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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De grekiska historikerna Strabon och Herodotos skriver rörande de två forniranska 

folkgrupperna meder och perser att de är av samma kultur och härstamning (Strabon 1928: 

175) (Herodotos 2000: 23). Men tillhör de verkligen ett och samma släkte? De grekiska 

historikerna Xenofon och Isokrates nämner en hel del om mederna och perserna (Norlin 1980: 

119-120) (Xenofon 2014: 55). Ännu mer detaljerade beskrivningar av perserna och mederna 

finner vi hos Herodotos och Xenofon, som berättar om alltifrån deras kultur till historia 

(Herodotos 2000: 23) (Xenofon 2014: 55). En annat västerländskt verk, Bibeln förklarar att 

mederna och perserna inte tillhör en och samma folkgrupp (Dan 5:28). Samtidigt målar 

Bibeln upp en för vår tid okontroversiell bild av de båda folken. Eftersom båda folken 

beskrivs ur en historisk synpunkt. Det ”positiva” kan uppfattas på olika sätt. En sak som är 

positiv för en person behöver inte nödvändigtvis vara positiv för alla andra. Vissa forskare 

kan anse att detta var norm på den tiden medan andra tycker att detta skulle tyckas vara udda 

idag. Samtidigt framhålls i Bibeln att perserna främjar religionsfrihet och stödjer olika 

religioner. 

En viktig iransk källa som beskriver meder och perser är Ferdousis epos vid namn 

Shāhnāmeh, som författades omkring 978 och tog 30 år för diktaren att färdigställa. Hela 

verket beräknas vara mellan 50,000 till 60,000 verser. Omkring 60 % av verket brukar 

betraktas som pseudo-historia då det behandlar förhistorisk tid och den främsta källan till 

denna del av Shāhnāmeh är Khwadāy-Nāmag. Det bör sägas att denna bok inte går att finna 

längre, resten behandlar i högre och mindre grad verklig historia. Eftersom eposet är författat 

av en etnisk perser bör det rimligtvis innehålla en hel del om både perser och meder 

(Hanaway 1978: 76-98).     

Du som läsare kanske undrar varför jag skriver denna uppsats? Svaret är enkelt. Jag har alltid 

haft ett djupt intresse för historia, särskilt skildringar av antikens perser och meder.  

 

1.2 Syfte 

Denna kandidatexamenuppsats har som främsta syfte att undersöka hur de forniranska 

folkgrupperna meder och perser beskrivs i västerländsk litteratur (främst Herodotos, Xenofon, 

Strabon, Isokrates och Bibeln) och iranskt litteratur (Ferdousis Shāhnāmeh). Uppsatsen 
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diskuterar också i vilken mån dessa egenskaper bör värderas som positiva eller negativa. Det 

bör poängteras att denna uppsats inte går efter ett anakronistiskt synsätt och istället söker 

förklara saker och ting utifrån dåtidens historiska sammanhang och värderingar. Eftersom 

meder och perser har kungar kommer även det tas i beaktan. Kungar kan generellt sett sägas 

representera hur ett folk tänker, tycker och agerar (Hanaway 1978: 82). 

1.3 Frågeställning 

Meder och perser har en fängslande historia som rymmer och kännetecknas av två stora 

imperier vid namn det mediska riket och det akemenidiska riket vars styresperioder sträcker 

sig från år cirka 800 till 330 f.Kr.  

Mot bakgrund av att uppsatsens syfte är att analysera hur västerländsk litteratur (främst 

Herodotos, Xenofon, Strabon, Isokrates och Bibeln) och iransk litteratur (Ferdousis 

Shāhnāmeh) beskriver meder och perser kommer följande frågeställningar att diskuteras och 

analyseras: 

 Vilka egenskaper tillskrivs de forniranska folkgrupperna meder och perser i 

västerländsk litteratur (Herodotos, Xenofon, Strabon och Isokrates och Bibeln) och 

iranskt litteratur (Ferdousis Shāhnāmeh)? Och i vilken mån bör dessa egenskaper 

värderas som positiva eller negativa, utifrån sin tids historiska sammanhang. 

 Vilken kulturtradition beskriver meder och perser mer utförligt och heltäckande, den 

västerländska eller den iranska? Vilka skillnader finns i presentationen av dessa två 

folk vad beträffar åskådning och värderingar?  

 

1.4 Metod 

Den metod som används i föreliggande uppsats kallas ”interpretationsmetoden” eller 

texttolkning (Bryman 2011: 22-24). Denna metod ger forskaren möjlighet att tolka och 

reflektera över litterära verk. Metoden ifrågasätter exempelvis om de påståenden som 

författaren för fram är tillförlitliga och om de källor som författaren använder sig av är 

tillförlitliga. Det som är viktigt i denna uppsats är att hur det förflutna beskrivs. Vad är 

författarens syfte och vad vill han förmedla med sitt verk? Hur är författarens syn på det 

förgångna och hur ser samhällsklimatet ut i den miljö där verket tillkom? Det vill säga under 

vilken tid skrevs verket, vilka är dess adressater, vilken social ställning och livsföring hade 

den person som skrev verket och läsarna eller åhörarna? I denna uppsats appliceras denna 
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metod på primärkällorna, det vill säga de grekiska historikernas verk, Bibeln och Shāhnāmeh 

(Takeda och Baigorri-Jalón 2016: 249-252).  

Föreliggande uppsats ämnar förklara med hjälp av tolkning och reflektion vilka egenskaper 

som meder och perser tillskrivs i västerländsk litteratur (Herodotos, Xenofon, Strabon och 

Isokrates och Bibeln) och iransk litteratur (Ferdousis Shāhnāmeh) och diskuterar huruvida 

dessa egenskaper bör värderas som positiva eller negativa. En annan sak som behandlas är 

vilken av kulturtraditionerna som redogör mer utförligt och ingående om de forniranska 

folken. De förklaringar och slutsatser som görs innefattar också källornas grad av 

tillförlitlighet och författarnas förmodade syften och budskap (Bryman 2011: 21-37) (Takeda 

och Baigorri-Jalón 2016: 249-252).  

1.5 Material 

Det material som används är Herodotos Historia (Herodotos 2000: 25, 181-264, 311-397), 

Strabons Geographica (Strabon 1928: 300-341), Xenofons bägge verk Kyropaidia och 

Anabasis (Xenofon 2014: 20-41, 82-151) (Xenofon 1914: 10-128, 313,327-328,335, 349, 377, 

401, 419-433), Isokrates två böcker Philippos och Panegyricus (Norlin 1980: 166, 173, 184, 

142–150, 157,124, 119–120, 127, 99–104), Bibeln (främst Daniels bok, Judits bok, Esras bok, 

Mackabeerböckerna, Esters bok och Tobits bok) (Dan 1-12, Judit 1-16, Esr 1-10, 1 Mack 1-

16, 2 Mack 1-15, Est 1-9, Tob 1-14) och sist men inte minst Abo’l-Qasem Ferdousi Tusis 

episka verk Shāhnāmeh (Ferdousi 2016). Urvalet av källor har gjorts för att ge en västerländsk 

synvinkel och en iransk synvinkel på de forniranska folkgrupperna meder och perser. 

Bakgrundsinformation om dessa källor ges i ett separat kapitel. Det kan tyckas orättvist att 

den västerländska litteraturen representeras med hela fem källor (Herodotos, Strabon, 

Xenofon, Isokrates och Bibeln) medan den iranska litteraturen representeras med endast en 

källa (Ferdousis Shāhnāmeh), men det bör beaktas att de västerländska källorna sammanlagt 

inte rymmer mer än några tusen sidor medan Ferdousis epos rymmer mer än 10 000 sidor.  

1.6 Avgränsning 

Av nödvändiga och empiriska skäl har jag avgränsat ämnet till två folkgrupper och två 

kulturtraditioners synvinklar.  

2. Den forniranska folkgruppen meder  



6  

  

Den indoeuropeiska folkvandringen till den iranska högplatån ägde rum runt 1000 f.Kr. och 

det är vid denna tid som den forniranska folkgruppen meder också dyker upp på den 

nordvästra delen av iranska högplatån. Just därför brukar språkforskare klassificera mediska 

språket i den nordvästra grenen av västiranska språk. Innan mederna kom till den iranska 

högplatån, bodde de i dagens Centralasien, närmare bestämt vid Aralsjön (Bryce 2009: 463). 

Strabon framhöll att de fanns även skilda former av mediska beroende på vilket område i 

Medien som språket talades. Men än idag vet ingen vilket skriftsystem mederna hade, 

eftersom det finns inga urkunder att gå efter (Utas 1991: 106). Det är också allmänt känt att en 

annan forniransk folkgrupp vid namn perser anlände till den iranska högplatån. Eftersom 

perserna inte var lika starka som mederna, drog mederna nytta av situationen och grundade 

det mediska riket omkring 728 f.Kr. och detta rike kom att härska ända fram till 550 f.Kr. Den 

grekiske historiken Herodotos påpekar att det huvudsakligen fanns sex stycken mediska 

stammar och att en av dem hade en central ställning i samhället och tillhörde samhällets 

elitklass. Denna stam hette ”mager” och bestod främst av präster och lärda män (Herodotos 

2000: 25, 181, 189, 191, 210-214, 311-323).  De mediska kungarna rådgjorde ofta med 

magerna när de fattade viktiga beslut. Dessvärre beskrev inte Herodotos de andra mediska 

stammarna detaljerat. För övrigt är sannolikheten ganska stor att mederna dyrkade elden i 

stora helgedomar (Herodotos 2000: 25, 181, 189, 191, 210-214, 311-323). De mediska 

kungarna Deiokes, Fraortes, Kyaxares och Astyages porträtterades ofta som svaga och 

omoraliska, då speciellt den sista kungen Astyages. Det mediska riket gick under då en perser 

vid namn Kyros cirka 550 f.Kr. gjorde uppror i förbund med Astyages marskalk medern 

Harpagos (Herodotos 2000: 311-323). 

  

3. Den forniranska folkgruppen perser 

Perserna var, liksom mederna hemmahörande i dagens Centralasien, närmare bestämt vid 

Aralsjön. Av en oklar anledning flyttar perserna från den nordvästra delen av Iran och begav 

sig mot dagens sydvästra del, och bosatte sig främst i nutida provinsen Fars. Enligt de antika 

källorna stod persernas ledare Achaimenes bakom denna förflyttning (Strabon 1928: 320-325) 

(Herodotos 2000: 25, 190-193, 210, 221, 340-347, 367, 381-389). Perserna hade inledningsvis 

ingen större makt och detta resulterade i att de anpassade sig till det mediska rikets normer 

och seder. Samtidigt stod perserna under inflytande från Elam, men perserna stärkte sin 

ställning och blev självständiga under persern Kyros av den akemenidiska släkten. I och med 
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att Kyros grep makten 550 f.Kr. grundades det akemenidiska riket. Herodotos påpekar att 

rollerna hädanefter blev ombytta och att mederna fick anpassa sig efter persiska seder och 

normer. Det persiska akemenidiska riket bestod i drygt två hundra år ända fram till 330 f.Kr.. 

Det fanns också tio olika persiska folkstammar. Dessa hette Maasspi, Pasargadaee, Maraafii, 

Germaanii, Deerusiaeei, Pannthiiaalaei, Dahae, Amardi, Droopiici och Sagaartti enligt 

Herodotos (Strabon 1928: 320-325) (Herodotos 2000: 25, 190-193, 210, 221, 340-347, 367, 

381-389). Ingen av dessa stammar förefaller ha haft en särskild social eller religiös ställning 

på samma sätt som magerna. Det flesta persers trosbekännelse var olika former av 

gammaliransk religion (Xenofon 2014: 20-24, 82-86, 101-105, 145-149) (Xenofon 1914: 50-

58, 67-74, 100, 109, 120-126, 419-433). Perserna talade fornpersiska som var ett västiranskt 

språk tillhörande den sydvästliga grenen. För övrigt bör det påpekas att persernas kilskrift var 

en egen konstruktion som utvecklades ur det elamitiska skrivsystemet. Några persiska kungar, 

då främst Kyros och Dareios I porträtteras ofta som tolerant och förnuftiga medan andra 

skildras som fientliga och omoraliska, särskilt Xerxes I som föraktades av grekerna (Xenofon 

2014: 20-24, 82-86, 101-105, 145-149) (Xenofon 1914: 50-58, 67-74, 100, 109, 120-126, 

419-433). Till skillnad från mederna och mediskan lever det persiska folket och språket vidare 

ännu i vår tid. Men samtidigt bör det sägas att kurderna med sitt kurdiska språk gör ofta 

anspråk på att de är ättlingar till mederna (Liverani 2014: 502). 

4. Lite kort fakta om meder och perser 

Mederna och perserna betecknade sig själva som arier (ariya). Termen arier härrör från 

indoiranskan och har betydelsen ”av ädel börd” eller ”de rena” (Robinson 2015: 149-153) 

(Briant 2002: 180-183). Inom fornpersiskan har ordet arier alltså samma betydelse och kom 

att bli likställd med ”av iransk börd”. Även i zoroastrismens skriftsamling Avesta förekommer 

termen hela trettiotvå gånger, ofta som beteckning på ett territorium eller land (Linnér 2008: 

30-32). Herodotos hävdar att nationerna i allmänhet brukade kalla mederna för arier 

(Herodotos 2000: 318,319, 321-323). Geografen Strabon nämner också ordet på sjutton 

ställen i Geographica. Till skillnad från Herodotos som använder ordet arier som beteckning 

på ett folkslag syftar det hos Strabon på ett territorium, där meder och perser är bosatta. Ingen 

av författarna förklarar vart meder eller perser härstammade ifrån eller var deras ursprungliga 

vistelseplats låg, utan riktar in sig på ariernas karaktär och egenskaper som betecknas som 

ädla (Bailey och Gershevitch 1985: 61-63 73-75, 91, 100, 109-119, 134-139). 
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5. Västerländsk litteratur 

5.1 Grekiska litteraturen 

En viktig källa som har använts i denna uppsats är verket Historia som skrevs av Herodotos. 

Men vem var Herodotos? Han föddes omkring 485 f.Kr. i Halikarnassos, nära dagens 

Bodrum, där han också tillbringade sin uppväxt. Under Herodotos levnad styrde 

akemeniderna över hela Mindre Asien, vilket är en förklaring till varför Herodotos ger 

ingående information om meder och perser (Herodotos 2000: 25, 181-264, 311-397). Han 

reste i de västra delarna av det akemenidiska riket och besökte dessutom Egypten. Under 

dessa resor samlade Herodotos information om kulturen och sederna bland olika folk men 

även historisk information. Han lärde sig även om olika folks geografi, mytologi och 

religioner. Vid 44 års ålder började Herodotos författa verket Historia, vars nio kapitel 

förmedlar viktig information om de forniranska folkgrupperna meder och perser (Linnér 

2008: 21-24). 

En annan källa som används i denna studie är Strabons verk Geographica (Strabon 1928: 

300-341). Strabon föddes cirka 64 f.Kr. i dagens Amasya, som är beläget i den centrala 

Mindre Asien. Strabon var både geograf och historiker. Han gjorde långa resor och de flesta 

av dessa var inom Romarrikets gränser. Med andra ord besökte Strabon dagens Egypten, 

Syrien, Israel, Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Centralasien och även 

Storbritannien. Liksom Herodotos samlade Strabon information om allt från historia till 

geografiska fakta under dessa resor. Han författade sedan verket Geographica som innehåller 

sjutton kapitel. Kapitel elva och femton är av särskilt intresse för denna studie eftersom de 

kretsar kring meder och perser (Strabon 2014: 10, 11, 14-17).     

I denna uppsats analyseras även Xenofons två böcker Kyropaidia och Anabasis (Xenofon 

2014: 20-41, 82-151) (Xenofon 1914: 10-128, 313,327-328,335, 349, 377, 401, 419-433) som 

beskriver och berättar en hel del om persernas historia och Kyros den store.  Xenofon föddes 

omkring 430 f.Kr. i dagens Aten. Vid ung ålder deltog han i flera olika krig där han ofta bytte 

sida, ibland kämpade han för Persien, ibland för Sparta. Det gick så långt att han inte längre 

fick vistas i statsrepubliken Aten eftersom han stred för dess ärkerivaler. På ålderns höst skrev 

Xenofon ned sina minnen och författade sina historiska verk. Av de historiska verken berör de 
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två ovan nämnda böcker persernas historia. Kyropaidia består av åtta kapitel där Kyros den 

store är i centrum i alla bokens kapitel. I verket beskrivs Kyros den store som en inflytelserik, 

barmhärtig, tolerant och lojal kung som skapar en utopi för sitt folk. Xenofon uppmanar 

grekerna att handla efter Kyros föredöme. Anabasis innehåller sju kapitel och det bör påpekas 

att hela boken kretsar kring Xenofons tid i persiska armén där han kämpade för Kyros den 

yngre. Här berättas om persernas historia men fokus ligger på det nederlag som grekerna 

mötte (Kyros den yngres armé bestod av grekiska legosoldater) och deras återtåg till 

Grekland, som enligt författaren var både krävande och resultatlöst (Xenofon och Warner 

1949: 15-17 19-23).  

Isokrates föddes i ett välbärgat hem i Aten omkring 436 f.Kr och hans tidiga år präglades av 

dramatiska händelser vilket sannolikt fick honom att bli intresserad av språk och retorik 

(Isokrates, Mirhady och Too 2000: 8-12). Vid vuxen ålder fördjupade han sig i olika texter 

och började sitt skrivande, främst böcker inom historia och talekonst. Två av Isokrates böcker, 

Panegyricus och Philippus, innehåller ganska utförliga beskrivningar av perser och därför 

kommer dessa böcker att analyseras i denna uppsats. 

5.2 Bibeln 

Av Bibelns sjuttiosju böcker är böckerna Daniel, Judit, Esras, 1:a och 2:a mackabeerboken, 

Ester och Tobit mest relevanta för denna uppsats(Dan 1-12, Judit 1-16, Esr 1-10, 1 Mack 1-

16, 2 Mack 1-15, Est 1-9, Tob 1-14). Dessa böcker skrevs under olika tidsperioder och av 

olika författare. Daniels bok författas under 500-talet f.Kr. av flera okända författare och av 

Daniel själv. Boken ger en hel del ingående fakta om perser och meder. Judits bok, författades 

under 100-talet f.Kr. av en eller flera okända författare. Handlingen i Judits bok kretsar kring 

Judits liv, men samtidigt berättas det en hel del om perser och meder, särskilt var dessa 

folkgrupper bodde. Esras bok författas under 400-talet f.Kr. och nästan samtliga personer som 

skrev boken är okända för oss, förutom Esra själv. Esras bok behandlar judarnas liv under 

500-talet f.Kr. det vill säga perioden som sammanfaller med den babyloniska fångenskapen 

och 400-talet f.Kr. som präglades av judarnas ”olydnad” mot gud. Esras bok innehåller 

värdefull information om antikens perser. De två Mackabeerböckerna författades under 100-

talet f.Kr. och skrevs av olika okända författare. Dessa handlar om judarnas kamp mot det 

seleukidiska riket, vilket slutar väl för judarnas del. Även i dessa två böcker berättas det en 

hel del om de forniranska folkgrupperna. Esters bok författades under 300-talet f.Kr. och även 

denna boks författare är okända för oss. Boken kretsar kring judinnan Esters liv och öde under 

Xerxes I:s regeringstid (Bridges 2015: 7). För övrigt är Esters bok en källa som ger intressanta 
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historiska upplysningar om det akemenidiska riket. Men enligt Utas är Ester bara en fiktiv 

person eftersom de personer som skrev boken måste ha påverkats av kvinnliga persiska 

legender (Utas 2016: 60-63). Även Tobits bok används i denna studie. Den handlar om 

huvudpersonen Tobits färd och vistelse i Medien och därför kretsar handlingen till stor del 

kring mederna. Tobits bok skrevs under 200-talet f.Kr. och återigen är författarna okända 

(Tob 1-14). Dessutom användes även Jesajas bok i denna studie. Boken handlar om profeten 

Jesajas tal till judarna som levde i omoral, diverse framtidssyner uttalas även av Jesaja och 

dessutom talas även om Kyros den store som en frälsare för judarna. Jesajas bok lär ha 

skrivits under 700 f.Kr. av Jesajas och möjligtvis andra okända författare också.      

Trots att Bibelns ursprung kommer från Mellanöstern har denna bok tolkats som en 

västerländsk källa i denna kandidatexamenuppsats, främst eftersom Bibelns Nya testamentet, 

Jesus och kristendomen ofta associeras med västvärlden. Dessutom har Bibeln påverkat det 

västerländska synsättet. 

 

6. Iransk litteratur 

6.1 Shāhnāmeh  

I denna uppsats får Ferdousis Shāhnāmeh representera den iranska synen på forntidens meder 

och perser. Abo’l-Qasem Ferdousi såg dagsljuset 940 e.Kr. i byn Bazh (eller möjligen Pazh) i 

närheten av staden Tus i landsdelen Khorasan (Ferdousi 2016: 12-15) (Nezami 2010: 54-59). 

Samtida urkunder berättar ingenting om Ferdousis barndom, men däremot avslöjar de att hans 

familj tillhörde lantadeln (dehqānān) och sannolikt livnärde sig på jordbruk (Ferdousi 2016: 

15). Vid 30 års ålder gifte sig Ferdousi med en kvinna av samma yrke, men hennes namn eller 

bakgrund framgår inte. Tillsammans fick de två barn, en flicka och en pojke, men sonen gick 

bort i fyrtioårsåldern. Vid 35 års ålder började Ferdousi skriva kunga- och hjälteeposet 

Shāhnāmeh. Han slet och arbetade i hela 30 år med boken innan den blev klar. Det var dock 

värt all möda eftersom han enligt egen utsago återupplivade persiska språket med detta arbete 

(Ferdousi 2016: 12-15). Verket odödliggjorde honom för eftervärlden och gjorde honom 

omtyckt bland persisktalande över hela världen. Men det var inte Ferdousi som påbörjade 

Shāhnāmeh utan han tog vid där en annan poet, Daqiqi, hade börjat. Daqiqi kunde dock inte 

avsluta sitt arbete eftersom han mördades av en turkisk slav (Nezami 2010: 54-59). Ferdousi 
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avled 1020 e.Kr. i Tus och jordfästes utanför stadens murar. Enligt den medeltida 

levnadstecknaren Nezami Aruzi fick han inte begravas på den muslimska gravplatsen 

eftersom han var rāfezi (dvs. enligt sunniter en shiitisk avfälling) (Ferdousi 2016: 12-15). Till 

sin genre är Shāhnāmeh egentligen en lång roman fast den berättas i diktform (Ferdousi 2016: 

15). Verket rymmer 50,000 till 60,000 verser och berättar om tidernas begynnelse och 

förhistorien Zarathustra, akemeniderna och Alexander den store samt historien ända fram till 

sasanidernas fall. Det förekommer alltigenom en kraftmätning mellan de goda och onda 

krafterna i universum, allt eftersom tiden fortskrider övergår kraftmätningen till en kamp 

mellan folkgrupper, som författaren tolkar som en kamp mellan turkar och iranier. 

Centralgestalten i Shāhnāmeh är den modiga hjälten Rostam. Boken präglas av en stark iransk 

nationalkänsla och andelen lånord från arabiskan och andra språk är förhållandevis låg, 

mindre än 4 % i hela verket. Boken är världens längsta dikt i sammanhängande form av en 

och samma författare (Ferdousi 2016) (Robinson 2015: 48, 50, 56-60, 71-76) (Ferdousi 2016: 

12-15). 

För att få ett bättre grepp om Shāhnāmeh, bör verket delas in i tre delar, urtiden, 

hjälteperioden och historisk tid. I urtiden berättas det om jordens uppkomst och om de första 

människorna.  Den första människan är Kayomars. Kayomars har en kastrerad tjur men både 

han själv och tjuren förintas av den elaka ordningens skapare Ahriman. Ahriman dödar 

Siāmak som är son till Kayomars. Kayomars plågas av sonens död, men lite längre fram 

lyckas hans son Hushang undanröja den onde Ahrimans son. Efter detta följer en räcka 

legendomspunna berättelser om olika kungar och hjältar, såsom smeden Kāveh, den 

tyranniske Zahāk, kung Fereydun (Robinson 2015: 48, 50, 56-60, 71-76). Under 

hjälteperioden som omfattar mer än 60 % procent av Shāhnāmeh övergår handlingen mer i 

personintriger, beskrivningar av hjältebragder och kärlekssagor. Själva hjälteperioden börjar 

med Manuchers son Nuwzars styre och sträcker sig ända till Alexander den stores död. Under 

detta tidsspann förekommer andra mytologiska berättelser om diverse monarker, däribland 

Kay Kāvus, Kay Khosru, Bahman m.fl. (Ferdousi 2016: 12-15). Den historiska tiden, som 

bygger på verklig historia, sträcker sig från den parthiska dynastin fram till Yazdgerd III:s död 

och den arabiska invasionen av Iran. De flesta berättelserna i Shāhnāmeh handlar om den 

persiska folkgruppen ur mytologisk och historisk synvinkel. Mederna nämns nästan inte alls 

överhuvudtaget och då endast med namnet ”mager”. Mestadels förekommer kungarna med 

förvrängda namn. Den första mediske kungen Deiokes förekommer exempelvis med namnet 
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Hushang, vilket jag kommer att argumentera för nedan (Ferdousi 2016) (Ferdousi 2016: 12-

15).  

 

7. Hur beskrivs meder och perser i västerländsk litteratur 

7.1 Vilka egenskaper får mederna i västerländsk litteratur? 

Själva ordet Medien betyder ”något som är i mitten” eller ”något som är på gränsen” på 

urindoeuropeiska språket och på sanskrit. Mycket tyder på att de bodde kring dagens Orumie-

sjön (antikens Lacus Matianus) men vissa källor pekar på att de bodde mer centralt på 

högplatån. Herodotos anger att det huvudsakligen finns sex mediska stammar, Boodii, 

Arianzanti, Struchates, Bosaae, Paretaceni och Mager (Strabon 1928: 328-331) (Herodotos 

2000: 318,319, 321-323). Mediskan var för övrigt ett västiranskt språk som tillhörde den 

nordvästra grenen av de iranska språken (Bailey och Gershevitch 1985: 142-143). 

Det är endast Herodotos som anger dessa mediska stammar vid namn medan andra urkunder 

som Bibeln endast talar om mediska stammar. I och med att det mediska riket växte under 

kung Kyaxares, började olika mediska stammar röra på sig och spred sig runtom i riket. Varje 

stam är dock mer knuten till ett viss ort. Exempelvis anses magerna vara hemmahörande i 

antikens Rhagae, nuvarande Shahr-e Reyy i södra Teheran medan Paretaceni, Arianzanti och 

Struchates bodde i nuvarande centrala Iran och Boodii och Bosaae var spridda lite varstans 

men främst i mindre städer (Herodotos 2000: 324-326).  

I Herodotos Historia berättas en hel del om magerna i jämförelse med andra mediska stammar 

(Herodotos 2000: 312, 313,316). Själva ordet ”mager” betyder ”de som håller på med 

övernaturlig kraft”. Det kan också sägas att vårt svenska ord magi härrör från ”mager”. 

Herodotos nämner att magerna tillhörde samhällets elit. De var lärde och präster enligt 

Xenofon och Herodotos (Herodotos 2000: 312, 313,316) (Xenofon 2014: 31,32) (Xenofon 

1914: 63,64,68,71,72). Magerna blev även inflytelserika bland andra iranska folkgrupper. Att 

magerna var en religiös samhällsklass som motsvarade den indoeuropeiska prästklassen i 

Medien intygas av Herodotos (Herodotos 2000: 312, 313,316). Dessutom sysslade magerna 

med astrologi och hade god kännedom om metaller och naturens växter. Grekiska källor anger 

att mederna tog hand om olika sädesslag och alkoholhaltiga drycker då främst vin (Herodotos 
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2000: 312, 313,316) (Xenofon 1914: 63,64,68,71,72). Med tiden blev magerna ett allt större 

hot mot samhället och därför begick Dareios I massaker på dem. De blev sedan tillåtna att 

syssla inte bara med utbildning, religiösa frågor och riter utan även med uppgifter inom 

planering, ledning, finans, inte minst vid hovet. Herodotos berättar att magerna var delaktiga i 

politiskt beslutsfattande under den akemenidiska dynastin. Xenofon anger också att magerna 

var lärare vid hovet och nämner att de har flera besynnerliga seder (Herodotos 2000: 312, 

313,316) (Xenofon 2014: 31,32) (Xenofon 1914: 63,64,68,71,72). Vid en människas död lät 

magerna bevingade varelser eller hundar riva sönder liket före begravning. Dessutom 

behandlade de liket med ett sorts djurfett. En annan märklig sak som nämns om magerna är att 

de slog ihjäl allt förutom hundar och människor. Xenofon anger att magerna ofta klädda i 

fotsida dräkt, byxor och dessutom dolde mun och näsa med en duk, för att elden ansågs vara 

helig och att andningsluft därför inte fick vidröra den. 

Herodotos berättar också att mederna förr i tiden kallades arier, men med tiden fick namnet 

meder (Herodotos 2000: 312, 313, 316). Dessutom anger samma författare att mederna är 

opålitliga eftersom de är lika ombytliga som Medea, en kvinna i den forngrekiska 

skapelseberättelsen, som flydde till mederna under sitt senare liv. Enligt Herodotos kommer 

denna Medea till den iranska högplatån och en folkgrupp visade omtänksamhet till Medea och 

kom därför att kallas meder (Herodotos 2000: 312, 313, 316) (Bakker 2002: 18, 497, 269). 

Strabon uppger att meder och andra folkgrupper som bodde i det mediska riket talade mediska 

som är ett indoeuropeiskt språk. Strabon poängterar också att de finns avvikande former av 

mediska i olika delar av Medien. Men än idag vet ingen vilket skriftsystem mederna använde 

sig av eftersom det inte finns några bevarade urkunder (Strabon 1928: 309-310). Mycket tyder 

på att mederna dyrkade elden i stora helgedomar och denna kultform kan vara en föregångare 

till zoroastrismen. Mederna var jordbrukare och hade även bra kännedom om bergsmetaller. 

Herodotos anger att mederna var duktiga byggnadsarbetare och målare (Herodotos 2000: 312, 

313, 316). 

Bibeln omnämner ordet meder hela trettiosju gånger. Ofta används ordet om en geografisk 

plats eller folkgrupp men ibland förekommer det mer utförliga beskrivningar av mederna, 

såsom i Första Mackabeerboken (kapitel åtta, vers åtta) och i Tobits bok, där mederna 

beskrivs som välbärgade och deras land som välsignat av Gud och det framhålls att Medien är 

en trygg plats med få eller inga brottslingar. Av samma bok kan man utläsa att mederna hade 

ett lagsystem. Beskrivningar av den mediska dynastins historia avslöjar också en del om 
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författarnas syn på mederna som folk, att de samlades under en stark ledare, att de var 

krigiska, odugliga och opålitliga (Herodotos 2000: 312, 313, 316). 

Det mediska rikets grundare sägs ha varit Deiokes. Herodotos berättar att mederna först var 

slavar under assyriernas händer, men att de blev fria i och med Deiokes uppror (Herodotos 

2000: 321,322). Innan det mediska riket grundades rådde anarki i nordvästra delen av den 

iranska högplatån som styrdes av flera furstar som bekämpade varandra. Deiokes enade alla 

furstarna och bildade det mediska imperiet 728 f.Kr.. Enligt Herodotos betyder namnet 

Deiokes jordbrukare eftersom kung Deiokes var byäldste är chansen ganska stor att denna 

person kunde en hel del om jordbruk.   

Det sägs att mederna hade en stort förtroende för denne man, men samtidigt beskriver 

Herodotos honom som en despot. Enligt Herodotos lydde mederna sin nya kung till punkt och 

pricka (Herodotos 2000: 321,322). I och med att det assyriska riket försvagades under mitten 

av 600-talet f.Kr. började Medien föra allt mer aggressiv politik mot dem. Dessutom ingick 

mederna en förbundspakt med det babyloniska riket i syfte att störta det assyriska riket. 

Mederna befann sig ofta i krig med skyterna som bebodde stäpplandet norr om nuvarande 

Kaspiska havet och Herodotos menar att skyterna styrde Medien i 28 år. Det är i samband 

med detta som han lyfter fram deras inkompetens och enligt både Herodotos och Isokrates var 

mederna odugliga krigare (Norlin 1980: 166, 173, 184, 142–150, 157,124, 119–120, 127, 99–

104). Men Briant framhåller att detta inte stämmer, det vill säga mederna var duktiga krigare 

(Briant 2002: 32). 

Efter den skytiska hegemonin tog den mediske monarken Kyaxares makten och styrde mellan 

625 till 585 f.Kr.. Denne monark utsatte skyterna i sitt rike för massaker. Vid samma period 

växte det mediska riket och kom till sist att omfatta hela dagens Iran och Kaukasien och delar 

av nuvarande Turkiet, Afghanistan, Pakistan och Turkmenistan (Herodotos 2000: 321,322). 

Efter Kyaxares död ärvdes tronen av hans son Astyages som styrde Medien fram till 550 f.Kr. 

Astyages styre kännetecknades enligt Strabon av lättja, barbarism och fred (Strabon 1928: 

314-315) (Herodotos 2000: 321,322). Astyages gav enligt en legend som Herodotos återger 

order om att den nyfödde Kyros, som inom kort skulle bli kung över perserna skulle dödas. 

Personen som fick till uppgift att mörda spädbarnet överlämnade dock den lille pojken till en 

herde. Med denna berättelse ville Herodotos understryka att mederna hade tappat förtroende 

för sin kung och att de var opålitliga till karaktären som inte lydde order. Det bör också 

nämnas att Astyages dräpte Kyros far Kambyses I som var vasall åt mederna. Herodotos ger 
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en mörk bild av Astyages som porträtteras som envåldshärskare och brutal. Herodotos nämner 

att mederna bor på en högplatå och att de talar språket mediska, som är ett fornpersiskt språk 

(Herodotos 2000: 321,322).  

Hans uppgift om att perser och meder utgjorde samma folkslag och i princip samma har seder 

och bruk är också felaktig (Herodotos 2000: 25). De var ganska nära stående både geografiskt 

och språkmässigt men inte mer än det vilket Strabon nämner (Strabon 1928: 314-315) (Linnér 

2008: 78). Det främsta skillnaderna är att deras seder och kultur var ganska olika. Exempelvis 

hade en viss stam (magerna) som hade ett stort inflytande i det mediska samhället och 

dessutom finns möjligheten att medernas språk kan ha varit olik persernas (Strabon 1928: 

314-315) (Linnér 2008: 78).  

Det mediska riket störtades av Kyros tillsammans med fältmarskalken Harpagos som var 

meder. Harpagos var ute efter en vedergällning för att Astyages hade låtit mörda hans son och 

ätit av köttet. Harpagos dessutom själv omedvetet ätit av sin egen sons kött enligt Herodotos 

vilket blir ett ytterligare exempel på hur grymma, brutala och opålitliga mederna ansågs vara. 

Eftersom Herodotos var etnisk grek påverkades även hans verk av jäv och ett negativ synsätt 

mot mederna och perserna.  I ett stort slag i Pasargade i södra Iran 551 f.Kr. besegrade Kyros 

sin rival Astyages och lät utropa sig till kung av det akemenidiska riket (Herodotos 2000: 323-

324). 

 

7.2 Vilka egenskaper får perserna i västerländsk litteratur? 

Det persiska akemeniderriket grundades 550 och bestod ända fram till 330 f.Kr. Själva ordet 

”akemenider” betyder ”av Achaimenes släkt”. För att förstå vem denne Achaimenes var bör 

en tillbakablick göras till 1000 f.Kr., tidpunkten för den indoeuropeiska invandringen till 

dagens Iran (Herodotos 2000: 325). Ordet perser omnämns för första gången i assyriska källor 

som parsua. Grekerna kallade persernas hemland för Persis, som är hämtat från 

fornpersiskans Pārsa, det antika namnet på den nutida provinsen Fars. På 600-talet f.Kr. 

försörjde sig de persiska stammarna som halvnomadiska jordbrukare och var organiserade 

under en stark och inflytelserik ledare vid namn Achaimenes (Bailey och Gershevitch 1985: 

61-64). Achaimenes gav order omkring 680 f.Kr. att alla perser skulle vandra från dagens 

nordvästra Iran till södra Iran (Herodotos 2000: 325). De bosatte sig i Pārsa, som alltså är 

uppkallad efter dem. Enligt Herodotos grundades det akemenidiska riket inte 550 f.Kr. utan 
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redan 680 f.Kr. Det främsta skälet till att Herodotos ger detta årtal har med persernas svaghet 

och anpassning att göra (Herodotos 2000: 325) 

De grekiska historikerna hävdar i allmänt att Dareios I har diktat ihop att Achaimenes var det 

akemenidiska rikets grundare för att på detta vis visa folket och perserna att dynastin var 

legitim. Herodotos anger att persernas urfader var den heroiske Perseus som var gift med 

Andromeda och som förekommer i den grekiska skapelseberättelsen. Han lägger även denna 

uppgift i Xerxes I:s mun. Tillsammans hade Perseus och Andromeda nio barn varav en hette 

Perses. Det bör nämnas här att vissa namn inom grekisk mytologi kan härledas till forniranska 

folkgrupper såsom Perseus mor Dahae som är en iransk folkstam. Namnet Perseus härleds 

inom grekisk mytologi till persiska folket och hans gemål Andromedas namn liknar namnet 

på den indoeuropeiska Andronovokulturen (arkeologer lär ha hittat betydelsefulla saker som 

tyder på att en högciviliserad folkgrupp var etablerad i dagens Centralasien för cirka 4000 år 

sedan och just därför har arkeologerna namngett kulturen för Andronovokulturen). Hos 

Herodotos framhåller Xerxes I att perserna är av samma släkte som grekerna eftersom Perseus 

är av persisk börd och förekommer i den grekiska skapelseberättelsen tillsammans med 

grekernas urfader Hellen (Herodotos 2000: 326-328). Det är besynnerligt att både greker 

(Herodotos) och perser (Xerxes I) påpekar att perserna härstammar från Perseus. Att bägge 

ansågs ha mytologisk härkomst är inte särskilt överraskande eftersom detta var det gängse 

synsättet under antiken. Den persiska likaväl som den grekiska identiteten grundade sig på 

hjältar och gudar och därför är det inte så märkligt att folkgrupper tillskrivs mytologiska 

egenskaper (Gruen 2011: 37-38). Med andra ord bör även Xerxes I ha hört talas om grekernas 

skapelseberättelse (Xenofon 2014: 91-92). Det kan ha varit så att grekerna hade ljugit för 

Xerxes I för att på så sätt övertyga honom om detta.  

I Bibeln förkommer ordet perser på 29 ställen. Mestadels syftar ordet på en etnisk grupp eller 

folkgrupp. Perserna beskrivs som gudfruktiga, krigiska, fredliga, försvarare av mångkultur, 

toleranta mot alla religioner och folkgrupper och laglydiga. De beskrivs även som dugliga 

planerare, skickliga jordbrukare och dyrkare av zoroastrismens gud Ahura Mazda (Esr 1:2, 

Esr 1:8, Esr 4:3, Esr 4:5, Esr 4:7, Esr 6:14, Esr 9:9, Est 1:3, Est 1:18-19, Est 10:2, Dan 6:8, 

Dan 6:12, Dan 6:15, Dan 8:20, Dan 10:13, Dan 10:20, Dan 11:2). Perserna dyrkar även guden 

Mitra som har ett stort inflytande bland perser. De har introducerat ett postväsende som består 

av ridande kurirer, har stor respekt för monarken, de är toleranta, utövar månggifte, är 

fördomsfria, är klipska affärsmän, lever i enkla hem och eftersträvar social jämlikhet. De 

flesta perser saknar teoretisk utbildning och livnär sig som jordbrukare. De är även kända för 
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sina innovationer inom konstbevattning och botaniska parker (Herodotos 2000: 326-327). 

Både Strabon och Xenofon framhåller att perserna uppfostras redan som barn till att handla på 

ett rättvist sätt, vara lojala, viljestarka och milda (Strabon 1928: 330-331) (Xenofon 2014: 38-

39, 121-122) (Xenofon 1914: 64). Herodotos nämner också att ridkonst, att skjuta båge och att 

vara ärlig är högt värderat bland perser. Ohederliga personer och personer som har stora lån 

föraktas tvärtom bland perserna. I Behistuninskriften understryks att falskhet bör straffas hårt. 

Herodotos nämner att perserna inte har något offeraltare eller några helgedomar eftersom de 

är till för ”galningar” enligt dem (Herodotos 2000: 326-327). Enligt perserna är inte skaparen 

en individ av kött och blod och dessutom tror de istället på de fem elementen sol, vind, vatten, 

eld och jord (Herodotos 2000: 326-327). Perserna brukar ge offergåvor till gudarna genom att 

slakta ett lamm som de tillagar efteråt. Under offerritualen lägger de offergåvorna på 

gräsplättar på marken och en mager sjunger hymner till Ahura Mazda och välsignar köttet 

som därefter äts som en festmåltid (Herodotos 2000: 326-327). Perserna är inte kända för att 

ha många maträtter, men däremot är de kända för att ha flera olika efterrätter (Herodotos 

2000: 328). Enligt Bibeln sägs perserna inte ha några slavar utan alla arbetare är avlönad 

personal. Perserna framställs tankemässigt som profant orienterade och att kunna fler än ett 

språk står högt i kurs bland dem (Dan 6:28).   

I det persiska akemeniderriket kom magerna enligt Strabon med tiden att få en hög ställning i 

samhället, då speciellt i samband med religiösa ceremonier (Strabon 1928: 333). Perserna 

sägs även vara fattiga och vilda (Strabon 1928: 333). Födelsedagar har en stor betydelse för 

perserna, eftersom de tycker om att ge presenter till varandra. Perserna har en förkärlek till vin 

och tänker igenom viktiga beslut i onyktert tillstånd, men fattar alltid beslut i nyktert tillstånd. 

Enligt Herodotos anammar perserna gärna främmande seder, hälsar på varandra på basis av 

social tillhörighet och föraktar hudsjukdomar (Herodotos 2000: 328-330). Perserna tycker 

bäst om sina grannfolk, men hyser förakt för avlägsna riken. Perserna har tålamod och brukar 

inte döda en person bara för en förseelse. Men om personen gör flera grova brott, då tappar 

persern tålamodet för personen och personen råkar illa ut (Herodotos 2000: 329-330). 

Perserna lever inte länge och den perser som levt längst uppnådde ändå en ålder på cirka 80 

år. Dessutom tycker perserna om naturen och speciellt bäckar som inte får förorenas av 

människor. Perserna är även kända för sin mynttillverkning. Herodotos hävdar att perserna 

talar ett språk som är obegripligt för en grek, möjligen är det fornpersiskan han syftar på. Han 

anger att de använder kilskrift. Det mesta tyder på att perserna hade rikskrönikor men dessa 

har omintetgjorts i och med erövringar och krig (Dahlén 2014: 53-74). 
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Mycket av det vi känner till om de forntida persernas historia är skrivet av grekiska författare. 

Xenofon anger att perserna utövar imperialism (Xenofon 1914: 96, 97). Samtidigt uppger han 

att perserna upplevs som östliga, udda, avvikande, tyranniska, onda och att grekerna, bör 

stoppa denna främmande makt för att på detta sätt bevara den helleniska friheten och 

öppenheten (Xenofon 1914: 96, 97). Enligt Norlin är både Xenofon och Isokrates ambivalenta 

mot båda perser och meder, eftersom deras seder och bruk upplevs som udda och främmande 

(Norlin 1980: 166, 173, 184, 142–150, 157,124, 119–120, 127, 99–104). Bakgrunden till detta 

grekiska synsätt härrör sannolikt från politiska motiv och då främst att svartmåla Persien och 

framställa detta rike som en allvarlig hot mot Aten (Bakker 2002: 553). 

Enligt Herodotos hyser perserna kärlek för sina kungar, i synnerhet Kyros den store som har 

närmast gudomlig ställning bland perserna. En annan kung som är högt uppskattad bland 

perserna är Dareios I, som Herodotos också beskriver som omdömesgill och handlingskraftig 

(Herodotos 2000: 330, 339). Däremot är perserna enligt Herodotos inte särskilt förtjusta i 

Kyros son Kambyses II eftersom denne anses vara ond och despotisk. Oavsett social ställning 

anser inte perserna att kvinnor och män ska sitta bredvid varandra (Herodotos 2000: 331-332, 

335). Dessutom berättar Herodotos att perserna har ett arméförband som kallas ”de odödliga” 

som alltid består av 10 000 män, varken fler eller färre (Herodotos 2000: 331-332, 335). I 

allmänhet framställs perserna som ett folk som kännetecknas av sin måttfullhet och 

noggrannhet. De är familjekära och högaktar sina föräldrar.  

Herodotos beskriver de tio persiska stammarna vid namn Maasspi, Pasargadaee, Maraafii, 

Germaanii, Deerusiaeei, Pannthiiaalaei, Dahae, Amardi, Droopiici och Sagaartti någorlunda 

detaljerat (Herodotos 2000: 331-332, 335). Germaanii bebor nuvarande iranska provinsen 

Kerman. Pasargadaee bor i nuvarande iranska provinserna Esfahan, Yazd, Markazi och Qom. 

Sagaartti bor i nuvarande iranska provinserna Khorasan Razavi, Södra Khorasan och Norra 

Khorasan. Amadi bor i dagens norra Iran i närheten av staden Amol.  Dahae bor i södra 

Centralasien enligt Strabon (Strabon 1928: 333, 338-339). Det finns många teorier vad ordet 

Dahae betyder. White anser att ordet betyder ”den som strider mot djur” medan på språket 

sanskrit betyder samma ord ”ondska” (White 2014: 63). Folkstammarna Maasspi, 

Pasargadaee och Maraafii har enligt Strabon aristokratisk börd och därför lyder de andra, sju 

stammarna under dem. Stammarna Germaanii, Deerusiaeei, Pannthiiaalaei är bofasta medan 

Dahae, Amardi, Droopiici och Sagaartti är halvnomadiska jordbrukare. Perserna förknippas 

även med sin byggnadskonst i Persepolis, Naqsh-e-Rostam och Pasargade och med sina 
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inskriptioner såsom Behistuninskriften, urbanisering i rikets huvudstäder. Perserna före det 

akemenidiska riket utmålas som en nomadisk och omoralisk folkgrupp (Xenofon 2014: 97).  

Beskrivningarna av perserna under den akemenidiska dynastin speglar också hur perserna är 

till karaktär. Historikerna är eniga om att Kyros besparade Astyages liv efter sin seger över 

mederna men det råder delade meningar mellan Herodotos och Ktesias om hans senare karriär 

om han enbart var rådgivare eller blev utsedd till satrap. Det bör också nämnas att mederna i 

ökad skala assimilerades med den persiska kulturen i och med regimskiftet, samtidigt som de 

fick en likvärdig status med perserna. Persernas tålamod och givmildhet visas ännu en gång 

(Herodotos 2000: 323-324).   

Även efter persernas seger över lyderna skonar Kyros enligt Herodotos kung Krösus liv 

(Herodotos 2000: 325). Kyros erövrar i stort sett hela dagens Mellanöstern med undantag av 

Arabiska halvön. I samband med det babyloniska rikets fall befrias judarna från den 

babyloniska fångenskapen på Kyros order. Just därför högaktas Kyros av judarna och 

omnämns hela 20 gånger i Bibeln, främst i Esras bok. Sammantaget framhåller främst Daniels 

bok och Esras bok i Gamla Testamentet att Kyros är en tolerant och förnuftig härskare. 

Individens rättigheter i en politisk statsmakt förknippas särskilt med denne persiske monark, 

vilket inte bara inskärps av Bibeln utan även av den så kallade Kyroscylindern, författad av 

Esagilas prästerskap. Av Kyroscylindern framstår t.ex. religionsfrihet och minoritetsskydd 

som en självklarhet. Även i Daniels bok framhålls att både perserna och mederna är toleranta 

mot alla religioner (Dan 6:28).   

Enligt Herodotos dog Kyros 530 f.Kr. vid ett slag i rikets nordöstra gränser och Kambyses II 

övertar tronen. Kambyses II sitter bara sju år vid makten, men under denna kortvariga period 

utvidgades riket i väst till Egypten och Libyen. Kambyses II led av alkoholism och tyckte om 

att snatta men allt detta ledde till att han förlorade sin makt (Herodotos 2000: 327, 331). Det 

inträffade ett flertal revolter i olika delar av riket när kungen var i Nordafrika. Bardiya som 

var bror till Kambyses II fanns inte vid liv eftersom Kambyses II hade mördat honom, men 

folk inom riket undrade vem skulle vara efterträdaren till Kambyses II eftersom samma 

monark inte var närvarande. Här beskriver Herodotos återigen perserna som noggranna 

planerare rörande tronföljden (Herodotos 2000: 327, 331).  

Under Kambyses II tid i Egypten framträdde enligt Herodotos en falsk Bardiya som uppgav 

sig att vara den riktiga Bardiya som sedan länge var död (Herodotos 2000: 189-191). 

Herodotos anger att den falske Bardiya hette Gaumata och tillhörde folkstammen mager 
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(Herodotos 2000: 189-191). Gautama lyckades ta makten genom ett uppror. Så snart 

Kambyses II fick kännedom om detta begav han sig till Persien. Men han nådde aldrig fram 

utan dog på vägen 522 f.Kr under mystiska omständigheter. Samma år utropade sig Dareios I 

till kung över det akemenidiska riket efter att han tillfångatagit och dödat Gaumata. Dareios I, 

tillkännagav att denne Gaumata inte var den riktige Bardiya och på detta sätt legitimerar 

Dareios I sin makt (Xenofon 2014: 97). Enligt Strabon försökte magerna ännu en gång utse en 

person som skulle utge sig vara den riktiga Bardiya, men det hela slutade med en katastrof 

(Strabon 1928: 340). 

Sju persiska stormän samarbetade med Dareios I vid kuvandet av den falske Bardiya och 

dessa samlades efteråt enligt Herodotos för att diskutera rikets politiska styresform och om det 

skulle utgöra ett kungadöme, en oligarki eller ett folkstyre. De flesta röstade för ett 

kungadöme med Dareios I som kung. Här nämner Herodotos att dessa sju persiska stormän 

låg bakom upproret mot Gautama och framhåller samtidigt att perserna lever i ett envälde 

(Herodotos 2000: 192). Strabon håller inte med Herodotos ståndpunkt eftersom Dareios följer 

en persisk lagregel som sätter individen främst (Strabon 1928: 340). Xenofon är enig med 

Strabon och menar att kungen delegerar mycket makt till sina satraper som åtnjuter stort 

självstyre (Xenofon 2014: 97). 

Perioden under Dareios I kantas av intriger och krig men även av ett stort reformarbete inom 

infrastruktur, satrapiförvaltning och finans, och man introducerar för första gången en 

internationell valuta. Rikets gränser utvidgas till Trakien och Makedonien och inom riket 

skapas en någorlunda stabil fred. Palatsstaden Persepolis uppförs och det skapas goda 

förbindelser mellan olika delar av riket och ett fungerande postväsende (Herodotos 2000: 

197,198). 

När Dareios 486 f.Kr. dör en naturlig död och sonen Xerxes I övertar makten skakas Egypten 

av ett uppror. Herodotos ger en intrigfull bild av hur Xerxes I stiger på tron. Herodotos menar 

att Xerxes I tar makten i det akemenidiska riket på ett överrumplande sätt (Herodotos 2000: 

199, 201). Med ”överrumplande” menar Herodotos att maktövertagandet gick snabbt till utan 

några sammandrabbningar och att drottningmodern Atossa tillsammans med den spartanske 

ex-kungen Demaratos som levde i Persepolis, hade en betydande roll vid maktövertagandet. 

Det bör också nämnas att det finns en skillnad mellan Herodotos beskrivning och babyloniska 

krönikor. I akemenidiska palatsreliefer avbildas Xerxes som kronprins i Persepolis före 



21  

  

Dareios död men den babyloniska krönikan anger att Dareios och Xerxes styrde tillsammans i 

flera år (Herodotos 2000: 199, 201) (Chaliand 2003: 41-43). 

Xerxes I:s regeringstid förknippas i västerländsk historieskrivning framförallt med invasionen 

av grannen i väst, Grekland. Under denna kungs regeringstid blev perserna allt mer missnöjda 

med kungen eftersom han kringskar religionsfriheten, antisemitismen ökade inom riket och 

armén blev allt sämre (Herodotos 2000: 199, 201). De sammandrabbningar som pågick 

mellan perserna och grekerna ledde slutligen till en persisk förlust i sjöslaget vid Salamis. 

Enligt Herodotos var Xerxes den mest motbjudande och avskyvärda kungen bland alla 

persiska kungar (Herodotos 2000: 202). Detta förakt som finns mot Xerxes I, härrörde från 

Aten och spreds i den grekiska övärlden (Flower 2006: 285). Atenska historiker och politiker 

beskriver Xerxes I som en envåldshärskare och som ett hot mot Greklands frihet och det 

framhålls till och med att naturen är emot Xerxes då havsguden Poseidon anses ha förstört 

hans första bro över Hellesponten (Briant 2002: 554-556) (Bridges 2015: 6). Herodotos 

uppger också att Xerxes I hade ett besynnerligt humör, då han den ena gången kunde vara hur 

glad som helst medan en stund senare kunde sorgen och hopplösheten överta hela hans 

ansikte (Bakker 2002: 580-581) (Gruen 2011: 35-36) (Bridges 2015: 4). En viktig händelse 

som ledde till att just Xerxes I beskrivs som ond och elak var att han gav order att bränna ner 

Akropolis (Dahlén 2016: 18-20). 

 

Bibeln berättar att Xerxes I:s rike bestod av mer än 127 provinser, men detta stämmer inte 

utan den riktiga siffran är 75 (Linnér 2008: 78). För övrigt lovordar Bibeln Xerxes I för de 

saker som han gjorde mot judarna. De uppror som förekom ägde främst rum i Egypten och 

slogs ner av Xerxes I. Enligt Herodotos dödades Xerxes I 465 f.Kr. av en persisk statsman vid 

namn Artabanos (Herodotos 2000: 202). Men denne Artabanos dödades senare av Xerxes I:s 

son Artaxerxes I som tog makten samma år (Herodotos 2000: 203-204) (Bakker 2002: 564). 

Under de 41 år som Artaxerxes I satt vid makten präglades riket av stabilitet (Briant 2002: 

569). Samtidigt blev perserna allt mer taktiska i sina drag mot ärkefienden Grekland. 

Dessutom försökte perserna finna spioner bland grekerna för att på detta vis komma nära inpå 

fienden. En grekisk politiker som fick både privilegier och stöd av perserna var Themistokles, 

som blev persisk skyddsling under senare delen av sitt liv (Bailey och Gershevitch 1985: 228, 

240).  
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Vid Artaxerxes I död 424 f.Kr. tog hans son Xerxes II tar över makten i det akemenidiska 

riket. En kort senare dödas Xerxes II av Sogdianus men knappt ett år senare avsätts Sogdianus 

av Dareios II. Det bör sägas att Xerxes II, Sogdianus och Dareios II var söner till Artaxerxes 

I. Sogdianus avrättades genom att kvävas av aska vilket speglar vilka ”grymma” typer av 

metoder perserna kunde använda sig av vid avrättningar (Bailey och Gershevitch 1985: 342). 

Dareios II:s regeringstid kännetecknades av stora kraftansträngningar för att bibehålla riket, 

bland annat genom intriger och mutor (Briant 2002: 588). Mederna gjorde ett upprorsförsök 

och dessutom fick kvinnorna vid hovet stort inflytande i politiken. Att perserna idkar en 

dåtida form av feminism är synligt här och är förklarligt i jämförelse med kvinnans sämre 

villkor i Aten. Bilden av de persiska kvinnornas frihet beror sannolikt på Herodotos vilja att 

visa att riket är på nedgång. Samtidigt ville grekerna visa att persiska kvinnor var frigjorda 

och starka (Herodotos 2000: 206).  

Vid Dareios II:s död 404 f.Kr. installerades hans son Artaxerxes II som en ny storkung i riket 

(Strabon 1928: 340) (Herodotos 2000: 210). Perioden under Artaxerxes II kännetecknades av 

intriger och kärleksaffärer vid hovet, strider med Sparta i väst och misslyckade revolter mot 

centralstyret. Kyros den yngre ledde ett uppror mot sin äldre bror storkungen Artaxerxes II. 

Han dog vid slaget vid Kunaxa och upproret kuvades. Hela denna tragedi beskrivs utförligt i 

Xenofons Anabasis. Xenofon deltog själv tillsammans med tusentals greker som legosoldat i 

Kyros den yngres armé och var alltså ögonvittne till slaget (Xenofon 2014: 131, 146, 151). 

Det strider som förs mot Sparta slutade lyckligt för Artaxerxes II, som slöt ett fördelaktigt 

fredsavtal, den så kallade Kungsfreden, med olika grekiska stater. Herodotos upplyser att 

perserna hyser respekt för främlingar och hedrar avtal och överenskommelser. Xenofon 

upplyser även om att perserna är goda hantverkare och gör fina mattor (Xenofon 1914: 349, 

377, 401). Artaxerxes II var omtalad för sina många hustrur och älskarinnor, mer än 300 

kvinnor vilket tyder på att månggifte var accepterat av perserna åtminstone för kungar 

(Herodotos 2000: 210) (Xenofon 2014: 131, 146, 151) (Xenofon 1914: 349, 377, 401).  

358 f.Kr. blev Artaxerxes III ny kung. Hans styre kantades av blodtörstighet, paranoia, ett 

segerrikt fälttåg mot Egypten och utvidgning av kungliga palatset (Herodotos 2000: 210). Alla 

adliga personer vid hovet likviderades, eftersom Artaxerxes III fruktade en statskupp. På 

ålderns höst gjorde Artaxerxes III stora ansträngningar för att försköna och utvidga det 

kungliga palatset i Persepolis. Han mördades 338 f.Kr. av en hoveunuck vid namn Bagoas 

som hjälpte sonen Artaxerxes IV till makten. Vissa historiker anser att Bagoas var rikets 
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verklige härskare under Artaxerxes IV:s tvååriga styre (Herodotos 2000: 211-214, 218). 

Samtidigt blev hotet från väst mer påtagligt under denna period. Artaxerxes IV försökte 

behålla vänskapliga band med grekerna för att motverka ett angrepp (Herodotos 2000: 211-

214, 218). Storkungen mördades dock av Bagoas efter att han själv hade försökt undanröja 

den senare. Först när Dareios III tog makten 336 f.Kr likviderades den mäktige eunucken. 

Dareios III:s styre kännetecknades av uppror, Alexander den stores invasion och slutligen det 

akemenidiska rikets fall (Herodotos 2000: 211-214, 218). Isokrates eldade på den anti-

persiska hållningen genom att utmåla perserna som barbarer, svaga, feminina, korrumperade, 

omoraliska och försvagade av lyx (Bridges 2015: 107,112). Isokrates varnade för att om inte 

Alexander skulle erövra det akemenidiska riket skulle perserna åter angripa Grekland (Norlin 

1980: 166, 173, 184, 142–150, 157,124, 119–120, 127, 99–104) (Bridges 2015: 6). Dareios III 

förlorade mot Alexander i tre stora slag och därefter mördades han av sin egen satrap i 

Baktrien vid namn Bessos (Strabon 1928: 340).  

 

8. Hur beskrivs mederna och perserna i iransk litteratur 

8.1 Vilka egenskaper får mederna i iransk litteratur 

Folkgruppen perser förekommer och omnämns ganska ofta i Ferdousis verk Shāhnāmeh, 

medan meder talas det ingenting om förutom en medisk folkstam vid namn ”mager” som 

omnämns endast fyra gånger i verket. Det bör även nämnas att kungarna förekommer med 

sina nypersiska namn, som avviker från deras ursprungliga namn. Samtidigt bör det sägas att 

verserna i Shāhnāmeh ofta är metaforiska.  

Dessa mager som har en stark ställning i det mediska samhället enligt västerländsk litteratur, 

beskrivs i Shāhnāmeh som vrålande, skrikande och arga (Ferdousi 2016) (Strabon 1928: 300-

308) (Herodotos 2000: 25, 181, 189, 191, 210-214, 311-323) (Christensen 1936: 126). 

Ylandena i dessa två verser har göra med magiska ritprästerna som ylade, sjöng Gatha-sånger 

och gav offergåvor. Den första versen kommer ur berättelsen Haftkhān Esfandiyar, där 

Esfandiyar beger sig iväg mot ett annat land, väl där ska han befria sina systrar Humā och 

Beāfrid. Den andra versen är tagen ur berättelsen som handlar om den sassanidska kungen 

Bahram V livsbiografi.  
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”Molnets hjärta är full av eld och gråt, en ylande skrik likt en mager och stormen av vrede”   

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 200)  

                        

 

”En krigisk kvinna började föra krig, först skrek hon likt en mager” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 200)  

Av de mediska kungarna är det bara Deiokes och Astyages som nämns i Shāhnāmeh och 

dessutom med nypersisk stavning. Av flera anledningar brukar Hushang i Shāhnāmeh 

förknippas med den mediska monarken Deiokes (Robinson 2015: 57-58). De finns flera 

kännetecken hos Deiokes som passar in på Hushang (Robinson 2015: 57-58). Exempelvis är 

Deiokes en inflytelserik byäldste som förenar mederna dessutom betyder hans namn 

jordbrukare (Herodotos 2000: 321,322). Dessutom inrättar han seder och bruk och uppfinner 

vissa jordbruksredskap och vapen i det mediska riket. Deiokes är även känd för att han lät 

uppföra stora städer (Strabon 1928: 314-315) (Herodotos 2000: 321,322). Ferdousi beskriver 

Hushang på ett sätt som erinrar om Deiokes. Hushang förenar all folk och skapar regler och 

normer för dem. För övrigt är dessa tre verser nedan tagna ur berättelsen om Hushang som 

enligt Shāhnāmeh skall ha varit den första kungen på jorden.   

 

”Sedan byggde Hushang upp vår värld, och skapade rättvisa”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 311)  

Hushang uppfinner olika metaller som kan användas inom jordbruket och för att konstruera 

vapen: 

  

”Han [Hushang] uppfann först ett ämne, med sten och eld utvann han järn”  
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”Han [Hushang] la mycket tid på att få kunskap om smide, genom detta utvann han många 

granit”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 311)  

 

 

Hushang lärde sig även tämja olika djur såsom åsna, ko och får som används inom jordbruket: 

 

”Genom gudomlig makt och härskarglans, gick Hushang ut på jakt” 

”Han lyckades att tämja får och åsna och ko, de fick arbeta hårt de som var till nytta”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 311)  

Den andre mediske kungen som förekommer i Shāhnāmeh är Astyages. En hel del tyder på att 

Astyages är Afrāsiyāb i Shāhnāmeh (Robinson 2015: 59). Det som är känt angående Astyages 

är att han är meder, dödar Kambyses I som är perser och avsätts av Kyros. Astyages 

karaktäriseras ofta i västerländsk litteratur som tyrann och blodtörstig (Strabon 1928: 314-

315) (Herodotos 2000: 321,322) (Bailey och Gershevitch 1985: 142-143). Dessa kännetecken 

stämmer väl in på Afrāsiyābs egenskaper och vad som sägs om dennes karaktär i Shāhnāmeh. 

Det bör poängteras att Afrāsiyāb pekas ut som turaner, eftersom hela verket genomsyras av 

konflikten mellan länderna Iran och Turān (nuvarande Centralasien). Det är anmärkningsvärt 

att Afrāsiyāb som är tämligen lik Astyages till sinne och karaktär beskrivs som turaner 

eftersom Deiokes tvärtom beskrivs som iranier. Annars är den första versen hämtad ur 

berättelsen om Nuwzar, som beskrivs som en oduglig konung. Andra versen är tagen ur 

berättelsen om Kay Qobad, där samma person är en efterlängtad konung. Tredje versen är 

tagen ur berättelsen om Davāzdah rokh, där tolv kraftmän vinner krig åt Iran. Både verserna 

fyra och fem är tagen ur berättelsen om Siyāvash, där samma person dör oskyldigt. Annars 

beskriver Ferdousi Afrāsiyāb på följande sätt. Hans blodtörstighet:  
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”Vart skall du fara iväg Afrāsiyāb, hela stäppen blev till en flod av blod” 

”Må ingen drömma om, att hylla Afrāsiyāb med ett musikstycke” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 634)  

 

Afrāsiyābs onda sinne och obarmhärtighet gestaltas på följande vis:

 

”Afrāsiyāb denna ondsinta man, var håller han hus på stridsdagen”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 634)  

 

  

”Det är från Afrāsiyāb som dessa dåliga temperament kommer, vandaliseringar, dödande och 

illvilligt tal” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 634)  

 

Han beskrivs som turaner och inte som meder. Ferdousi ser turkar som turaner och inkräktare: 

 

”Afrāsiyāb räknade till 100 000 män i armen, all var de utvalda turaner” 

”Han begav sig mot Iran, och hela landet pratade om det hela” 
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(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 634)  

 

Afrāsiyāb ger order att Siyāvash ska slås ihjäl vilket påminner om hur Astyages låter mörda 

Kambyses I: 

 

”Garsivaz (Afrāsiyābs bror) som hade en vass dolk, gav en ed om utgjuta blod” 

”Han kastade ner den vresiga elefanten på marken, ingen skam eller rädsla övertog denna 

fältherre” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 634)  

 

8.2 Vilka egenskaper får perserna i iransk litteratur 

Men vad säger Ferdousis verk Shāhnāmeh om perser? Först och främst bör det nämnas att 

perserna förekommer som med sin egen självbenämning dvs. de beskrivs som ”perser” men 

däremot förekommer flera persiska kungar med nypersiska namn. Den första versen är tagen 

ur berättelsen om Siyāvash, där samma person dör oskyldigt. Andra versen kommer från 

berättelsen om Yāzdegerd I:s livsbiografi och den tredje versen är hämtat från berättelsen om 

den sassanidska kungen Bahram V råd och dåd. Ordet ”perser” uppträder på 21 ställen i 

Shāhnāmeh, medan persernas språk, persiskan, förekommer 57 gånger. Perserna beskrivs som 

ett ädelt folk, kloka, religiösa, patriotiska, kunniga inom matematik och astrologi, skickliga 

smeder och textilhantverkare: 

 

”Väl där fanns 30 kameler som hade på sig guld och silver, flertals tygrullar från perserna” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 510)  
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”Romare och indier och perser, folk som begriper sig på matematik och astrologi”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 511)  

 

 

 

”För att jag och min trettio kända kamrater bär riddarrustning, med perserna som bär dolkar” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 511)  

 

Av persernas många kungar under akemeniderna är det få som behandlas i Shāhnāmeh. De 

kungar som kan knytas till detta verk är Kyros den store, Artaxerxes I, Dareios II och Dareios 

III (Robinson 2015: 71). Även Kyros far Kambyses I som var vasallkung åt mederna 

förekommer (Herodotos 2000: 323-325) (Robinson 2015: 71). Trots att de persiska kungarna 

förekommer med sina nypersiska namn i Shāhnāmeh som skiljer sig från de fornpersiska går 

de att identifiera på basis av handlingen. Stoneman anser att Kay Khosru motsvarar Kyros den 

store, Bahman överensstämmer med Artaxerxes I, Dārāb med Dareios II), Dārā med Dareios 

III och Siyāvash med Kambyses I (Stoneman 2015: 12). Det finns viktiga likheter mellan Kay 

Khosru och Kyros den store (Robinson 2015: 71). I Shāhnāmeh drömmer Afrāsiyāb 

(Astyages) och Siyāvash (Kambyses I) olika saker som kan kopplas till Kay Khosru: Kay 

Khosru söker hämnd eftersom hans far mördas av Afrāsiyāb och en herde uppfostrar och tar 

hand om Kay Khosru. Den första versen nedanför är tagen ur berättelsen om den sassanidiska 

monarken Khosru II livsbiografi. Andra versen är tagen ur berättelsen om den sassanidiska 

monarken Bahram V. Tredje versen är tagen ur berättelsen om Alexander den stores råd och 

dåd. Sist men inte minst är den fjärde versen tagen ur berättelsen om Siyāvash. För övrigt 

beskrivs Kay Khosru som godhjärtad, hämndlysten, krigisk, monark, hjälte och tapper: 

(Ferdousi 2016: 16-18). 

 

”När han kom till den lyckosamme Kay Khosru, ökade hans ställning på tronen” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 500)  
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”Vart någonstans håller stormännen av kungliga börd till, världshärskarna Kay Khosru och 

Kay Qobad”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 500)  

 

 

 

 

”Samma ätt som kommer från den krigiske Kay Khosru, storhet och manlighet och kultur han 

inneha” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 500)  

 

 

”När Kay Khosru kom till Turan riktade han sin hämnd mot fienden”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 500)  

 

 

I Shāhnāmeh förknippas Bahman ofta med den akemenidiske kungen Artaxerxes I (Robinson 

2015: 72). Två viktiga likheter mellan dem är att Bahman hämnas för att få upprättelse för sin 

far och att hans ena arm är kortare än den andra (Bailey och Gershevitch 1985: 228, 240) 

(Herodotos 2000: 203-204) (Robinson 2015: 72). Bahman beskrivs även som hämndlysten, 

sexuellt avvikande-, och av känslig natur. Annars är den första och andra versen tagen ur 

berättelsen om Rostam och Esfandiyar, där de båda krigar mot varandra och till sist går 

Rostam segrande ur striden. Sista versen är tagen ur berättelsen om Bahman och Esfandiyar, 

där Bahman dödar Farāmarz (son till Rostam) detta eftersom Rostam själv är död av Shoghad.  
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Här nedan kommer en ironisk vers om Bahman, som stämmer väl med Artaxerxes I:s kropp 

eftersom hans ena arm var kortare än den andra.  

 

”Hans fingrar vilade bredvid fötterna, klart var att hans näve var kortare än knät”   

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 831)  

 

 

”Sedan han uppnått vetande och lysande karaktär kallades han för Ardeshir (Artaxerxes I)” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 831)  

 

 

”När Bahman den lyckosamme fick höra detta av honom, fylldes han av bitterhet”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 831)  

 

 

Dārāb i Shāhnāmeh förknippas starkt med Dareios II (Robinson 2015: 72). Beröringspunkten 

mellan dem är att båda krigar mot olika riken i väst och de delar dessutom samma öde och liv 

(Herodotos 2000: 206) (Robinson 2015: 72). I de tre verser som kommer nedanför är tagna ur 

berättelsen om Dārāb-e davāzdah-sāl-e och kapitlet berättar om Dārābs fru som har en 

framstående ställning, han är brutal och slår ned olika fientligheter från omgivningen. Han 

beskrivs även som religiös, praktiskt lagd, stadsbyggare, krigisk, ren och välvårdad: 

 

”När stridsmuren blev klar, fick staden namnet Dārābgard” 

”Han tände en eldfackla uppe på bergens topp, de som dyrkade elden samlades där” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 1003)  
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"Shueib stupade på slagfältet, och araberna fick se sig besegrade” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 1003)  

 

 

”Han vände sig bort från henne, ty hennes andedräkt var dålig” 

”Hädanefter var monarken av Iran i stor sorg, hela hans själ bekymrad och ansiktet plågat av 

denna lukt” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 1003)  

 

 

Dārāb hade en son vid namn Dārā som brukar identifieras med den siste akemenidiske kungen 

Dareios III (Robinson 2015: 73). Dārās liv och öde sammanfaller i princip med Dareios III 

(Strabon 1928: 340) (Herodotos 2000: 211-214, 218) (Robinson 2015: 73). De fyra verser 

som förekommer här nedanför är tagna ur berättelsen om Dārā-ye Dārāb chahrdah sal-e, 

exempelvis mördas Dārā av sin närmaste livvakt, krigar mot Alexander den store som visar 

vördnad mot den döde Dārā. För övrigt beskrivs Dārā som givmild, skicklig byggare, 

oskyldig, glädjespridare, krigisk och religiös: 

 

”Han byggde en stad vid namn Noushād, han gick till Ahvāz som gladdes av hans verk” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 1093)  
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”Världsledaren Dārā förde sin här framåt, och världen kastade en svart slöja över sig” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 1093)  

 

 

 

”Janushiyar (minister till Dārā) tog en tolk, och högg på kungens (Dārās) rygg och bröst”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 1093)  

 

 

 

”Han [Dārā] tunga var kvick, och hans tal vittnade alltigenom om lärdom” 

”Han sade först: O ädling, var rädd för skaparen som dömer i världen” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 1094)  

 

 

Kambyses I har viktiga likheter med Siyāvash i Shāhnāmeh (Strabon 1928: 314-315) 

(Herodotos 2000: 321,322) (Robinson 2015: 74). Alla tre verserna är tagna ur bertäelsen om 

Siyāvash, där samma person dör oskyldigt. Siyāvash dödas av Afrāsiyāb, samt båda lever i 

exil och dör ärbart. De egenskaper som tillskrivs Siyāvash är vacker, högättad, ärbar, kysk, 

rättfärdig, krigisk och byggmästare:  

 

”Plötsligt såg han Siyāvashs ansikte, han begrundade honom och blev åter född på nytt”  

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 445)  
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”I världskungens sovrum förekommer, ingen besynnerlighet helt plötsligt” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 445)  

 

 

”Ingen plats i världen kan liknas med Gang Dezh, och ingenstans är marken så älskvärt som 

där”    

”Det var Siyāvash som hade byggt den, och lagt ner mycket möda och besvär på den” 

(Khāliqī Muṭlaq, J. 1988: 445)   

 

9. Konklusion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur de forniranska folkgrupperna meder och 

perser beskrivs i västerländsk litteratur (främst Herodotos, Xenofon, Strabon, Isokrates och 

Bibeln) och iranskt litteratur (Ferdousis Shāhnāmeh). ”Interpretationsmetoden” eller 

texttolkning som användes i denna uppsats gav ett utrymme till tolkning och reflektion, vilket 

verkligen behövdes (Bryman 2011: 22-24). De material som användes fungerade alldeles 

utmärkt. Det fördelar som materialet hade var att de var omfattade (många verk som togs i 

beaktan), det fanns olika synsätt och till en viss grad var det detaljerande. Men det fanns även 

nackdelar så som tidsskillnader mellan författarnas livstid, partiskhet och brister i källan. Sist 

men inte minst framkom både positiva och negativa egenskaper om de båda folkgrupperna. 

Det bör också sägas att Herodotos, Xenofon, Strabon, Isokrates och Bibeln (västerländsk 

litteratur) och Shāhnāmeh (iransk litteratur skriven av Ferdousi) har allmänna relationer till 

mederna och perserna mer eller mindre. Antigen levde de bland dessa folkgrupper, tog 

exkursioner till deras rike eller hörde talas om dem. Syftet som författarna hade var att visa de 

forniranska folkgrupperna både ur en negativ- och positiv synvinkel.   

I den västerländska litteraturen som behandlas i denna uppsats tillskrivs mederna både 

positiva och negativa egenskaper. Exempelvis beskrivs meder som ett folk som söker efter en 

stark ledare och är krigiska, odugliga och opålitliga (Xenofon 2014: 31,32) (Xenofon 1914: 
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63,64,68,71,72). En intressant uppfattning hos de grekiska författarna är att mederna jämförs 

med den mytologiska Medea i den forngrekiska skapelseberättelsen. Enligt Herodotos 

kommer Medea till dagens Iran som bebos av olika iranska folkgrupper och en folkgrupp 

visar henne omtänksamhet och identifieras därför som meder. Medea är ombytlig till 

karaktären och opålitlig vilket sammanfaller med medernas karaktär enligt Herodotos 

(Strabon 1928: 309-310) (Herodotos 2000: 312, 313, 316). Bakker hävdar att Herodotes ger 

helt och hållet en negativ bild av meder, men detta avfärdas istället av Briant som anser att 

Herodotes ger en neutral bild av mederna i allmänt och jag är enig med Briant eftersom 

Herodotos ger både negativ och positiv bild av mederna (Briant 2002: 180-183) (Bakker 

2002: 18, 497, 269). Samtidigt beskrivs mederna som ett jordbruksfolk som har god 

kännedom om bergsmetaller. Herodotos anger att mederna är skickliga byggnadsarbetare och 

målare eftersom de har byggt den ståtliga Persepolis. Magerna, en av de mediska stammarna, 

beskrivs som intelligenta, nobla och har ett stort inflytande i samhället. Samtidigt tillskrivs de 

negativa egenskaper som deras märkliga beteenden och egendomliga seder och ritualer. 

Flower bedömer att magernas negativa egenskaper är helt rätt och detta bekräftas även av 

Bakker, jag anser att det finns tillräckligt med bevis angående magernas negativa egenskaper 

(Flower 2006: 277, 285) (Bakker 2002: 102, 131, 139, 362). För övrigt framställs de mediska 

härskarna ofta som onda och tyranniska (Herodotos 2000: 321,322).   

Perserna beskrivs tvärtom ofta med neutrala egenskaper. De är exempelvis är duktiga 

organisatörer och strateger, händiga jordbrukare, de uppfinner ett postväsende bestående av 

ridande kurirer, har stor respekt för kungen, de är toleranta, utövar månggifte och är upplysta, 

företagsamma affärsmän, de lever i enkla hem och är kända för sin inredning och de 

eftersträvar social jämlikhet mellan olika arbetsgrupper. Dessutom är de förtjusta i 

konstbevattning och botaniska parker (Strabon 1928: 330-331) (Herodotos 2000: 326-327). 

Det persiska kungarna beskrivs ofta ur en positiv synvinkel med undantag av Kambyses II 

och Xerxes I. Herodotos, Bibeln och Strabon gör mest positiva omdömen om perserna medan 

Xenofon och i synnerhet Isokrates tillskriver de flest negativa egenskaper. Xenofon hävdar 

exempelvis att perserna strävar efter världsvälde för att på sådan sätt göra andra folkgrupper 

till slavar (Xenofon 2014: 38-39, 121-122) (Xenofon 1914: 64). Men ännu viktigare i 

sammanhanget är Xenofon framställer perserna som östliga, märklig, avvikande, tyranniska, 

onda och att väst som representeras av Grekland måste stoppa persernas hegemonisträvan för 

att kunna bevara grekernas frihet och öppenhet. Sammanfattningsvis kan man säga att 

Xenofon och Isokrates är skeptiskt inställda mot perserna och mederna eftersom de upplever 
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deras seder och bruk som främmande för en etnisk grek (Norlin 1980: 166, 173, 184, 142–

150, 157,124, 119–120, 127, 99–104) (Bridges 2015: 6). Gruen och Bridges anser att de 

positiva egenskaper som tilldelas perserna av Herodotos, Strabon och Bibeln stämmer men 

Liverani hävdar att Gruen och Bridges har fel angående de positiva egenskaper som tilldelas 

perserna men jag anser att bilden av perser är övervägande positiv (Gruen 2011: 22) (Bridges 

2015: 6) (Liverani 2014: 554).  

 

I den iranska litteraturen som i denna uppsats enbart företräds av Shāhnāmeh nämns ingenting 

om mederna men däremot om magerna. Denna folkstam tillskrivs endast negativa egenskaper 

och främst beskrivs de som vrålande, skrikande och arga. De mediska kungarna som kan 

sägas representera det mediska folkets kultur och tänkesätt behandlas inte särskilt utförligt. 

Det är enbart Deiokes och Astyages som förekommer i Shāhnāmeh där den förre beskrivs ur 

positiv synvinkel medan den senare ur negativ sådan. Deiokes, som förekommer med namnet 

Hushang, introducerar kulturella seder och bruk hos mederna, uppfinner olika redskap och 

bygger städer i riket (Strabon 1928: 314-315) (Herodotos 2000: 321,322) (Bailey och 

Gershevitch 1985: 142-143). Astyages, som framträder med namnet Afrāsiyāb, beskrivs som 

tyrannisk och ond. Liverani anser att det är märkligt att Ferdousi inte nämner något om meder 

i Shāhnāmeh och samtidigt hävdar Liverani att Ferdousi ger en positiv bild av mager men 

detta avfärdas av Sweeney och jag bedömer att det finns tillräckligt med bevis att bilden är 

övervägande negativ (Sweeney 2007: 169) (Liverani 2014: 555). 

 

Perserna omnämns som med sin egen självbenämning, dvs. perser, men kungarnas namn har 

en annorlunda nypersisk stavning. Shāhnāmeh har överlag en positiv synvinkel till perserna, 

vilket inte är särskilt överraskande eftersom författaren själv var etnisk perser. Perserna 

beskrivs som godsinnade, skarpsinniga och förnäma. Av de persiska kungar som fått 

annorlunda namn kan följande nämnas: Kay Khosru (Kyros den store), Bahman (Artaxerxes 

I), Dārāb (Dareios II), Dārā (Dareios III) och Siyāvash (Kambyses I). Det är enbart 

Artaxerxes I (Bahman) som beskrivs ur negativ synvinkel. Kyros den store och Dareios III 

framställs som godhjärtade och toleranta (Herodotos 2000: 323-325). Dareios II beskrivs som 

en gudsdyrkande monark som bedriver urbanisering. Kambyses II beskrivs som vacker, ärbar 

och rättfärdig (Ferdousi 2016). Morgan anser att Ferdousi i överlag har porträtterat perserna i 

positiva egenskaper men detta förkastas av Waters som istället hävdar att perserna gestaltas 
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med negativa egenskaper men jag hävdar att perserna beskrivs övervägande positivt hos 

Ferdousi (Morgan 2016: 70) (Waters 2014: 210)   

Dessutom är Herodotos, Strabon, Isokrates, Xenofon och Bibeln mer utförliga och detaljerade 

i sina beskrivningar av mederna och perserna. Den iranska litteraturen (Ferdousis Shāhnāmeh) 

är tyvärr ganska bristfällig när det kommer till historiska detaljer och utförlighet. Saken kan 

förklaras genom att Ferdousis Shāhnāmeh egentligen är ett litterärt epos.  
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