرتان قررار
دادهانا؛ شایا اکوان دیو که در شاهنامه گوینا او باشا .او اا فلسطین بتاخت و چنابار بر حکمداران ااوریره بره پیرروزی
دست یافت اا حکومت او را در فارس و اهواز به رسمیت شناختنا؛ اما فرزناانش از حکرمداران ااوریره و بخرتالنصرر
بابل اطاعت میکردنا اا زمان پادشاهان مایه که با ایشان هماست شانا؛ اما درهرحال حکومتی ممتراز و مهرم داشرتنا.
اینان اا زمان سیروس اعظم هفت نفر بودنا و کمابیش دویست و پنجاه سال پادشاهی کردنا.
شاعر در این بحث قسمتهایی را که در ااریخ هردوت و اراریخهرای دیگرر یونرانی و رومری بیران شراه اسرت برا
داستانهای شاهنامه ارکیب میکنا و با همسازکردن واژة هخامنش و اکامنش ،از این سلسله در جایگاه سلسلۀ ایرانی نرام
میبرد.
2ـ1ـ1ـ2ـ 7سلسلۀ مدیه
اول ایشان ارباس کرد است که همراه با بلهزیس ،نینوا را به هم زد و سلطنت ااوریه را برانااخت؛ سرلطنتی در مایره
اشکیل داد؛ او همان کیقباد البرزی است .ابتاای سلطنت او هزار و چهارصا و سی پنج سال قبل از هجرت است و بعرا
از او هفتاد سال سرزمینهای مایه ،ملوکالطوایف بود اااینکه اوسِ سسهبا ،سلطنتی بزرگ اشکیل داد .از این حاکمان در
شاهنامه معموالً به شاهزاده و پهلوان یاد شاه است؛ ماننا اوس ،کیآرش ،فریبرز ،اژدهرا ،پیلرتن و مرات پادشراهی ایرن
طبقه کمابیش دویست و چهل سال طول کشیا.
شاعر شخصیت ارباس را با کیقباد میسنجا و با کمک ااریخهای یونان ،حکومت مادیران را برازآفرینی مریکنرا .او
اطالعات دقیقی دربارة جنگ مادیان با آشوریان و طوایف مادی آورده است.
2ـ1ـ1ـ2ـ 3شاهنشاهان پار
اول ایشان سیروس یا کورش اعظم است .اینان همان اکمینیان هستنا که سرانجام شاهنشاه همۀ زمرین شرانا و ایرن
سرزمینهای گسترده را اا زمان اسکنار ،دویست و شش سال ،اداره کردنا؛ آنها را کیان گوینا .اسمهرای برخری از ایرن
پادشاهان در شاهنامه وجود ناارد و برخی نیز شاهزاده و پهلوان گمان برده شاهانا؛ ماننا براره ،اسرفنایار ،زریرر ،شرغاد
اخواست .اسکنار کبیر که خود نیز از فرزناان اسفنایار بود ،این سلسله را نابود کرد.
نظر شاعر دربارة شاهنشاهیان پارس و ریشهیابی آنها در داستانهای حماسی پس از او نیرز ادامره یافرت؛ بررای مثرال
مقایسۀ کوروش با کیخسرو بعاها در مقالۀ پهوهشگران دیگری نیز دیاه مریشرود (ر.ک :خرالقی مطلر  510 :5924 ،رر
)529؛ موارد دیگر واقعیتهای ااریخی هستنا که در ااریخ هردوت بیان شاه است.
2ـ1ـ1ـ2ـ 1سلسلۀ سلفکیان
از مــــر ک اســــکندر نــــامور

ز هـــر ســـو برآمـــد یکـــی تـــاجور

پــــ

همــــه پادشــــاهی و ملــــک کیــــان

بیفتــــــاد در دســــــت یونانیــــــان

بعا از مرگ اسکنار سرزمین های فت شاه به دست یونانیان افتاد و امیران اسکنار آنها را میران خرود اقسریم کردنرا.
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سرزمین ایران بهرة سلوکس نیکااور شا کره ایرانیران او را اسرتهن یونرانی و عربران ابلخرس مریگوینرا .سرلفکوس برا
فرزناانش کمابیش چهل و پنج سال در ایران فرمانروایی کرد و سرانجام اشک پارای آنان را از ایرران بیررون رانرا؛ البتره
پس از آن باز در شامات و حلب فرمانروایی داشتنا.
2ـ1ـ1ـ2ـ 11سلسلۀ اشکانیان
نخســت اشــک کــش بــد ز آرت نــژاد

همــــش نــــام ارزا

آرنــــد یــــاد

اول ایشان اشک یا ارشک پارای است که او را ارزاس نیز گفتهانا .این طبقه نزدیرک بره چهارصرا و پنچراه سرال در
ایران با افتخار بسیار سلطنت کردنا .آنان لشکر روم را شکست دادنا .نامهای آنان در شاهنامه نیاماه است.
شاعر به سبب آشنایی با ااریخهای نگاشتهشاه دربارة ایرران ،اطالعرات ارزشرمنای از ظهرور و سرلطنت آنران ارائره
میدها.
2ـ1ـ1ـ2ـ 11سلسلۀ ساسانیان
اول ایشان اردشیر بابکان است .او از نهاد ساسان بن بهمن بود و پارتها را در ایران چهارصا سرال قبرل از هجررت
برانااخته بود .او سلطنتی استوار اشکیل داد .آنان بیش از چهارصا سال در ایران سلطنت داشتنا و با چیرهشان عربهرا
سرنگون شانا .شاعر در سرودن سرگذشت ساسانیان بیشتر ،مطالب موجود در شاهنامه را آورده است .البتره گراهی نیرز
به روایت ااریخی و دقی اری استناد میکنا؛ بهویهه از خطوط اازهکشفشاه و ارجمهشاة آثار اراریخی دورة ساسرانیان
بهره میبرد.
بعا از بیان حاکمیت و سقوط یزدگرد سوم ،اناکی از وضع جغرافیایی و موقعیت نیک طبیعی ایران سرخن مریگویرا و
سسس اثر خود را با بخشی به نام اأسف بر اوضا حالیۀ ایران ادامه میدها .بخشهرای دیگرر برهارایرب عبرارت اسرت از:
سعادت و نیکبختی احوال پیشین ،سوگواری ایام گذشته ،خطاب به اورنرگ کیران ،خطراب بره ابنرای وطرن ،خطراب بره
شاهنشاه ایران ،انارز به پادشاهان ،پنا و نصیحت ملوک و خاامه و ااریخ اامرام کتراب .در ایرن مطالرب روحیرۀ یرک فررد
آزادیخواه و میهندوست و دیناار با انگیزة ااحاد مسلمانان مشاهاه میشود .از سوی دیگر به سبب بیکفایتی ،ستم ،فسراد،
بیلیاقتی و ...شاهان قاجاری را از زیر ایغ زبان بیپروای خود میگذرانا و نقا انای علیه ناصرالاینشاه بیان میکنا:
3

امیــــران لشــــکر بــــت حــــورزاد

دلیرانــــت امــــروز نــــاز بــــدن

نبردآورانـــــت همـــــه ســــی تـــــن

وزیــــران کشــــور ملیجــــکنهــــاد

شاعر از اوجه ناصرالاینشاه به ببری 0و ملیجک و نسرداختن به مردم شگفتزده است:
بـــه کـــار رعیـــت نپرداخـــت هـــیچ

پرســـتید گـــه گربـــه گـــاهی ملـــیچ

او همچنین خود را دوستاار نبی و ولی میدانا و طرح ااحاد اسالمی را دنبال میکنا:
تـــو تـــا باشـــی ای خســـرو نـــامور
بـــهویـ ـژه کـــه باشـــد ز روشـــندلـ ـی

مرنجــــان کســ ـی را کــــه دارد هنــــر
بـــه جـــان دوســـتدار نبـــی و علـــی

یکــــی نامــــداری ز ایــــران مــــن

کــه خــو کــرده در چنــ ک شــیران مــن

و رای

نـــــژاد ب رگـــــان و فـــ ـرّ همـــــای

قلــ ـ دارم و علــ ـ و فرهنــ ـ

بـــه گـــاهی کـــه آمـــد تمیـ ـ م پدیـ ـد

روانـ ـ بـــه دانـــش همـ ـی بـــد کلیـ ـد

ز گیتـــی نجســـت بـــهجـــ راســـتی

نگشـــت بـــه گـــرد کـــ و کاســـتی

متنشناسی و معرفی کتاب حماسی ساالرنامه
همــــه خیــــر اســــ میان خواســــت

دلــــ را بـــــه نیکــــی بیاراســـــت

همـــیخواســـت تـــا کـــه اســـ میان

بـــه وحـــدت ببندنـــد یکســـر میـــان

همــه دوســتی بــا هــ افــ ون کننــد

ز د کــ ـینِ دیرینــــه بیــ ـرون کننــــد

مــــر اســــ میان را ف ایــــد شــــرف

نفــــا و جــــدایی شــــود برطــــرف
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شاعر در زناان عثمانیها گرفتار است و به همین سبب عباالحسین میرزا فرمانفرما را به انتشار کتاب خرود سرفارش
می کنا .عباالحسین دستور میدها قسمتهای پایانی کتاب نامۀ باستان 59حذف شود .او ادامۀ سرودن ااریخ ایران بعا از
دورة اسالمی را به احما بن مالحافظ عقیلی کرمانی واگذار میکنا« .ساالر لشگر در سنۀ  5951بفرمود بعر

اشرعار آن

را که در آن ایام نامناسب بود برداشته و از ظهور اسالم اا جلوس مظفرالاینشاه ،شریخ احمرا ادیرب کرمرانی برر وزن و
سبک جلا اول به نظم کرده ،ساالریه نام نهاد و به طبع رسانیاه ،نگارناه آنچه از آن کتاب برداشرته انرا ،برهدسرت آورده،
بع

اشعار آن را که سائ غیرت است ،در فصل آخر مقامه مینگارد» (ناظماالسالم کرمانی ،5904 ،ج.)2 :5
سرانجام اینکه هاف از سرودن باستان نامه ،احیای هویّت ملی ،وطن دوستی و جلب اوجه مردم به جغرافیرای ملری و

دینی است و شاعر میدانسته است که جانش را در این راه از دست میدها:
مـــن از بهـــر تـــروی آیـــین خـــود

فـــدا کـــردهام جـــان شـــیرین خـــود

کــه تــا خــود نباشــ بــه بیگانــه شــاد

از آن روی دادم ســـر خـــود بـــه بـــاد

2ـ 3ساالرنامه
بخش دوم و سوم ساالرنامه را احما ادیب کرمانی به شعر درآورد .این بخش ااریخ ایران اسرالمی ارا دورة زنایره و
ااریخ قاجاریه اا دورة مظفرالاینشاه را در بر میگیرد .احما ادیب کرمانی این بخشها را نیز در دیروان یرادآور شراه و
زمان را به بعیا و قریب و جایا اقسیم کرده است .زمان بعیا که شرح آن گذشت ،سرودة میرزا آقاخران کرمرانی و دو
بخش دیگر سرودة احما ادیب کرمانی است.
بـــــه ســـــاالرنامه مـــــن از ابتـــــدا
ســـه قســـمت نمـــودم زمـــان مدیـــد

نکـــردم بـــه دیگـــر کســـان اقتـــدا
بعیـ ـد و قریـ ـب و پـ ـ آنگـــه جدیــد

زمــان بعیــد آنچــه پــیش از نبــیســت

همـــان کاورنـــدهیْ کـــ م نبـــیســـت

ز عهـــد نبـــی تـــا بـــه انجـــام زنـــد

زمــان قریــب اســت بــیچــون و چنــد

جدیــدت مسـ ـمّی بـــه قاجـــاریســـت

کــه تــا قــرنهــا بــر بقــا جــاریســت

2ـ3ـ 1احوا شاعر
شیخ احما بن مالحافظ عقیلی کرمانی (آقابزرگ اهرانی ،5499 ،ج )550 :57از شاعران و هنرمناان کرمانی است کره
خ فارسی نکو مینوشت و بر دو زبان فارسی و عربی مسرل برود .او در هرر دو زبران ،آثراری بره شرعر دارد و از او
ارجمه هایی نیز از زبان عربی در دست است .ااریخ اولا شاعر آشکار نیست؛ اما وفات او در سرال  5970قمرری اسرت:
«قااوفّی الناظم فی  5970کما کتبه لنا السیا محما الهاشمی الکرمانی» (همان ،ج .)11 :0عقیلی کرمانی همشاگرد آقاخران
کرمانی و استاد ادیب قاسمی کرمانی از شاعران طنزپرداز قاجاری است .او در دستگاه حکومتی عباالحسین میرزا ،سمت
منشی داشت و پس از برکنارشان فرمانفرما و دادن امارت فارس به او ،همراهش به شیراز میرود .در این زمان در پایران
سرودن کتاب خود بوده است؛ اما گویا فرستادن به فارس بهانهای بود اا فرمانفرما را بعا از اناکی به کربال ابعیا کننرا و
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شاعر در اناوه و شکایت از انهایی ،اثرش را به پایان برد .ازجمله آثار او عبارت است از:
 )5دیوان فارسی؛ دیوان الفارسی و فیه القصایا و غیرها فی ثالثه آالف بیت ،کان نسخته عنا السریا محمرا الهاشرمی
الکرمانی ،بطهران (همان)11 :؛
 )7دیوان عربی؛ دیوان العربی المشتمل علی القصایا أیضا و منها القصیاه االلهجائیه؛
 )9ارجمههای احما ادیب کرمانی؛

 )4دستور حکمت (همان )550 :57 ،یا ارجمۀ عهانامه مالک اشتر؛ نام این کتاب در فهرست نسخ چراپی از آغراز ارا
سال ( 5941مشار ،7191 ،ج )5999 :5به نرام «ارجمرۀ عهانامره مالرک اشرتر» ارجمرۀ میررزا آقاخران عباالحسرین برن
عباالرحیم ،اهران  5975قمری ،چاپ سنگی آماه است .این ارجمه از شیخ احما بن مال حافظ عقیلی کرمرانی «ادیرب»
(م5970 .ق) است و اشابه اسمی نزدیکی با شیخ احما بن مال جعفر روحی کرمرانی (م5954 .ق ،یرار و باجنراق میررزا
آقاخان کرمانی) دارد؛ خانبابا مشار این اثر را به نادرستی به نام میرزا آقاخان کرمرانی ثبرت کررده اسرت .در ذریعره نرام
مترجم ،احما ادیب کرمانی ذکر شاه است« :شرح فارسی لعها مالک اشتر للشریخ احمرا االدیرب الکرمرانی ،ألّفره برأمر
عالءالملک السیا محمودخان الطباطبایی التبریزی طبع فی ( )5975و أنشأ خطبته میرزا محماحسین الفروغری کمرا ذکرره
ابن یوسف فی «نهجالبالغه چیست؟» (آقابزرگ اهرانی ،5499 ،ج 517 :0و .)519
2ـ3ـ 2نام کتاب
این اثر به فرمان ساالر لشکر عباالحسین میرزا ،از شاهزادههای عصر قاجاریه و فرمانفرمای کرمان و سیسرتان سرروده
شا و به همین سبب به ساالرنامه شهرت یافت.
مــن از اهــ ِ کرمــــان بــه نــام احمــدم

کـــه در خیـــ ســـاالر جـــیش آمـــدم

از یــکهــ ار

چــو بــر سیصــد و پــان ده شــد شــمار

بــــه فیــ ـروز عهــــد مظفّــــر شــــهی

کـــه زیـ ـور از او یافـــت تخـ ـتک مهـ ـی

 ...بـــه فرمـــان «ســـاالر عبدالحســـین»

که عاریسـت ذاتـش ز هـر عـار و شـین

مــن ایــن نامــه گفــت ز ســر تــا بــه بــن

کـــه شـــد تـــازهرو داســـتان کهـــن

ز تـــاریخ هجـــری پــ

2ـ3ـ 3محتوای کتاب
شاعر این کتاب را با وصف منشهای پیامبران و پادشاهان واقعی آغاز کرده است و بقیۀ اثر خود را با عنوانهای زیرر
مراب میکنا که البته جنبۀ ااریخی دارد :اسرتیالی عررب و انقرراض عجرم ارا ابتراای ریاسرت آل طراهر در خراسران،
حکومتهای صفاریان ،سامانیان ،غزنویان ،آل بویه ،سرلجوقیان ،خوارزمشراهیان ،اسرماعیلیان (برهویرهه حسرن صرباح)،
سلطنت چنگیزخان و استیالی مغوالن ،آمان هوالکو به ایران و سلطنت او و فرزناانش ،امیر ایمرور گورکران و فرزنراان
وی ،پادشاهان صفویه ،بیان استیالی محمود افغان ،گزارشی از عملکرد دیگر امیران افغرانی در ایرران ،نادرشراه افشرار و
جنگها و اعقابش ،امرای زنایه :کریمخان زنا ،لطفعلیخان زنا و کشتهشان او به دست آقا محماخان قاجرار ....از ایرن
قسمت فصل ویههای همراه با اوحیایهای آغاز میشود که به دورة قاجاریه میپردازد .این فصل دربردارنراة بحرثهرایی
در بزرگااشت و جنگها و عملکرد پادشاهان این سلسله از آقامحماخان اا مظفرالاین شاه اسرت و سررایناه سررانجام،
سخن را با حما و سساس الهی و بیان این نکتهها به پایان میرسانا .بهجز این مباحث ،مطالب دیگرری نیرز از شراعر در
این قسمتها دیاه میشود:

متنشناسی و معرفی کتاب حماسی ساالرنامه
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 )5بیان معنی ریاست ظاهری و باطنی؛ در این قسمت شاعر به اثبات پیامبری و شاهی میپردازد و بعا از اثبات اینها،
شرای بهی شاهی را بررسی میکنا؛ سرانجام به علت عقبافتادگی ایران و بیان راه نجات میپردازد.
 )7انبیه نکته در معنی و مقصود سلطنت به قانون اساسری؛ شراعر در ایرن قسرمت کره بیران اراریخ زمران حکومرت
چنگیزیان است ،سلطنت را دینی و دنیوی میدانا .پایۀ سلطنت دینی ،الهی است و سلطنت دنیروی خرود برر سره گونره
است :جمهوری که مردم شاه را انتخاب کننا؛ دوم مشروطه که شاهی در رأس باشا ،ولی مجلس اصمیمگیرنراه باشرا و
سوم مستقله که شاه و وزیر بهانهایی اصمیم گیرناهانا .سرانجام شاعر میگویا هرکس که حاکم باشا بهتر است بره فکرر
مردم باشا.
 )9بیان سرّ انتقال دولت از دودمان صفویه و چیرگی افغران کره شراعر بره چنرا طایفره ازجملره رمراالن و منجمران،
پناگویان افسانهگوی و درویشان یاوهسرای سخت میاازد؛ زیرا آنان باعث شکست ایرانیان در نبرد محمود افغان شانا.
 )4بیان معنی واقعی نجابت و زدودن نکوهش از نادر؛ شاعر درپی اثبات براری نادر در اصالت و نسب اسرت ارا برا
اثبات نادر ،ارزشمنای کارهای او را بیان کنا:
ســـــتایش خداونـــــد بخشـــــنده را

ضـــ ـیابخش مهـــــر درخشـــــنده را...

کــــه ســــاالرنامه ســــرانجام یافــــت

د مــــن ز انجــــام آن کــــام یافــــت

بـــه فرمـــان ســـاالر در ملـــک جـــ

بـــه شـــش مـــاه تـــاریخ ملـــک عجــ

شـــد ایـــنگونـــه زیبـــا و آراســـته

ز هـــر عیـــب و هـــر نقـــ

پیراســـته

سرایناه معتقا است از کسی وام و منت نسذیرفته است؛ اما اعتراف میکنا نبایا به سخنش نازیا؛ زیرا کسان دیگرری
پیش و بیش از او هستنا؛ همچنین در ادامه میگویا از رازهای جهان جز اناکی را نگفته است و اگر گوش شنوایی برود
میاوانست گفتنیهای بسیاری بیان کنا .در سخنی از آقاخان بهطور گسترده در این باره بحث شاه است.

2ـ3ـ 4منابع ساالرنامه
آقاخان کرمانی در نامۀ باستان میگویا مواد شعری خود را از یافتههای باستانشناسان ،آثار مورخان اروپرایی ،افسرانه
یا اسطورههای ایرانی دریافت کرده است .احما ادیب کرمانی در این باره سخنی نمیگویا و بهطور دقیر برا کنرار هرم
گذاشتن سخنان او در جاهای مختلف نمیاوان دریافت از چه منابعی بهره برده است؛ اما به نظر میرسرا از اراریخهرای
گوناگون ایرانی استفاده کرده است .او ماننا فردوسی میکوشا سخنانش را به سرایناة نامه باستان ،سرایناة داستان کهرن،
جهاندیاه دهقان پیر ،دهقان دستانسرا ،دانای شیرین بیان و دانای دانش پهوه و ...منسوب کنا .گراهی نیرز مریگویرا از
دفتر باستانی این سخن را خوانام و منظور از واژة باستانی آثار ااریخی گذشته است.
ســـــــرایندة دفتـــــــر باســـــــتان

زد ایـــنگونـــه دســـتان ایـــن داســـتان

**
ســـــــرایندة داســـــــتان کهـــــــن

ز ایـــام پیشـــین ســـرود ایـــن ســـخن

**
جهـــاندیـــده دهقـــان پیـــر کهـــن

چنــین رانــده از حــا چوپــان ســخن

نگارنــــــدة حــــــا آزادگــــــان

چنـ ـین کـــرد وصـــف صـــفیزادگـــان

**
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جهاندیــــده دهقــــان دســــتانســــرا

بـــه دفتـــر چنـ ـین گفتـــه ایـ ـن مـــاجرا

**
چنـــین گفتـــه دانـــای شـــیرین بیـــان

کــه چــون رفــت ســل انمــراد از میــان

**
چنـــین گفـــت دانـــای دســـتانســـرا

ز احــــوا نادرشــــه ایــــن مــــاجرا

**
مــــن از دفتــــر باســــتانی ســــخن

چنـ ـین خوانـــدم ایـ ـن داســـتان کهـــن

**
ز دفتـــر چنـ ـین خوانـــدهام ایـ ـن خبـــر

کــه شــد شــهســلیمان چــو بــر کــا بــر

برخی از این ابیات با واژة گفت آغاز میشود و شایا ذهن را به آنجا هاایت کنا که گویا ااریخ دانی بررای او اراریخ
را بازگو میکرده است؛ اما هیچ نامی از چنین فردی نیست .از محتوای متن میاوان دریافت کره او برا وجرود اسرتفاده از
همۀ ااریخها ،اوجه ویههای به حبیبالسیر داشته است؛ البته نگارناة این جستار با مقایسۀ حکایتها و نقلهای داستانی،
مقاار بسیاری از آنها را در حبیبالسیر نیافت که این موضو نشاندهناة بهرهبردن شاعر از آثار ااریخی دیگر است.

2ـ3ـ 5تاریخ آغاز و پایان ساالرنامه
مــن از اهــ ِ کرمــــان بــه نــام احمــدم

کـــه در خیـــ ِ ســـاالر جـــیش آمـــدم

از یــکهــ ار

چــو بــر سیصــد و پــان ده شــد شــمار

بـــه فیـــروز عهـــد مظفّـــر شـــهی

کـــه زیـ ـور از او یافـــت تخـــت مهـ ـی

 ...بـــه فرمـــان «ســـاالر عبدالحســـین»

که عاریسـت ذاتـش ز هـر عـار و شـین

مــن ایــن نامــه گفــت ز ســر تــا بــه بــن

کـــه شـــد تـــازهرو داســـتان کهـــن

ز تـــاریخ هجـــری پــ

سال  5951هجری این کتاب به پایان رسیاه است .مات سرایش آن شش ماه بود و در شیراز پایان یافت:
لـــک الحمـــد یـــا راحمـــاً للعبـــاد

و یـــا مـــن علـــی فضـــله االعتمـــاد

کــــه ســــاالرنامه ســــرانجام یافــــت

د مــــن ز انجــــام آن کــــام یافــــت

بـــه فرمـــان ســـاالر در ملـــک جـــ

بـــه شـــشمـــاه تـــاریخ ملـــک عجـ ـ

شـــد ایـــنگونـــه زیبـــا و آراســـته

ز هـــر عیـــب و هـــر نقـــ

پیراســـته

گویا این سال همان سالی است که عباالحسین بعا از برکناری از وزارت جنگ به شیراز فرسرتاده مریشرود« :مانران
فرمانفرما را در اهران به طرز بیکاری صالح نایانا؛ از اینکه بودن چنین شخصی در حالت معزولی باعرث اخرتالل کرار
صاارت و وزارت عظما خواها شا .محبوسا فرستاده شرود .ناچرار ایالرت فرارس را بره او داده ،مقررر داشرتنا کره بره
فرمانفرمایی فارس برود؛ و ناظمالاوله ،والی فارس را به دارالخالفه احضار کردنا ...به حکم دولت امر و مقررّر مریشرود
که از وزر وبال فارس کناره کرده و از ایالت معزول شاه ،به عتبات عالیات و کربالی معال که خاک عثمانی است ،بررود
و مجاور و متوقف باشا اا سعادت آخرت دریابا و اهذیب اخالق نمایا» (افضرلالملرک .)541 :5915 ،شراعر بره ایرن
موضو اشاره میکنا:

متنشناسی و معرفی کتاب حماسی ساالرنامه
مــن اکنــون کــه مــیگــوی ایــن نامــه را
ز اقبــــــا عبدالحســــ ـین میــــ ـرزا

گرفتســــت انــــدر بنــــان خامــــه را
چـــو شـــیراز شـــد جنـــتک جـــانف ا

بـــه فرمـــان ســـاالر فرخنـــدهبخـــت

ز کرمـــان کشــیدم بـــه شــیراز رخـــت

کـــه بـــود او بـــه فرمـــان شـــاه عجـ ـ

در ایـــن ســـا فرمانـــدة ملـــک جـــ
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گویا فرمانفرما سریع از کار برکنار میشود .شاعر از رفتن او غمناک است و عباالحسین او را به دست فردی بره نرام
اسا میسسارد و شاعر را با خود نمیبرد:
در آن حــین کــه شــه اده عبدالحســین

روان شـــد ســـوی قبـــر شـــاه حســـین

همــیخواســت کــ بهــر کســب شــرف

دهــد بوســه بــر خــا

نجــف

روان گشــــت شــــه ادة بحردســــت

عجــب اینکــه دریــا بــه کشــتی نشســت

ز شــــیراز شـــــد عـــــازم کـــــرب

مـــن اینجـــا بمانـــدم بـــه غـ ـ مبـــت

هــ از وی جــدا مانــده هــ از وطــن

بـــه حرمـــان گرفتـــارِ رنـــ و مهـــن

نــه یــار و نــه غمخــوار و نــه همــدمی

نیاســـوده جـــان مـــن از غـــ دمـــی

د و دیــــن و عقــــ و روان باختــــه

بـــه کـــانون غـــ ســـوخته و ســـاخته

چــو شــه اده مــن بنــده بــا خــود نبــرد

بـــه پـــروردة خـــویش بهجـــت ســـپرد

کــه کامــ شــود بهــر مــن خجلــتش

ف ایــــد مــــرا بهجــــت از بهجــــتش

مـــرا بهجـــهالملـــک یـــاری نمـــود

بــــه همدســــتیام پایــــداری نمــــود

اســــــد مفخــــــر و دودة دنبلــــــی

کـــه چـــون او نبینـــی بـــه روشـــندلی

بســـی کـــرد تأکیـــد در کـــار مـــن

کــه بایــد بــه پایــان رســانی ســخن

کـــه حکـــ ملـــکزاده عبدالحســـین

همانــا کــه بــر ماســت چــون فــر

ع ـ ین

در ایــن حــا گفــت مــن ایــن داســتان

بـــه ســـر بـــردم ایـــن نامـــۀ باســـتان

کنـــون گشـــت هنگـــام خـــت کـــ م

ســـخن مختصـــر گفتمـــت والســـ م

پــا

2ـ 4سبکشناسی اثر
در کتاب ساالرنامه ماننا آثار نخستین فارسی دری ،الفظ واژهها صورت یکسانی ناارد .این موضو شرایا بره سربب
اأثیرپذیری این اثر از شاهنامه باشا؛ همچنین الگوبرداری از شیوة اوصیفها و بیان صحنهها ،در این موضو مؤثر است؛
این گمان نیز میرود که شاعر به سبب اقتضای وزن حماسی و برای گنجانان سرروده در ایرن وزن ،واژههرا را برهطرور
ویهه ای به کار میبرد .گمان دیگر به شیوة نویسناگی و شیوة نگارش اراباط دارد .در ادامه در چنا بخرش ویهگریهرای
سبکی اثر بررسی میشود:
 )5ابایل مصوتها به یکایگر؛ اُو /اُ =� :ο /به دریا نهنگست و در کُه پلنگ ...کوه /که.
 )7ابایل صامتها به یکایگر؛ و /ب :واج «ب» به «و» ابایل میشود «سلیمان ز باد بزان داد پشت ...وزان /بزان».
 )9فراینا واجی حذف بسیار دیاه می شود؛ از این جمله حذف از آغراز واژه اسرت .بیشرترین نمونره در ایرن زمینره
حذف الف از آغاز واژه است :سماعیل سامانی آن میرِ راد ،سماعیل بهجای اسماعیل.
 )4قلب واجها؛ ز دو دست او دور کردی دو کفت؛ کتف /کفت.
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 )1به کار رفتن همی +فعل :ارحّم همیکرد بر زیردست.
 )1نکتۀ درخور بیان کاربرد فعلهای نشابوری با «استم ،استی ،است »...است؛ ماننا :گرفتستم انار بنان خامه را.
 )2اعااد ارایبی ماننا فارسی میانۀ مانوی از ارکیب عاد +دیگر به کار میرود؛ ماننا :سه دیگر گو اشکش رزمزن.
 )0کاربرد فعلها در معانی دیگر؛ ماننا :نمانم شما را جوی اعتبار؛ نمانم بهجای نگذارم.
 )0کاربرد دو حرف اضافه در حالت متممی؛ ماننا :به ااریکی انار ،رقیبان شانا /ز قولنج رفت او به خاک انارون.
 )59حذف حرف اضافه در برخی جاها؛ ماننا :شماخی چنان ااخت بر لکزیان :یعنی در شماخی.
 )55کاربرد فعلهای قایمی طردشاه؛ ماننا :بخوشیا خواها سسه را جگر /سساه زکی روی برگاشتنا.
 )57کاربرد ادات مر +را؛ ماننا :که روزِ با آما مر او را به پیش.
 )59کاربرد واژه به معنای امروزی؛ ماننا :به خوارزمشاه ،آن یمین دول؛ همچنین به واژه های زیر میاوان اشاره کرد:
قانون /پاپ /مشروطه /بزک.
 )54استفاده از ارکیبات عربی؛ کاربرد ارکیبات عربی در این اثر بیشتر به آیه یا حایث و یا ضربالمثل مشرهوری اشراره
دارد؛ ماننا« :فرستاد احما به «بئس المهاد»» که برگرفته از آیۀ  502سورة آل عمران است :مَتَا ٌ قَلِیلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِرئْسَ
الْمِهَادُ[ :این] کاالی ناچیز [و برخورداری اناکی] است سسس جایگاهشان دوزخ است و چه با قرارگاهی است.
 )51بالغت اثر؛ احما ادیب کرمانی در اثر خود ،در مقایسه برا نامرۀ باسرتان ،از بالغرت بیشرتری بهرره بررده اسرت.
اوصیفات بالغی او بیشتر شبیه نظامی گنجهای با همان نگاه و روش برای استفاده از زیباییشناسی ادبی است .آن هیجان
و شور حماسی شاهنامه در این اثر دیاه نمیشود .در هنگام بیان حکمتها زبان و شیوة سرعای بررای خواننراه یرادآور
میشود و و روش گفتار به شاهنامه شباهتی ناارد.
شاعر در استفاده از علم بیان ،بیشتر به اشبیه اوجه دارد .او از انوا گوناگون اشبیه بهره میبررد .اشربیهات حسری و
واقعی در اشعار او بسیار و اشبیهات خیالی اناک است .او از کنایه و مجاز و نماد نیز استفاده میکنا.
تشبیه :شاعر بیشتر از اشبیه بلیغ برای گفتار بهره میبرد .شاعر در استفاده از اشبیهات دیگرری مثرل اشربیه کامرل یرا
مؤکا و ،...بیشتر از اشبیهات ناچیز و اکراری برای بیان صحنه ها استفاده میکنا و حتی در صحنه های جایای که پیشتر
وجود نااشت ،ماننا کاربرد اوپ و افنگ ،هنوز افنگ را اژدهاسان و اوپ را کوه آاشفشان میبینا.
اشبیهات بلیغ شاعر گاهی شکل نمادین به خود میگیرد« :به آنان که چوگان رحمت خورنا /که ارا گروی دانرش بره
سبقت برنا»« ،برافراخت چون او لوایِ جالل»« ،بر اورنگِ عزّت به فرّ و جالل»« ،علمهای طغیان برافراختنا».
شاعر در صنایع بایعی اواناست و بازیهای زبانی زیبایی با صنایع بایعی انجام میدها .او بیشتر ،از صرنعت جنراس
و ایهام استفاده میکنا و به ویهه در ایهام اناسب ،آفرینشهای زیبایی دارد .بیشترین کاربرد زیباییشناسی در شرعر شراعر
در صنعت جناس دیاه میشود .شاعر در این صنعت شگرد ویهه ای دارد .او با هر حادثه و یافتن واژة همشکل ،میکوشا
واژهای مناسب برای بیان حال بیابا؛ ماننا :ولی روبرو شا چو با شاهرخ /بتابیا از حملۀ شاه ،رخ.
ایهام اناسب نیز شگرد ویهة موجود در این اثر است؛ ماننا :که فرهراد برداشرت ایشرۀ عتراب؛ منظرور فرهراد پاشرای
عثمانی است که ایهام زیبایی با ایشه ساخته است.

آنچه بیان شا بیشترین ویهگی های سبکی اثر بااوجه به نکات دستوری و زبانی و بالغی است .در مقایسۀ نامۀ باسرتان
و ساالرنامه ،آقاخان با هاف ویهة سرودن ااریخ و اوجه به معنا از اوجه به نکته های بالغی و ادبی پرهیرز مریکنرا؛ امرا
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ویهگیهای دستوری ،گویا به سبب هم مکتببودن دو شاعر ،در زبان آنان یکی است .آقاخان در اشعارش به این موضو
اعتراف میکنا که هافش ااریخسرایی است نه شاعری:
غـــر

بـــود تـــاریخ نـــی شـــاعری

کــه طبــع مــن از شــعر بــودی عــری

بــهویــژه کــه بــودم بــه بنــد انــدرون

چــه ل ــف آیــد از طبــع بنــدی بــرون

در ایــن نامــه از هــر دری گفتــه شــد

گهرهـــای معنـــی بســـی ســـفته شـــد

آقاخان در مقایسه با احما بن حافظ ،از ارکیب ها و اوصیف ها و واژه های عربی ،بسیار کمتر بهره برده است و بیشتر
واژه هایش کلمات اصیل ایرانی و گاهی واژه های دساایری است که کاربردش در بین اهل زبان رایج بوده اسرت .از نظرر
احساسی گاهی هر دو شاعر احساسات درونی خود را در حمایت از شخصیتهای ااریخی و شکست یرا پیرروزیهرای
افراد نمیاواننا پنهان کننا؛ ماننا سخن گفتن آقاخان دربارة بیان افتخارآمیز رخاادهای زناگی کوروش و بحث احما بن
حافظ در اثبات نادرشاه افشار. ...
3ـ نسخههای موجود
3ـ 1نسخۀ آ :نسخهای از نامۀ باستان میرزا آقاخان به شمارة ثبرت  20015در کتابخانرۀ مجلرس شرورای ملری بره ابعراد
 75 ×54/19سانتیمتر در  519صفحه موجود است که پشت شناسنامۀ نسخه نوشته شاه است« :به خ مؤلرف» .نگارنراه
با مقایسۀ خ این نسخه و خطوطی که در سایر آثار آقاخان بود ،در نسبتداشتن این خ به آقاخان اردیای ناارد.
3ـ 2نسخۀ

 :نسخۀ دیگری از ساالرنامه چاپ سنگی به خ علیرضا حسرینی شریرازی در سرال  5951قمرری در

چاپخانۀ محمای در  411صفحه در شیراز چاپ شاه است .این نسخه در سه بخش اسرت؛ بخرش اول سررودة آقاخران
کرمانی است و دو بخش دیگر از ابتاای آغاز اسالم اا زمان قاجاریه و از زمان قاجاریه ارا حکومرت مظفرالراین شراه از

احما ادیب کرمانی است .همانگونهکه گفته شا و به گواهی نسخۀ اصلی میررزا آقاخران ،بسریاری از بخرشهرای نامرۀ
باستان حذف شاه است؛ زیرا با ااریخ اراباطی نااشت و شایا به سبب زبران گزنراه و انتقادهرای بریپرروا و وابسرتگی
فرمانفرما به حکومت ،مطالبی از کتاب اغییر یافت و حذف شا .در نسخۀ چاپ سنگی ساالرنامه به سببهرای گونراگون
در بسیاری از جاها افتادگی واژهها نمود دارد .این چاپ به خ نستعلی عربی است و به سبب نگذاشتن سررکش بررای
گ و نقطه برای پ و ژ ،گاهی دشواریهایی برای خوانان ایجاد میکرد که در ادامه به نمونههایی از آن اشاره مریشرود.
این نسخه به خ علیرضا حسینی شیرازی است.
3ـ 3نسخۀ م :این نسخه به خ محمراعلی مصرباحی نرائینی مرتخلص بره عبررت در سرال  5950شمسری مطراب
جمادیاالولی سال  5910قمری در ابعاد  51 ×79در  900صفحه با خ نسخ نوشته شاه و به شمارة  2904در کتابخانرۀ
مجلس ثبت است .این اثر به نسخۀ چاپ سنگی نزدیک است .نسخهنویس بر آن است که برخری از اشرعار حرذفشراة
میرزا آقاخان را از روی نسخۀ بهمنیار کرمانی به این متن افزوده است و علت نزدیکی به نسخۀ سنگی شرایا ایرن باشرا
که از روی نسخهای نوشته شاه که چاپ سنگی نیز از روی همان نگاشته شاه است .دقت نظر نسخهنویس بسیار خوب
است و لغزشهای موجود در چاپ سنگی ،در آن نیست.
3ـ 4کتاب دیگری به شمارة  1752در کتابخانۀ ملک به خ شکستۀ نستعلی موجود است .در هر صفحه یازده سطر
و در  779صفحه به نام ساالرنامه یا ساالریه به نام شیخ احما بن مالحافظ یزدی است .با بررسی معلوم شا ایرن کتراب
به اشتباه و اشابه عنوان به نام احما بن حافظ ثبت شاه است؛ اصل کتاب ساالریه در ااریخ کرمان است.
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4ـ نتیجهگیری
ساالرنامه اثر دو نویسناة گرانقار کرمانی ،یعنی میرزاآقاخان کرمانی و احما ادیب مالحرافظ عقیلری اسرت کره در سره
بخش ر از ااریخ گذشتۀ ایران اا زمان حملۀ اعراب ،از ابتاای اسالم اا پایان حکومت زنایه و از آغاز حاکمیت قاجار ارا
دورة مظفرالاینشاه ر به شیوة شاهنامۀ فردوسی و در همان وزن سروده شاه است .قسمت نخسرتِ سررودة آقاخران در
زناان طرابزون به انجام میرسا .شاعر به عباالحسینمیرزا فرمانفرما دربارة انتشار اثر سفارش میکنرا و بره سربب لقرب
ابتاایی فرمانفرما ،ساالر لشگر ،نام کتاب نیز ساالرنامه نهاده میشود.
شایا بتوان گفت نامۀ باستان میرزاآقاخان که اا دورة اسالمی سروده شاه ،ذیل و شرحی بر شاهنامه و با همان زبان و
شیوه است؛ اما با دیا منطقی و اازة شاعر مطالبی به مباحث ااریخی از ااریخهای اازهارجمرهشراه افرزوده شراه اسرت؛
ازجملۀ آثار ااریخی اازهارجمهشاه به ااریخ هردوت و گزنفون و کشرفیات باسرتانشناسری و اراریخی جایرا در براب
سلسلههای سومری ،بابلی ،مادی ،هخامنشی و اشکانی میاوان اشاره کرد .نگراه اراریخی باسرتانگرا و ملریگرایری بررای
نخستینبار در نوشتههای آخونازاده و جاللالاین میرزا دیاه میشود؛ این نگرش با نگاه علمری میررزا آقاخران کرمرانی
ادامه و جنبۀ احقیقی یافت .سلسلههای قبل از این گروهها عصر ااریکی و ابهام بوده اسرت؛ بره همرین سربب شراعر در

مباحث مربوط به آنها ماننا مورخان و ادیبان زمان خود احت اأثیر کتابهای دساایری است؛ بهویرهه بره کتراب دبسرتان
سخن اوجه ویههای دارد .شاعر با لغتشناسی و انطباق شخصیتهای حماسی ،به سبب شرباهت واژگرانی و اعبیرهرای
ذوقی با شخصیتهای ااریخی ،نگاه اازهای در اثر خود ایجاد کرده است؛ بررای مثرال افراسریاب اغیریافترۀ فررازآب یرا
ماوراءالنهر دانسته میشود .هرچنا بیشتر این اعبیرها با ریشهشناسی و لغتشناسی سازگاری ناارد .شراعر کمرابیش مرتن
یکاست و به دور از صناعتهای ادبی با زبانی کامالً گویا و رسا و روان ارائه کرده است .قسمت دوم کتاب را احما بن
مالحافظ به نظم درآورد که متن آن یکاست نیست .شاعر در این بخش میکوشا اا متن از زیباییهرای ادبری و بالغری،
بهویهه اشبیههای بلیغ اضافی و جناس اام و کنایهها و مادهااریخ خالی نمانا .بررای اصرالت اراریخی نیرز از کترابهرای
ااریخی بعا از اسالم استفاده شاه است و البته به کتاب ااریخی ویههای اوجه نااشته است .زبان این کتاب روان و سراده
است .در این بخش شمار واژههای عربی و فرنگی و ارکی نسبت به قسمت نخست کتاب بیشتر است.
پینوشتها
 .5او دومین فرمانفرمای خانوادهاش بود .نخستین فیروزمیررزا ،پرارش برود کره بعرا از مررگش در سرال  5714شمسری ،بره نرام
ناصرالاوله فرمانفرما شا .با مرگ ناصرالاوله در  ،5725شاه کسی را شایستهار از عباالحسین برای دریافت این عنوان نیافت.
 .7حاجب دربار ،رئیس دربار (صفویان) )7 .داروغ دیوانخانه (دهخاا :5917 ،ذیل واژه)
 .9شیخ احما روحی پسر دوم آخونا مال محماجعفر در سال  5729قمری (5012م) در کرمان متولا شا ...او از مشاهیر ازلیران و
داماد میرزا یحیی نوری معروف به صب ازل بود (ن.ک :وزیری ،040 :5901 ،نقل از حاشیه).

 .4میرزا محمودخان قمی (محمود محمرودی) در سرال  5719قمرری (5759ش5049 /م) در کاشران متولرا شرا .پرارش میررزا
محماعلی نام داشت .پس از امام کردن احصیالت مقاماای به مارسۀ دارالفنون وارد شا و در آنجا علوم هناسه را آموخت .پرس
از  7سال احصیل در دارالفنون ،به گفته خودش در مقامۀ کتاب اقویم ناصریاش ،به او مرحمت شا و همراه با  90نفرر دیگرر از
دانشجویان برجستۀ ایرانی به ریاست عباالرسول خان ،نوادة حاج محماحسین خان صاراعظم اصفهانی و با نظارت حسنعلی خران
گرّوسی ملقب به امیرنظام (وزیرمختار ایران در انگلستان و فرانسه) برای ادامۀ احصیل بره اروپرا رفرت .ایرن سرفر در سرال 5721
قمری و هم زمان با برکناری میرزا آقاخان نوری از وزارت بود .این گروه اعزامی برای یادگیری علوم مارن به نقاط مختلرف اروپرا
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رفتنا .در این میان میرزا محمودخان قمی برای احصیل در علرم نجروم اعیرین و بره پراریس فرسرتاده شرا .در آنجرا بره مارسرۀ
پلیاکنیک رفت و در برخی از درسهای دانشگاه سوربن نیز شرکت کرد .او انها عضو این گروه  49نفرری برود کره بررای رشرتۀ
نجوم انتخاب شاه بود؛ به همین سبب او را از نخستین ایرانیانی است که به احصیل نجوم جایا و دانشگاهی پرداخت .او در این
زمان سرکنسولگری بغااد را داشت.
 .1ناظمالاولۀ اول میرزا اسااهللخان ناظم الاوله سفیر ایران در عثمانی است .سیا اسااهلل خان حکمران فارس و سسس حاکم اهران
شا (شقاقی .)505 :5919 ،او از کارمناان وزارت خارجه و یکری از بررادران حراج میررزا محمرارفیع نظرام العلمرا و پسرر میررزا
علیاصغر مستوفی ابریزی بود .در سال  5995قمری هنگامیکه وزیرمختار ایران در پطرزبورگ (لنینگراد) بود ،لقب وکیلالملک به
او داده شا .در سال  5990قمری بهجای حاج شیخ محسن خان معین الملک ،مأمور سفارت اسالمبول شا و ناظم الاوله لقب گرفت
(سلیمانی.)500 :5920 ،
 .1ناظم السلطنه :عبااهللخان ،فرزنا محمارحیمخان عالءالاولۀ قاجار ،سال  5700زمانیکه پارش به سمت کشیکچیباشی منصوب
شا ،عبااهلل خان را به ریاست غالمان کشیکخانه اعیین کرد و در سال  5955لقب ناظمالسلطنه به او داده شا.
 .2دغو :در شهنامه گویا :دشتی بود که اوس ،دختر گرسیوز را از آنجا برای کاووس آورد؛ اما این همان حکومت دیاکو اسرت کره
در بلخ بود (آقاخان) .دغو ،دشتی بود که پهلوانان ایرانی برای شکار به آنجا میرفتنا .در این دشت اوس و گودرز و گیرو درحرال
شکار ،مادر سیاوش را دیانا که از درون بیشهای آشکار شا( ...فردوسی ،5900 ،ج .)7999 :7دیاکو بنیانگذار پادشاهی دولت مراد
است که در آغاز قرن هفتم و یا پایان قرن هشتم قبل از میالد این دولت را اأسیس کرد .او در آغاز مردی دهقان بود و چون رفترار
و کرداری نیک داشت و به عاالت در میان مردمان داوری میکرد ،مردم او را به پادشاهی برگزیانا (قایانی ،5902 ،ج.)902 :5
 .0ملیجک :منیجه یا ملیجک یا منیجک ،غالمعلی عزیزالسلطان است .او برادرزادة امینه اقاس بود که در نزد شراه جایگراهی ویرهه
داشت و اخترالاوله یکی از دختران شاه به عقا او درآما .ااجالسلطنه دربارة این فرد باچهره و نزدیک به دربرار شراه مرینویسرا:
حال ،یک قاری از نهاد و صورت این کسی که در دورة زناگانی من بیشتر با من برخورد کرده است به شما مینویسم اا خوب او
را بشناسیا و اخالق و صفات حمیاة او را به خاطر داشته باشیا .این طفل کمابیش کور ،یعنی ااصال چشرمهرایش بره سربب درد
بسیار ،سرخ و ناپسنا بود .با وجود امام ازئینات سلطنتی و اشریفات درباری ،باز بسیار کثیف بود .رنگی سبزه و صورای زشرت و
قای بیاناازه کوااه داشت .ازآنجاییکه طبیعت نخواسته بود ایرن طفرل عزیرز از او گلرهمنرا باشرا ،زبرانش هرم الل و کلمرااش
غیرمفهوم بود .هیچ احصیل و سوادی نااشت و از اربیت و امان اسمی نشنیاه بود .بیستسی نفر از بچهها و پسران مرردم طبقرۀ
متوس همبازی و بهاصطالح غالمبچۀ او بودنا .همۀ ساعات شبانهروز مشغول شریطنت و دویران دور حیراط و اذیرتکرردن بره
خانمها و مهمانها بود و هرگز کسی قارت چونوچرا و سؤال جواب نااشت .در اابسرتان ،خراک و سرنگ حیراط و در زمسرتان
گلولههای برفی را بهجای دستهگلها به خانمها اقایم میکرد و از هیچ حرکت وحشیانه روگردان نبود .اخالق زشتی داشت؛ حتی
قتل (ااجالسلطنه.)50 :5915 ،
 .0گربه :منظور ببری ،گربۀ معروف ناصرالاینشاه است .روایت گوناگون از سبب عالقۀ شاه به آن وجود دارد .این گربرۀ یکری از
افراد حرمسرا به نام زبیاه بود .روزی شاه بیمار شا و گربه پیش اخت او چرخی زد و زبیاه نویا بهبودی شراه را داد .ازقضرا شراه
بهبودی یافت و گربه پس از این محبوب شا .منیچ به ملیجک مراجعه شود.
 .59در نسخۀ ساالرنامۀ چاپ سنگی که سه سال بعا از مرگ آقاخان به خ علیرضا حسینی شیرازی موجود است ،به نام آقاخران
هرگز اشارهای نشاه و انها در بخش پایانی ،شعری از میرزا آسودة شیرازی در ستایش ساالرنامه آماه است کره آنجرا از دو شراعر
سرایناه نام میبرد:
بـــه شــیخ احمـــد آن بخـــرد پـــا رای

کــه در مــرز دانــش کســش نیســت تــای

یکـــی داد فرمـــان کـــه عنـــوان کنـــد

یکــ ـی نامــ ـۀ نغــ ـ دیــ ـوان کنــــد

بـــه طـــبعش یکـــی داد فرمـــان دگـــر

واالگهـــر...

بـــه تصـــویب ســـرهن
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