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  چکیده
 بابکان اردشير همدون ییرنگعو و بزرگ پادشاهان ان،يساسان خیتار سده رهار از پيب در  
 113-195) انوشيروان خسرو و( م 195-282) کُمی رباد ،(م 211-221) کُمی شاپور ،(م 222-221)
 پسر نیتربزرگ معمو   و ی خود پسران از یکی ،یااهیو یدربار نیيآ در و خود یزندنان در ،(م
 در و «اندرز» ،ی ارس زبان در) یاسيس یانامهتيّوً نوشتن با و انددهینزیبرم یعهديوا به ی را
 مردم، و یشاهنشاه کارنزاران و ناادنان و بزرنان رشم در را او عهد،يوا یبرا( «عهد» ،یعرب

 نیيآ ةدربار شاهانه یاندرزها و دستورها عَهد،  شناساندندیم پیخو یرانون نيرانش همدون
 از پيپ که بود یشاهنشاه کارنزاران و بزرنان ای و ندهیآ نانيرانش ای و نيرانش به یاریشهر
  انگاشت انی رمانروا یاسيس یهانامهتيّوً توانیم را آنها و اندشدهنوشته ای فتهن پادشاهان مرگ

 امّا است، ناشناخته «هیرويش پسرش به زیپرو خسرو عهد» نام به «یعهد» یساسان اتيادب در که نیا با
 ود،خ اکانين از یاپاره همانند زیپرو خسرو که اده شودد نشان تا شد خواهد کوشپ رستار نیا در

 از ییهانشانه و استنوشته نامهتيّوً/ «عهد» او یبرا و دهیبرنز یعهديوا به را پسرش نیتربزرگ
  دید رشم به یخیتار یهانزارش ی  به در توانیم ،یعهد نيرن ورود
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 01 عهد ناشناختۀ خسرو پرویز به پسرش، شيرویه/ 

 

 مقدّمه. 1

 ،«عییاتيتور» ،«هییاخطبییه» ،«هییاکارنامییه» ،«هییانامییهتيّوًیی» ،«عهییدها» از یامعموعییه   
 و یعربیی یهییاکتییاب در ان،يساسییان ةدور از «هییانامییهتییاو» و «هییانامییهنیییيآ» ،«هییانامییه»

 یهیا نامیه انیدرز  را آنهیا  تیوان یمی  کیه  شیوند یمی  دهیی د یاسیالم  نينخسیت  یهیا سیده  ی ارس
 هییا،مییتن از معموعییه نیییا ةدربییار) خوانیید یکشییوردار یهییانیییيآ و ااگوهییا اییی یاسییيس

: 5910 ،یتفنّییل ؛502تییا512: 5982/1 همییو، ؛289تییا211: ااییر 5912 ،یمحمّیید: نییک
 و عهییدها معموعییه، نیییا از بخییپ کییی(  901تییا991: 5931 ،یراحمییديم ؛211تییا252
 آنهیا  از ییهیا تکّیه  ایی  و هیا بخیپ  نهگیاه  کیه  اسیت  پادشیاهان  از یاپیاره  یهیا نامیه تيّوً
 دسییتورها عَهیید،  اسییتآمییده یاسییالم نينخسییت یهییاسییده ی ارسیی و یعربیی یهییاکتییاب در
 اییی و نییدهیآ نانيرانشیی اییی و نيرانشیی بییه یاریشییهر نیییيآ ةدربییار شییاهانه یانییدرزها و

 نوشییته اییی نفتییه پادشییاهان مییرگ از پيپیی کییه بییود یشاهنشییاه کییارنزاران و بزرنییان
 ،یمحمّیید) انگاشییت انییی رمانروا یاسییيس یهییانامییهتيّوًیی تییوانیمیی را آنهییا و انییدشییده
/ عهیییید(  252: 5910 ،یتفنّییییل ؛518تییییا512: 1و ،5982 همییییو، ؛215: ااییییر 5912
 آنهییا دربییارة و انییدشییده شییناخته آنهییا نانيرانشیی بییه یساسییان پادشییاه رنیید نامییۀتيّوًیی
 یزيییر کییمدسییت اییینو ،ساسییانيان دورة از بازمانییده اتيییادب در امّییا م،یییدار ییهییایآنییاه

 نیییا در همییه، نیییا بییا ؛اسییت ناشییناخته «هیرويشیی پسییرش بییه زیییپرو خسییرو عهیید» نییام هبیی
 یانیییپا یهییاسییال در زیییپرو خسییرو ميدهیی نشییان تییا شیید خواهیید کوشییپ پییاوهپ
 دهیییبرنز یعهییديوا بییه را خییود پسییر نیتییربییزرگ ه،یرويشیی شییاهزاده خییود، یی رمییانروا
/ «عهیید» نيرنیی نانپاوهنیید انررییه  اسییتبییوده نوشییته یعهیید او یبییرا یحتیی و بییود
 آن از ییهیا تکّیه  تیوان یمی  میا  بیاور  بیه  امّیا  ،شناسیند ینمی  یساسیان  اتيی ادب در یانامهتيّوً
 بییه زیییپرو خسییرو عهیید» بازشییناختن  دییید یعربیی یخیتییار نییزارش رنیید ی  بییه در را
 ز،یی پرو خسیرو  میشیو یمی  آنیاه  کیه نیی ا یکی ی :داشیت  خواهید  مهیمّ  عیۀ ينت رنید  ،«هیرويش
 او یبییرا را عهیید نیییا و دهیییبرنز یعهییديوا بییه یااهیییو یدربییار نیییيآ در را هیرويشیی دیییبا

 بییه در بزرنییان بییا او یهمداسییتان و هیرويشیی شییورش اییینو کییه،نیییا گییرید  باشیید نوشییته
 بییوده یواکنشیی پ،یخییو بییرادران از یاريبسیی و او کشییتن آنگییاه و پییدرش ا کنییدن زنییدان
 نیآخییر در زیییپرو خسییرو رراکییه خییود یعهییديوا حیینا شییدننر تییه دهیییناد بییه اسییت
 بییه را هیرويشیی تییرکورییک بییرادر کییی مردانشییاه، خواسییتیمیی یی رمییانروا یروزهییا
  ندیبرنز ینيرانش

 لهئمس انیب. 1ا1

 ان،يساسیییان خیتیییار سیییده رهیییار از پيبییی در کیییه نواهنییید یخیتیییار یهیییانیییزارش   



/مطااعات ایرانی معلّۀ  
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 سییروخ و کُییمی ربییاد کُییم،ی شییاپور بابکییان، اردشییير رییون یرومنییدين و رنگییاور پادشییاهان
 پسییران از یکییی یااهیییو یدربییار نیییيآ در مییرگ، از پيپیی یهییاسییال در انوشییيروان،

: ی ارسیی زبییان در) یاسییيس یانامییهتيّوًیی نوشییتن بییا و انییدخوانییده عهییديوا را خییود
 و ناادنیییان و بزرنیییان رشیییم در را او عهییید،يوا یبیییرا( «عهییید: »یعربییی در و ،«انیییدرز»

 بییا  دنییدينردانیمیی پیخییو یرییانون نيرانشیی همدییون مییردم، و یشاهنشییاه کییارنزاران
 نیییيآ در عهییديوا او، یبییرا یهمگییان یسییونوار یهییانیییيآ شییدن یسییرر و پادشییاه مییرگ
 یهییازهيسییت بییدون معمییو   ییی او یی رمییانروا دورة و کییردیمیی یتارگییطار یااهیییو شییاهانۀ
 از پییر یزمییان دورة در ن،یییا ورییود بییا  شییدیمیی آ ییاز ییی یخییانگ یهییارنیی  و نيخییون
 پرویییز خسییرو مییرگ از پییر دورة یییا و کییمی ربییاد یاریشییهر آ ییاز تییا دوّم شییاپور مییرگ

 و ناادنییان و بزرنییان نیییا بودنیید،آمییده تخییت بییه نییاتوان یارانیشییهر کییه ،(م 135-028)
 از یهمونیید خییود، نردهمییيیی در کییه بودنیید یرانیییا بییزرگ هییایخانییدان همونییدان
 یهییانییزارش در نییه کییه،نیییا عییهينت  نشییاندندمییی شییهریاری تخییت بییه را ساسییانيان تخمییۀ
 از نیییه و میشییینویمییی روزنیییاران نییییا در عهیییديوا نپینیییز دربیییارة یزيیییر یخیتیییار
 اتيییادب در سییخن، گییرید بییه  میییدار یآنییاه هییادوره نیییا پادشییاهان یهییانامییهتيّوًیی

 دهییییبرنز یعهیییديوا خییود  یبیییرا کیییه یارانیشییهر  از تنهیییا ان،يساسیییان دورة از بازمانییده 
 خیتییار دنيییپاوه در رو،نیییازا  اسییتشییده شییناخته «عهیید» اییی نامییهتيّوًیی انیید،بییوده
 خییود نیییا م،يباشیی آنییاه او نيرانشیی اییی عهییديوا بییه پادشییاه کییی «عهیید» از انییر ان،يساسییان
 ،یااهیییو یدربییار نیییيآ در ميدانیییمیی کییهرنییان و شییتريپ پادشییاه، کییه دهییدیمیی نشییان
 نامییۀتيّوًیی/ دعهیی مينفتیی کییهرنییان  اسییتبییوده شناسییانده همگییان بییه را خییود عهییديوا

 خسیرو  عهید » نیام  بیه  یزيی ر امّیا  انید، شیده  شیناخته  آنهیا  نانيرانشی  بیه  یساسیان  پادشاه رند
 مسییلم بیین عبییداز ابومحمّیید ن،یییا ورییود بییا  ميشناسییینمیی «هیرويشیی پسییرش بییه زیییپرو
 از «ا خبییار ونيُییع» کتییاب در ،یهعییر سییوم سییدة مسییلمان سییندةینو ،ینییورید بییۀيرتابیین
 بییه زنییدان درون از زیییپرو خسییرو نامییۀ از را ییهییاتکّییه ان،يساسییان یهییاتارنامییه از یکییی

 نییییيآ دربیییارة و یاسیی يس ییانیییدرزها یهمگیی  کیییه کنیید، یمییی بییازنو  هیرويشییی پسییرش 
 بازمانییدة بلکییه باشییند، نامییه آن از ییهییاتکّییه تواننییدینمیی نهییایا مییا بییاور بییه و انییدیاریشییهر

 عهییید» اًیییطال  بیییه را آن پیییاوهپ نییییا در کیییه اننديساسیییان دورة یعهیییدها از یکیییی
  میاخوانده «هیرويش پسرش به زیپرو خسرو
 پژوهش نةیشیپ. 2ا1

 ةدور یرانی یا اتيی ادب اةیی وبیه  و اسیالم  پيپی  رانیی ا اتيی ادب ةدربیار  کیه  ییهیا پاوهپ در   
 یاسییيس نامییۀتيّوًیی اییی «عهیید» بییه یااشییاره نیتییرکورییک انیید،شییده انعییام ساسییانيان
 نیی ا بیود  رونیی ازا هیم  و دیی آینمی  رشیم  بیه  دوّم ربیاد  ایی  هیرويشی  پسیرش  به زیو پر خسرو



 02 عهد ناشناختۀ خسرو پرویز به پسرش، شيرویه/ 

 نشیان  کیه رنیان   میی ادهيی نام «هیرويشی  پسیرش  بیه  زیی پرو خسیرو  ناشیناختۀ  عهید » را پاوهپ
 ینییورید بییۀيرتابیین کییه هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو یانییدرزها از ییهییاتکّییه ،داد ميخییواه
 زنییدان درون از را آنهییا خسییرو دییینویمیی و آورده یساسییان تارنامییۀ کییی از را آنهییا
 بییه او نامییۀ از ییهییابازمانییده شییودیمیی پنداشییته کییه آندنییان اسییت،نوشییته پسییرش یبییرا

  هیرويشی  او عهید يوا بیه  زیی پرو خسیرو  عهدنامیۀ  از انید ییهیا تکّیه  آنهیا  بلکیه  سیتند، ين پسرش
 «هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو عهیید» نییام بییه یزيییر پاوهنییدنان رییون کییه شیید ادآورییی دیییبا

 امّییا انیید،نییداده انعییام عهیید نیییا دربییارة هییم یپاوهشیی چيهیی نییاخواههخییوا انیید،نشییناخته
 شیییدةشییناخته  یعهیییدها گییر ید ،یساسییان  رانییییا اتيیی ادب مطااعیییۀ در پاوهنییده  نیرنیید 

 دربییارة یارزشییمند ییهییايآناه یکلّیی  ییوربییه کییه انییددهيییپاوه را یساسییان پادشییاهان
 نمونییه یبییرا) دهنییدیمیی مییا بییه انییهيم ی ارسیی اتيییادب از نییهيننع نیییا یهییايانیو و عهییدها
 ،یتفنّیییل ؛518تیییا512: 5913 همیییو، ؛232تیییا282: 5981/2 ،یرییییمالیمحمّییید: نیییک
 ( 918تا991: 5931 ،یراحمديم ؛23تا22: 5915 نوسترانتسر،یا ؛291تا252: 5910

 پژوهش تیّاهم و ضرورت. 3ا1

 پسییرش بییه زیییپرو خسییرو عهیید» نییام بییه یزيییر ساسییانيان ةدور یرانیییا اتيییادب در   
 و یعهییید نيرنییی وریییود دربیییارة پیییاوهپ نیییاخواهخیییواه و اسیییت ناشیییناخته «هیوريشییی
 «عهیید» نيرنیی ییشناسییا مهییمّ اريبسیی عییۀينت کییی  دارد اريبسیی یتییيّاهم آن ییهییايویان

 از پيپیی هییاسییال زیییپرو خسییرو اییینو کییه بییود خواهیید نکتییه نیییا از یآنییاه ،یاناشییناخته
 نوشییته عهیید او یبییرا و دهیییبرنز یعهییديوا بییه را هیرويشیی پسییرش نیتییربییزرگ مییرگ،
 و بزرنییان یهمدسییت بییا هیرويشیی انییر کییه نییرددیمیی آشییکار رونیییازا و اسییتبییوده
 دهیییناد بییه پاسییخ در او کییردة نیییا ا کنیید، زنییدان بییه را زیییپرو خسییرو پییدرش ان،يسییراه
 یروزهییا نیآخییر در زیییپرو خسییرو رییون ؛اسییتبییوده او یعهییديوا حیینا شییدن نر تییه
 از نطشییته  نییدیبرنز ینيرانشیی بییه را تییرشکورییک پسییر خواسییتیمیی خییود یی رمییانروا

 دورة انییییپا یرخیییدادها یبیییرا ناشیییناخته «عهییید» نییییا دربیییارة پیییاوهپ کیییه یتیییيّاهم
 از بازمانییده یهییاتکّییه شییناختن سییودمند عییۀينت کییی دارد، زیییپرو خسییرو یی رمییانروا

 کییه یاپاوهنییده رنیید همدییون کییه بییود خواهیید نیییا «هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو عهیید»
 بییود،نوشییته هیرويشیی پسییرش یبییرا زنییدان درون از زیییپرو خسییرو کییه یانامییه دربییارة
 میشیو یمی  آنیاه  و م،ينیدان  نامیه  نیی ا از ییهیا بخیپ  را هیا تکّیه  نیی ا اند،داده انعام پاوهپ
 زیییپرو خسییرو عهیید» ،یاسییالم روزنییار بییه یساسییان دورة از یرانیییا اتيییادب نییطار در کییه
 بیود، نوشیته  هیرويشی  پسیرش  بیه  زنیدان  از زیی روپ خسیرو  کیه  یانامیه  بیا  «هیرويشی  پسیرش  به
  اندشدهانگاشته یکی دو نیا و اندشدهختهيآم گریهمد با
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 بحث. 2

 ʻشاپور پسرو به بابکان ریاردش عهدʼ. 1ا2

 نییزارش دارنیید، یهمخییوان آنهییا بییا زيیین هییانگییارهسیین  و هییاسییکه کییه یخیتییار منییاب    
 ان،يساسییان یشاهنشییاه یرنگعییو و منییدخرد انگییطاريبن بابکییان، رياردشیی کییه دهنییدیمیی

 ۀکارنامیی) دهیییبرنز یعهییديوا بییه را خییود سییتۀیشا پسییر شییاپور مییرگ، از پيپیی هییاسییال
: 5915 ،ینیییورید ؛183تیییا181: 2و ،5912 ،ی بیییر ؛513تیییا81: 5918 بابکیییان، رياردشییی
: 5982/5 ،یمسییییعود ؛025تییییا051: 5981 ،یبلعمیییی ؛532: 5900/5 یعطییییوبی، ؛15تییییا08
 یهییییاداده یبییییرا ؛295و291: 5939/0 ،ی ردوسیییی ؛285: 5912 ،ینییییمر یثعییییااب ؛222
 ؛951تیییا911 ،215تیییا201: 5912 ن،ياوکیییون: نیییک هیییا،نگیییارهسییین  و یشیییناختسیییکه

 ,Luschey, 1986: 377-380; Wiesehofer ؛530-505: 5981 نیییتر،يه

1986: 375; Göbl, 1971: 42  )( اندرزنامییه/ نامییهتيّوًیی)= «عهیید» او یبییرا و
 ،ی ردوسیییی ؛229تییییا222: 5982/5 ،یمسییییعود ؛181: 5912/2 ،ی بییییر) بییییود نوشییییته
 کییه دییینویمیی سییخن «رياردشیی عهیید» نییام بییه یکتییاب از مینییدّابیین(  298تییا223: 5939/0

 از را آن(   ه 213: مییرگ) یبییالذر رییابر بیین يیییحی بیین احمیید( ابوااحسیین اییی) ابییورعفر
 نییزارش در او(  520تییا521: 5985 م،ینییدابیین) بییود کییرده تررمییه یعربیی بییه یپهلییو

 :همییان) کنییدیمیی ادییی «سییابور ابنییه یاایی بابکییان رياردشیی عهیید» نییام بییه یکتییاب از ،یگییرید
: 5910 ،یتفنّیییل) اسیییت بیییوده یاردانانیییه کتیییاب احتمیییا   خیییود کیییه( 918و911
 ابنییه یاایی رياردشیی عهیید ۀنسییخ» از گییرید یخیتییار نییزارش کییی در نيهمدنیی(  258تییا251

: 5919 وااععیییم، ااعیییربملییو   اخبیییاری یی  میییما تعییارب ) اسیییت شییده  ادیییی «سییابور 
 گییرید ییهییاا ییزوده بییا رياردشیی عهیید یعربیی ۀتررمیی از یادهییینز اییینو کییه( 539و532
 تنهییا و اسییت شییده نُییم رياردشیی عهییدؤ یپهلییو مییتن(  258: 5910 ،یتفنّییل) اسییت بییوده
 یانییدرزها و پنیید از یامعموعییه عهیید، نیییا  دارد ورییود آن یعربیی یهییاتررمییه یاپییاره
 پادشییاه، نفتییار و ر تییار همدییون یاریشییهر یهییاسیین ت و هییانیییيآ ةدربییار بابکییان ريشییارد
 پادشیییاهان و شیییاپور بیییه    و عهیییديوا نپینیییز یرگیییونگ ،یپادشیییاه و نیییید یگیییانگی
 ؛11-08: 5911 ستنسیین،یکر: نییک ر،ياردشیی عهیید ةدربییار) اسییت رانیییا ةنییدیآ یرانیییا

 اردشیییير، عهییید ؛258تیییا251: 5910 ،یتفنّیییل ؛231-281: 2و ،5981 ،یرییییمالیمحمّییید
 ( 925تا998: 5931 ،یراحمديم ؛05تا95: 5928

 ʻهرمزد پسرو به شاپور عهدʼ. 2ا2

 عهییديوا را هرمییزد شییاهزاده خییود، پسییران همییۀ از مییرگ، از پيپیی زيیین کُییمی شییاپور   
 ،یمر نییییثعیییااب ؛020: 5981 ،یبلعمییی ؛131تیییا139: 2و ،5912 ،ی بیییر) بیییود خوانیییده
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 در هرمیییزد یعهیییديوا یهیییانشیییانه یبیییرا ؛211و223: 5939/0 ،ی ردوسییی ؛281: 5912
 عهیید» کیه  ميآنیاه  و ،(11تیا 19: 5931 ان،يییليرل: نیک  هیا، نوشیته سیین  و هیا نگیاره سین  
 اسییتبییوده انيساسییان ةدور ةشیید شییناخته یعهییدها از یکییی «هرمییزد پسییرش بییه شییاپور
 ،یمسییعود) شییودیمیی دهییید یعربیی و ی ارسیی یهییاکتییاب در آن از ییهییاتکّییه ۀتررمیی کییه
 یعهیید را هرمییزد بییه شییاپور عهیید کییه ،281تییا280: 5912 ،یمر نیییثعییااب ؛221: 5982/5

 درسیییت ةويشییی ةدربیییار را آن از ییهیییادهیییینز و خوانیییده( ال ی یییو عهیییدا ) مفصّیییل
 انيییم در راسوسییان نماشییتن تيّییاهم و شییاهانه یهییاپییاداش و هییابخشییپ ،یريییناتيییماا

 5939 ،ی ردوس است؛کرده بازنو نها،آ خود گانیهمسا و شاوندانیخو از مردم
 بیییه شیییاپور عهییید( »یهعیییر رهیییارم ةسییید) یعیییامر محمّییید ابوااحسییین(  211و223: 0/

 بییازنو نامییهیخدا کتییاب از را آن انییدرز رنیید و آورده گییرانید از تییرمفصّییل را «هرمییزد
 عهیید دهییدیمیی نشییان خییود نیییا کییه ،(291 ،221 ،238 ،230: 5910 ،یعییامر) کییرده
 ۀهمیی ،ی ییورکلّبییه  اسییتبییوده آمییده نامییهیخدا یعربیی یهییاتررمییه از یکییی در شییاپور
 ةدربییار شییاپور یهییاسییفارش و انییدرزها هرمییزد، بییه شییاپور عهیید از بازمانییده یهییاتکّییه
 ( 225و221: 5910 ،یتفنّل) اندکين یاریشهر یهانیيآ و هاوهيش

 ʻروانیانوش خسرو پسرو به قباد عهدʼ. 3ا2

 بیییه را خسییرو  پسیییرش خییود،  یزنیییدنان دورة در کُییم ی ربیییاد ،یالديمیی  ششیییم سییدة  در
 ،ینییییورید ؛212: 5900/5 ،یعطییییوبی ؛512: 5982 وس،يییییپروکوپ) دیییییبرنز یعهییییديوا

 ؛922: 5912 ،یمر نیییییثعییییااب ؛012: 5981 ،یبلعمیییی ؛025: 5912/2 ،ی بییییر ؛30: 5915
 ،ی ردوسییی ؛212و219: 5919 ااععیییم، و ااعیییرب ملیییو  اخبیییاری ییی ا میییمتعیییارب
 شییییناخته خسییییرو بییییه او «عهیییید» و ،(221 و81: 5912 ،یبلخییییابیییین ؛82و85: 5939/1
 ؛212و219: 5919 ااععیییم، و ااعیییرب ملیییو  اخبیییاری ییی ا میییمتعیییارب) اسیییتشیییده

 وس،يیییییپروکوپ نیییییزارش بیییییه(  225: 5910 ،یتفنّیییییل ؛89-85: 5939/1 ،ی ردوسییییی
 یاریشیییهر نییییيآ ریییارروب در و بیییود ربیییاد پسیییر نیتیییربیییزرگ کیییاووس، شیییاهزاده

 و بییود زاريییب کییاووس از ربییاد امّییا شیید،یمیی پییدرش نيرانشیی پسییر نیتییربییزرگ ان،يییرانیا
 اکنییون کییه ربییاد  نردانیید خییود نيرانشیی را پسییرش نیتییرکورییک خسییرو، تییا ديکوشیی

 شیینهاديپ بییا بییود، شیینا یاند پیخییو مییرگ از پییر یخییانگ یرنگیی از و بییود سییااخورده
-151) نيروسییت م،رو امرراتییور از هییا،یرومیی بییا رنیی  بییه دادن انیییپا و ًییلو ةمعاهیید
 مییرگ از پییر و رديیین خییود یپسییرخواندن بییه را خسییرو شییاهزاده کییه خواسییت ( م 121
 شیینهاديپ و بییود دهیییفايب ًییلو ینفتگوهییا رییون  کنیید یبانيپشییت او یپادشییاه حیینّ از ربییاد
 در میییاهبوذ نیییام بیییه بزرنیییان از یکیییی بیییا یشییییاندهیییم در او ،نشیییدر تیییهیپط ربیییاد
 بییه انيییرانیا ۀهمیی کییه بییود آسییوده و خوانیید خییود نيرانشیی را خسییرو ،یانامییهتيّوًیی
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 پییر و ییی م 195 سییرتامبر 59 ییی درنطشییت یزود بییه ربییاد  بییود خواهنیید بنییدیپا او تيّوًیی
 ریییانون ۀپشیییتوان بیییه ربیییاد، پسیییر نیتیییربیییزرگ کیییاووس او، یسیییونوار یهیییانییییيآ از

 وذمییاهب ن،یییا ورییود بییا  شیید یی رمییانروا تخییت و تییاو نییر تن ةآمییاد ان،يییرانیا یاریشییهر
 یشاهنشییاه بزرنییان ۀهمیی کییه شیید خواهیید پادشییاه یاشییاهزاده آن تنهییا کییه شیید ادآورییی
 را او بزرنییان ۀهمیی کییه پنداشییت نیییا بییا کییاووس  نردنیید همداسییتان یو نپینییز در

 انعمییین، نییییا در میییاهبوذ ریییون  درآورد انعمییین بیییه را بزرنیییان ر ت،یپیییط خواهنییید
 یشیاه  بیه  را خسیرو  ربیاد،  یهیا یکی ين پیاس  بیه  رانیی ا بزرنیان  خوانید،  را ربیاد  ۀنامی تيّوً

 ( 512 و 11تا15: 5982 وس،يپروکوپ) برداشتند

 یبییرا خییود، مییرگ بییه کییینزد ربییاد د،ییینویمیی هییم گییرید یخیتییار نییزارش کییی  
 هرنییاه نفییت و سییررد( موبیید موبییدان)=  «ااطنییاتیرانیی» بییه و نوشییت «عهیید» خسییرو

 او بییر رمیی  حنییور بییه عهدنامییه نیییا نییردد، سییلطنت امییر یمتییواّ یشخصیی میین او د از»
 یاای  روزيی   بین  ربیادُ  هيی عل عَهید  میا  هیطا : »بیود  شیده  نوشیته  «عهدنامه» نیا آ از در  «یخوان
 مملکییت امییور یبییرا از و کییرد اًییطفا سییلطنت بییه را یو کییه یحییاات در ،یکسییر ابنییه
 اًییحاب و مناًییم اربییاب» ر،یییوز و موبیید موبییدان ربییاد، مییرگ از پییر  « رمییود اريییاخت

  خواندنیید خسییرو یبییرا را «عهدنامییه» آن و آوردنیید نییرد را «نیییخال رمهییور و مراتییم
 و یدادنییر و یمهربییان بییه اشییاره بییا خییود، یتارگییطار یسییخنران در و برخاسییت پییا بییه او
 کییه داد دییینو ،ی رمییانبردار و یو ییادار بییه همگییان  راخوانییدن بییا و پییدرش، یروانییهيم
 و نییید اربییاب» رد؛يیین پيپیی را پییدرش یپادشییاه ةويشیی خییود، یاریشییهر در هییم او

 کیییه آنگیییاه تیییا را یشاهنشیییاه کیییارنزاران ۀهمییی و دارد، بیییزرگ را «نيطیییی اًیییحاب
 ااععییم، و ااعییرب ملییو  اخبییاری یی ا مییمتعییارب) دیییا زا گییاهیپا باشییند  رمییانبردار

 یکییی» مییرگ، از پيپیی ربییاد کییه دهییدیمیی نییزارش هییم ی ردوسیی(  212و219: 5919
 از پییر تخییت؛ اوارزسیی سییرردم یکسییر بییه: »کییه کییرد تيّوًیی آن در و نوشییت «نامییه

 خسییرو از ی رمییانبردار و یو ییادار بییه را همگییان او « بخییتکيیین بییود او مییا مییرگ
 و ربییاد مییرگ از پییر  سییررد موبیید بییه و «نهییاد نیییزرّ مُهییر » را نامییه و بییود خوانییده

 بییه را عهییديوا و نشییود انيییرانیا «انعمیین» در را ربییاد ۀنامیی موبیید او، سییوگ نییر تنانیییپا
 ( 89تا85: 5939/1 ،ی ردوس) نشاندند یهشا تخت

 ʻهرمزد پسرو به روانیانوش خسرو عهدʼ. 4ا2

 عهییديوا را خییود پسییران از یکییی انيساسییان دورة در کییه یی رمییانروا نیآخییر! اییینو   
 ؛212: 5900/5 ،یعطییوبی) باشیید بییوده روانيانوشیی خسییرو نوشییت، عهیید او یبییرا و خوانیید

 ،یمر نیییییثعییییااب ؛122: 5981 ،یبلعمییی  ؛110: 5912/2 ،ی بییییر ؛519: 5915 ،ینیییور ید
 و ااعیییرب اخبیییارملو ی ییی ا میییمتعیییارب ؛210و221: 5939/1 ،ی ردوسییی ؛902: 5912
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 را هرمییزد پسییرش روانيانوشیی خسییرو :دییینویمیی ی ردوسیی(  950و951: 5919 ااععییم،
 تیییرهییی نرانما خییود  پسیییران گییر ید از «یکیی ين و یراسیییت و یبخشییندن  و یخردمنیید » در
 نبشییتند» و دیییبرنز یعهییديوا بییه را او هرمییزد، دانییپ و هنییر آزمییودن از پییر و بییوددهییید

 در کییه را «عهیید» نیییا خسییرو « کییاله و تخییت داد را هرمییزد کییه شییاه؛  رمییان بییه یعهیید
 انییدرزها خداونیید پرسییتپ و یبخشییندن ،یبردبییار ،یدادنییر بییه را هرمییزد پسییرش آن
 دارد نگییاه تییا سییررد «بییدمو» بییه خردمنییدان و بزرنییان رشییم پيپیی و نهییاد مُهییر بییود،داده
 دییینویمیی کییه ،519: 5915 ،ینییورید: نییک نيهمدنیی ؛202تییا220: 5939/1 ،ی ردوسیی)

 موبییدان)= «نهمییید ی یی نُسُییاکهم ريرشیی» بییه را آن و نوشییت «عهیید» هرمییزد یبییرا خسییرو
 ( 902: 5912 ،یمر نیثعااب ؛212: 5900/5 ،یعطوبی سررد؛( موبد

 خسییرو یانییدرزها و پنییدها ةدربییار یعربیی «عهیید» دو بییه یهعییر سییوم ةسیید در مینییدّابیین   
 اًیفاه  نيحی  هُيوًی ی هرمیز  ابنیهُ  یاای  یکسیر  عهید  کتیاب » یکی ی :کنید یمی  اشیاره  هرمزد به

: نییییک نيهمدنیییی ؛113: 5985 م،ینییییدّابیییین «  )5اهیّییییا هرمییییز رییییواب و اامُلییییک
 نیییییا(  553و558: 5912 ااعییییاکوب، ؛280تییییا282 ،251: 5981/2 ،یریییییمالیمحمّیییید
 یکشییوردار دربییارة هرمییزد پسییرش بییه روانيانوشیی خسییرو یپنییدها و نییدرزهاا دیییبا عهیید،

 ،یریییمالیمحمّیید) باشییدبییوده آن بییه پاسییخ در هرمییزد از نامییه کییی و یاریشییهر نیییيآ و
 انوشیییروان یکسیییر عهییید کتیییاب» یگیییرید(  222و225: 5910 ،یتفنّیییل ؛251: 5981/2
: نیییک نيهمدنییی ؛113 :5985 م،ینیییدّابییین «  )2اابال یییهنيعییی یسیییمّیُ یاایییط ابنیییه یااییی

 هیییم عهییید نییییا(  521: 5912 ااعیییاکوب، ؛232و235 ،251: 5981/2 ،یرییییمالیمحمّییید
 را آن ،بییود وايشیی و غيییبل اريبسیی رییون کییه اسییتبییوده پسییرش بییه خسییرو یانییدرزها و پنیید
 ؛251: 5981/2 ،یریییمالیمحمّیید) انییدنفتییهیمیی( بال ییت سررشییمۀ)= «اابال ییهنيعیی»

 خسیییرو یانیییدرزها از یامعموعیییه کیییه نينخسیییت «عهییید» دیشیییا(  222: 5910 ،یتفنّیییل
 آزمییودن داسییتان بییه اشییاره اسییت،بییوده پییدر بییه او یهییاپاسییخ و هرمییزد بییه روانيانوشیی
: 5939/1 ،ی ردوسیی) اسییتآمییده شییاهنامه در کییه دارد هرمییزد شییاهزاده هنییر و دانییپ
      خسییرو نيرانشیی هرمییزد، آن در و اسییتشییده نوشییته دوّم «عهیید» سییرر و( 211تییا220
 ( 933و938: 5982/1 ،یریمالیمحمّد) شودیمخوانده روانيانوش

 یسییمّیُ یااییط ابنییه یاایی انوشییروان یکسییر عهیید کتییاب» دییینویمیی نوسترانتسییریا   
 و اامُلییک اًییفاه نيحیی هيوًییی هرمییز ابنییه یاایی یکسییر عهیید کتییاب» بییا ،«اابال ییهنيعیی

 دةيیییعطبیییه امّیییا ،(20و21: 5915 نوسترانتسیییر،یا) اسیییت یکیییی ،«اهیّیییا هرمیییز ریییواب
 نیییزارش در ا خبیییار،ونيیییع کتیییاب در ینیییورید بیییۀيرتابییین ریییون یرییییمالیمحمّییید
 دربییارة خسییرو زبییان از ییانییدرزها ه،یرويشیی پسییرش بییه زیییپرو خسییرو نامییۀ از ییهییاتکّییه
 دربییارة مینییدّابیین گییر،ید یسییو از و اسییت آورده یسییخنور نیییيآ و بال ییت یهییاوهيشیی
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 را عهیید نیییا دییینویمیی «اابال ییهنيعیی یسییمّی یااییط ابنییه یاایی یکسییر عهیید کتییاب»
 عهید  کتیاب » کیه  نفیت  بتیوان  دیشیا  انید، خوانیده یمی ( بال یت  سررشیمۀ )= «اابال یه نيع»

 بیه  زنیدان  درون از زیی پرو خسیرو  نامیۀ  همیان  ،«اابال یه نيعی  یسیمّ ی یاایط  ابنیه  یاای  یکسر
: ب 5912 همییو،  ؛253و258: 5982/2 ،یرییی مالیمحمّیید ) اسییت بییوده  هیرويشیی  پسییرش

 آشییکارا عهیید، نیییا نییام در «روانيانوشیی یکسییر» بییه مینییدّابیین اشییارة ن،یییا ورییود بییا(  90
  باشیید هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو نامییۀ همییان توانییدینمیی عهیید نیییا کییه دهییدیمیی نشییان
 میین ميااتعلیی ادر  میین یاایی یکسییر عهیید کتییاب» نییام بییه یگییرید «عهیید» از مینییدّابیین
/ 5981 ،یریییمالیمحمّیید: نییک نيهمدنیی ؛131: 5985 م،ینییدّابیین) کنییدیمیی ادییی  «،9تییهيب
 اییی کییمی ییی خسییرو از یکتییاب «عهیید» نیییا(  521و553: 5912 ااعییاکوب، ؛280 و251: 2

 را آن دیییبا شییاهزادنان اییینو کییه اسییت بییوده یتییيترب و یاخالریی ميتعییاا دربییارة ییی دوّم؟
(  90: ب 5912 همییییو، ؛280 و 251: 5982/2 ،یریییییمالیمحمّیییید) انییییدآموختییییهیمیییی
 سیه  را آنهیا  اشیتباه  بیه  مینیدّ ابین  و انید بیوده  یکی ی کتیاب،  سیه  نیی ا نوسترانتسر،یا دةيعطبه

 ن،ییییا وریییود بیییا(  20و21: 5915 نوسترانتسیییر،یا) اسیییت شیییناخته ردانانیییه کتیییاب
 و ورّا  خییود کییه مینییدّابیین ر تیپییط تییوانینمیی د،ییینویمیی یریییمالیمحمّیید کییهرنییان
 دهیی د خیود  ایی  آوردیمی  خیود  فهرسیت اا در کیه  را ییهیا کتیاب  و اسیت بیوده  شناسکتاب
 نییام سییه بییا را کتییاب کییی اسییت،دهيشیینیمیی م ثیین ا ییراد از را آنهییا ريتوًیی اییی و بییود

 کییه دهنییدیمیی نشییان آشییکارا هییاکتییاب نیییا نییام گییر،ید یسییو از  باشیید آورده نونییانون
 پنداشیییت کتیییاب کییی  را آنهیییا همییۀ  بتیییوان کیییه اسییت نبیییوده کسییان ی آنهیییا مونییوع 

 انررییییه(  90: ب 5912 همییییو، ؛232و235 ،253و258: 5982/2 ،یریییییمالیمحمّیییید)
 ابنییه یاایی روانيانوشیی یکسییر عهیید کتییاب» کبییاری یرانیییا پاوهنییدة نیییا آمیید کییهرنییان
 در امّییا اسییت،خوانییده هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو نامییۀ همییان را«اابال ییهنيعیی یسییمّی یااییط
 کُییمی روخسیی هییاکتییاب نیییا در شییده ادییی خسییرو اییی یکسییر کییه رديیینیمیی عییهينت انیییپا

 خیتیییار در کیییه اسیییت روانيانوشییی خسیییرو ریییون دوّم، خسیییرو نیییه اسیییت، روانيانوشییی
 و اسییت یآرمییان پادشییاه کییی تعسُّییم و نمییاد ،یعربیی و یرانیییا اتيییادب در و انيساسییان
 نییه  ،2انییدشییده شییناخته او نییام بییه یاريبسیی ۀخردمندانیی ینفتارهییا و انییدرزها و هییانوشییته
 ( 90: ب 5912 همو، ؛280 و 258 :5982/2 ،یریمالیمحمّد) دوّم خسرو

 !شاهنشاه هيرویش مَلك باد شاد. 5ا2

 از درخشیییان اريبسییی ةدور کیییی از پیییر و زییییپرو خسیییرو یی رمیییانروا دورة ان ییییپا در   
 امرراتییور وسيییهراکل ،یشییرر روم یامرراتییور بییا نبییرد در انيییرانیا یرنگیی یهییایروزيییپ

 در را یرانیییا انيسییراه د،خییو ۀابانییيکام یرنگیی یهییااسییتيس بییا هییایرومیی کییوشسییخت
 رشییمان پيپیی و رانیید پییر عییانیآذربا و انرودانيییم و کورییک یايآسیی از ییهییابخییپ



 08 عهد ناشناختۀ خسرو پرویز به پسرش، شيرویه/ 

 ةدربییار) تاخییت پيپیی ان،يییرانیا تختگییاه سییفون،يت یهییایکییینزد تییا انيییرانیا ةزدشییگفت
 ؛201تیییا202: 5919 ،ی یییرا ؛182تیییا182: 5912 سییین،سیییتنیکر: نیییک رخیییدادها، نییییا

 رمان،يشییی ؛511تیییا31 ،91تیییا92: 5980 گنیییاس،ید و رنتییییو ؛191تیییا191: 5989 همیییو،
 یشییرويپ بییا  م 028 سییال یییۀرانو در(  218تییا532: 5983 کر،يکواسیین ؛18تییا15: 5982
 شییمال یلییومتريک 511 در ز،یییپرو خسییرو ۀشییاهان کییا ) دسییتگرد یسییو بییه وسيییهراکل
  رزنییدان و زنییان و هییانییهيننع بییا خسییرو ،(همییدان بییه سییفونيت ةرییاد در تخییت،یپا یشییرر
)=  رياردشیی - و ه شییهر در درلییه رود از نطشییتن بییا سییرر و خییتینر سییفونيت بییه خییود،
 :Theophanes, 1997) آمیید  ییرود درلییه ی ربیی ةکنییار در( سییفونيت ۀيسییلوک

 و نیريشیی همسییرش بییا خسییرو سییرر ؛(052تییا013: 5912 سیین،سییتنیکر ؛450-452
 کییه اليییخ نیییا بییا بودنیید،شییده زاده نیريشیی از کییه اریشییهر و مردانشییاه خییود، پسییر دو

 را خییود زنییان گییرید و بازنشییت سییفونيت بییه دوبییاره نردانیید، خییود نيرانشیی را مردانشییاه
 نطاشییت یرییا رياردشیی ییی و ه در گییرشید پسییران و خییود پسییر نیتییربییزرگ ه،یرويشیی بییا
(Theophanes, 1997: 453-454 ) 

 ةشیییاهزاد رنییید هرنیییاه عهییید،يوا نپینیییز در و انيساسیییان ةدور یاریشیییهر نییییيآ در    
 پادشییاه پسییر نیتییربییزرگ بییا یبرتییر داشییتند، ورییود یپادشییاه نییر تن ۀسییتیشا و یرییانون
 :Shapur Shahbazi, 1993) خوانییدیمیی خییود نيرانشیی را او دیییبا پییدرش و بییود،

 بییود یخییانگ یرنگیی آ ییاز ۀنشییان زاده،نخسییت ةشییاهزاد شییدن انگاشییته دهیییناد(  430
 ؛55تیییییا9: 5939/1 ،یوسییییی رد ؛005: 5981 ،یبلعمییییی ؛81: 5985 ،ینیییییورید: نیییییک)

 تییربییزرگ خسییرو پسییران ۀهمیی از ه،یرويشیی شییاهزاده(  512 و 15: 5982 وس،يییپروکوپ
 ؛850 ،131تییییییا130: 5981 ،یبلعمیییییی ؛Theophanes, 1997: 454) بیییییود 
 دختییر میمییر او، مییادر و( 912: 5919 ااععییم، و ااعییرب ملییو  اخبییاری یی ا مییمتعییارب

 ؛131: 5981 ،یبلعمیییییی ؛218 :5900/5 ،یعطییییییوبی) بییییییود کییییییوسیمور امرراتییییییور
: 5939/8 ،ی ردوسییی  ؛121و153: 9تیییا 5912/5 ،یمطدسییی  ؛930: 5912 ،یمر نییی یثعیییااب
 910و911: 5918 نوادکیییه،: بیییا ديبسییینع ؛211 ،223: 5912 ،یبلخیییابییین ؛220تیییا229

 ( 2 ةشمار پانوشت

 دهیییناد را هیرويشیی یزادنیینخسییت حیینا خواسییتیمیی سییفون،يت بییه بازنشییت در خسییرو   
 کیه  نبیود  یزيی ر نیی ا و نردانید  خیود  نيرانشی  را نیريشی  خردسیال  پسیر  مردانشیاه  و ردين
 همدییون تنهییا را هیرويشیی ،یعربیی و یرانیییا منییاب  انررییه  باشیید خشیینود آن از هیرويشیی

 نشییان زیییپرو خسییرو دشییمنان دسییت دییۀیباز و بزرنییان رنیی  در نر تییار یاشییاهزاده
 پییدرش شییۀیاند از نيشییمگخ کییه بییود هیرويشیی خییود نیییا تئو ییانر نییزارشبییه دهنیید،یمیی
 خییود، یزادنیینخسییت حیینا شییدن نر تییه دهیییناد و ینيرانشیی بییه مردانشییاه نپینییز یبییرا
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 و یرانیییا یهییانییزارش در) نوندابوسییان بییه هیرويشیی  نشییود دسییت پییدرش بییا رنیی  بییه
 رییاميپ بییود رانیییا سییراه  رمانییدهان از کییه( نُشنَسیی  اَسییراد اییی اَسییراد نُشنَسیی : یعربیی

 نییابود را انيپارسیی کشییور «یمنیییاهر مییرد نیییا خسییرو،» رگونییه کییه دشیی ادآورییی و  رسییتاد
 بییه را یاریشییهر تییر،بییزرگ پسییر نییر تن دهیییناد بییا خواهییدیمیی اکنییون و اسییتکییرده

 بییا را انيسییراه بتوانیید نوندابوسییان انییر کییه بییود داده دییینو هیرويشیی  وانییطارد مردانشییاه
 ا ییزوده آنهییا ۀهمیی گییاهیپا و دسییتمزد بییه شییود، پادشییاه او و نردانیید همداسییتان هیرويشیی

 داده پاسییخ هییم نوندابوسییان  کنییدیمیی ًییلو هییم هییاتییر  و هییایرومیی بییا و شیید خواهیید
 کوشییدیمیی و کنییدیمیی نفتگییو  رمانییدهان و انيسییراه بییا خییود ییتوانییا ۀهمیی بییا او کییه بییود
 028 سییال یییۀ ور 29 روز در ه،یرويشیی خواسییت بییه  سییازد همداسییتان هیرويشیی بییا را آنهییا
 پسییر دو کییه هیرويشیی بییا درلییه یرو پُییل کییی ةکنییار در خییود سییراه بییا نوندابوسییان  م

 را او هییم هیرويشیی و کییرد دارییید بودنیید او همییراه بزرنییان گییرید از یپسییران و شییهروراز
 بییه پاسییخ در روم، امرراتییور   رسییتاد عییانیآذربا در وسيییهراکل یسییو بییه یآشییت رییاميپ بییا
 بییا رنیی  یبییرا را یزنییدان یهییایرومیی و دیبگشییا را هییازنییدان تییا خواسییت او از هیرويشیی

 کمییک بییا و آورد رونيییب را انيزنییدان درن يییب هیرويشیی  سییازد همداسییتان خییود بییا خسییرو
 بییییرد ورشییییی سییییفونيت در پییییدرش کییییا  بییییه خییییود، هییییواداران گییییرید و آنهییییا

(Theophanes, 1997: 454-455 ) 

 یانیییپا یروزهییا دربییارة یمفصییل نییزارش هییم یعربیی و یرانیییا یخیتییار یهییانییزارش   
 ینروهیی رگونییه کییه کننییدیمیی بییازنو و انییدآورده زیییپرو خسییرو یی رمییانروا و ینییدنز
 ةويشیی و هییااسییتيس از کییه یرانیییا ةنییااد یهییاخانییدان یراسییا و اشییراف و بزرنییان از

 شییدند مییانيپهییم او کشییتن در بودنیید، زاريییب و نيخشییمگ زیییپرو خسییرو یی رمییانروا
 ا میییم تعیییارب  ؛130: 5981 ،یبلعمییی  ؛101: 5912/2 ،ی بیییر  ؛591: 5985 ،ینیییورید)

: 5939/8 ،ی ردوسییییی ؛919و912: 5919 ااععیییییم، و ااعیییییرب ملیییییو  اخبیییییاری ییییی
 خییود کنکییاش دربییارة یزيییر هییانییزارش نیییا در کییه،نیییا مهییم نکتییۀ(  911و233
 بییا یهمداسییتان در او یهییاکوشییپ و پییدرش یی رمییانروا یروزهییا نیآخییر در هیرويشیی

 و آرام شیییاهزادة کیییی همدیییون را او و شیییودینمییی دهیییید سیییراه  رمانیییدهان و بزرنیییان
 در هرنییز او خییود یینییو کییهرنییان دهنیید،یمیی نشییان زیییپرو خسییرو دشییمنان دییۀیباز
 آشییکارا تئو ییانر انررییه رو،نیییازا! اسییت نبییوده پییدرش تخییت و تییاو نییر تن شییۀیاند
 پادشیاه،  دشیمنان  کیه  نید ینویمی  یشیرر  منیاب   دانید، یمی  شیورش  آ یازنر  را هیرويشی  خود
 رشییم پيپی  آنعییا در خسیرو  پسییران گیر ید و هیرويشیی کیه  ر تنیید بابیل  رد یکییاخ بیه  شیبانه 

 بیا  و آوردنید  رياردشی  یی  و ه شیهر  بیه  خیود  بیا  را هیرويشی  آنهیا   کردنید یمی  یزنیدن  نگهبانان
 سییفون،يت در  کردنیید همداسییتان او بییا را انيزنییدان از یبزرنیی نییروه هییازنییدان نشییودن
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 بیاش » ایی  و «شاهنشیاه  هیرويشی  مَلیک  بیاد  شیاد » ایی  یی «شاهنشیاه  ربیاد » ادی ر هیرويش هواداران 
  ربودنیید سییااخورده پادشییاه رشییم از را خییواب و زدنیید بانیی  را «شاهنشییاه هیرويشیی بییاش
 و انییدخوانییده پادشییاه را دوّم ربییاد/ هیرويشیی پسییرش کییه شیید آنییاه خسییرو ادهییای ر نیییا بییا

 وخسییر خییود  شییدند پراکنییده و ختنییدینر شییوم بانیی  نیییا دنيشیین بییا هییم او نگاهبانییان
 و خییتینر یشییاه کییا  ۀنوشیی در هنییدوان بییا  بییه نییده،یآ یرخییدادها از منییا يب هییم

 پادشییاه آنهییا  آوردنیید پادشییاه کییا  بییه را هیرويشیی انيشورشیی گییرید روز  دییینرد پنهییان
 ،ی بییر) کردنیید یزنییدان کییا  از یکییورک اتییا  در و نر تنیید بییا  در هییم را باختییه تییاو
 و ااعیییرب ملیییو  اخبیییاری ییی ا میییمبتعیییار ؛138و131: 5981 ،یبلعمییی ؛101: 5912/2
 (  938و931: 5912 ،یمر نیثعااب ؛919: 5919 ااععم،

 بزرنییان شییورش و کنکییاش از هیرويشیی اییینو کییه اسییت رنییان هییم یثعییااب نییزارش  
 کییه یهنگییام دییینویمیی او  اسییتبییوده آنییان دسییت دییۀیباز کییی تنهییا و سییتين آنییاه

 همدیییون آنعیییا در او رادرانبییی و هیرويشییی کیییه ر تنییید یاخانیییه بیییه اشیییراف و بزرنیییان
 یهمداسییتان و تو ئییه از کییه هیرويشیی و ختنییدینر نگهبانییان کردنیید،یمیی یزنییدن انيزنییدان
 از را پییدرش دیشییا کییه خییورد ا سییوس و سییتینر و شیید تییرس درییار نبییود، آنییاه آنهییا
 بیه  پیدرت  یریا  بیه  را تیو  تیا  میی اآمیده  میا » کیه  نفتنید  او بیه  بزرنیان  امّیا ! استداده دست
 یاریشییهر و کشییت ميخییواه را تییو ااّییا و ،یریبرییط کییه آن بهتییر م،ينشییان یاریشییهر تخییت

   (  931: 5912 ،یمر نیثعااب)«ديبخش ميخواه تو برادران از گرید یکی به را
 رونيی ب پیدر  بیر  را هیرويشی » و شیدند  میان يپهیم  یرانی یا بزرنیان  :دیی نویمی  هیم  یبلخی ابن   

 زيیین را تییو و میاريییب را یگییرید مییا ینکنیی تییو انییر نفتنیید کییرد،یمیی امتنییاع او و آوردنیید
 ( 211: 5912 ،یبلخابن)«رانر تند زیاپرو و نشت، متفّن شانیا با پر م،ینگطار
 بزرنییان :دییینویمیی بییود، داده ر  شییم نیییا در آندییه از یازنییده ريتوًیی در یبلعمیی   
 بییه و ميبسییتان پییدرت از مُلییک مییا: نفتنیید و کردنیید یکییی شییتنیخو بییا» را هیرويشیی یرانیییا

 بییا بییود خسییرو دشییمن کییه هییم را هیییبندو پسییر آنگییاه  «کییرد ارابییت هیرويشیی م،يدهیی تییو
 را یانيزنییدان آن و بردنیید ورشییی زنییدان بییه انيسییراه بییا شییبانه و کردنیید همداسییتان خییود
 هیرويشیی خانییه بییه مانییانيپهییم  آوردنیید رونيییب بکشیید، را آنهییا خواسییتیمیی خسییرو کییه

 رونيییب یسییرا از را زیییپرو شییم همییان کییه خواسییتند و بنشییاندند ملییک بییه را او» و ر تنیید
 آمدنید  نیرد  هیرويشی  بیر  مردمیان  بامیداد،  تیا  ديی کن رهیا  اسیت  شیم : نفیت  هیرويش آورند،

 زیییپرو خسییرو دشییمنان  «مییاه آذر انییدر آذر روز کردنیید، عییتيب او بییا شییم آن در هییم و
 یسییرا آن در بییر و بازنشییتند همییه» بکشییند پادشییاه نییر تن از دسییت خواسییتندینمیی کییه
 در  «بگشییادند در نشییت، روز تییا بییود، آنعییا در زیییپرو کییه اسییبان، پشییت بییر تادندسیییبا
 آن نییام و مَلؤییک، کوشییک بییام بییر یکردنیید بانیی  پاسییبانان شییم همییه» انيییرانیا نیییيآ
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  رمییان بیه  شییم آن امّیا  ،«اسییت سیالمت  بیه  مَلؤییک کیه  یدانسییتند میردم  تییا یبردنید  مَلؤیک 
 نیییا دنيشیین بییا زیییپرو خسییرو و زدنیید «شاهنشییاه هیرويشیی ملییک بییا شییاد» بانیی  مانییانيهمر

 را او سییرر  نشییت پنهییان یشییاه کییا  بیه  وسییتهيپ بییا  در و شیید آنییاه شییورش از بانی ، 
: 5981 ،یبلعمیییی) نگهداشییییتند کییییا  از یاخانییییه در هیرويشیییی ةاشییییار بییییه و نر تنیییید

 ( 133تا131

 هيرویش پسرو به زيپرو خسرو نامة. 6ا2

 دیشییا و دیییا يب پییدرش خییون بییه را ودخیی دسییت خواسییتینمیی آ ییاز در هیرويشیی اییینو   
 امّییا ؛باشیید پادشییاه همدنییان پییدرش، بییودن زنییده ورییود بییا توانییدیمیی کییه ديشیییاندیمیی

 رو،نیییازا و باشید  زنیده  تختگیاه  در هیم  بیا  پسیر  و پیدر  نیی ا خواسیتند ینمی  یرانی یا بزرنیان 
 را پییدرت اییی باشیید، پادشییاه دو را مییا دینشییا کییه نفتنیید هیرويشیی بییه آشییکارا و نسییتاخانه
 رییون دوبییاره و میییآوریمی   ییرود تخییت از را تیو  اییی و ميباشیی تییو  رمیانبردار  مییا کییه بکیپ 

 ؛133: 5981 ،یبلعمیییی ؛103: 5912/2 ،ی بییییر) میشییییویمیییی او  رمییییانبردار نطشییییته
(  912: 5919 ااععییم، و ااعییرب ملییو  اخبییاری یی ا مییمتعییارب ؛591: 5985 ،ینییورید
 در گییر،ید یسییو از و دیییا يب پییدر خییون بییه دسییت خواسییتینمیی ییسییو از کییه هیرويشیی

 بییا ،(913: 5939/8 ،ی ردوسیی) بییود یابنییده همدییون رومنییدين اشییراف و بزرنییان رنیی 
 ادآورییی او بییه را پییدر نناهییان کیییکای یرییاميپ در خسییرو، از زاريییب بزرنییان  یشیییاندهییم
 نکییوهپ بییا ختییهيآم یزبییان بییا خسییرو  دیییبازنو دارد یپاسییخ انییر خواسییت او از و شیید
 پیدر  یهیا پاسیخ  دنيشین  بیا  هیرويشی  یحتی  کیه  داد پاسیخ  هیا پرسیپ  ۀهمی  بیه  رنان ه،یرويش
 خواسییتار  را پییدرش  کشییتن  نانهيخشییمگ  بزرنییان  امّییا  بازنشییت،  او کشییتن  ۀشیییاند از

: 5981 ،یبلعمییی ؛113تیییا103: 5912/2 ،ی بیییر ؛521تیییا591: 5912 ،ینیییورید) شیییدند
 ااعییرب ملییو  اخبییاری یی ا مییمتعییارب ؛215تییا933: 5912 ،یمر نیییثعییااب ؛859 تییا811
 ،یمحمّییید: نیییک نيهمدنییی ؛909تیییا929: 5939/8 ،ی ردوسییی ؛913: 5919 ااععیییم، و

 ( 983تا913: 5912/5 همو، ؛218تا528: ب 5912

 امّییا ،شییده نُییم زیییپرو خسییرو یهییاپاسییخ و هیرويشیی ۀنامییرییاميپ ۀانییيم ی ارسیی مییتن   
  اسییت شییده ازنوبیی ی ارسیی و یعربیی یخیتییار منییاب  در آن یعربیی ۀتررمیی از ییهییاتکّییه
 راه از و اسییت داشییته ورییود انيساسییان ةدور ۀنامیییخدا در نامییه نیییا از ییهییابخییپ دیشییا

 باشییدا تییهی راه ی ردوسیی ۀشییاهنام خییود و یخیتییار منییاب  نیییا بییه نامییهیخدا یعربیی ۀتررمیی
 (  291: 5910 ،یتفنّل)
 و انبزرنیی کییه دانسییت یامحاکمییه نییزارش تییوانیمیی پییدرش بییه را هیرويشیی ۀنامییرییاميپ  

 و تییاو دنيبخشیی و زیییپرو خسییرو ا کنییدن زنییدان بییه از پییر سییفون،يت رومنییدؤين اشییراف
 تيییحطّان و پادشییاه آن ینناهکییار تییا دادنیید انعییام هیرويشیی پسییرش بییه یی رمییانروا تخییت
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ر هییوادا نبزرنییا کییه اسییت یاادّعانامییه ه،یرويشیی ۀنامیی  نییدیبازنو همییه یبییرا را خییود
 بییود،شییده یزنییدان کییه زیییپرو خسییرو یبییرا او بییانز از و انییدپرداختییه و سییاخته هیرويشیی

 و سییتیناشا یکارهییا ۀهمیی خییود، دناهییید از یرانیییا بزرنییان نامییه، نیییا در  انیید رسییتاده
 سییزاوار را او و انییدشییده ادآورییی را خسییرو یهییایسییتمگر و نادرسییت یهییااسییتيس
    اندشناخته یاپادا ره و سرنوشت نيرن
 ا تییهی بازتییاب نونییانون یخیتییار یهییانییزارش در کییه زیییپرو خسییرو نناهییان معموعییۀ  

 او؛ کشییتن و کییردن کییور و یسییتمگر بییا پییدر از یپادشییاه نییر تن  5: انییدنيرنیی اسییت،
 از پیآسییا نییر تن و گییرانید بییا ینيهمنشیی از آنییان بازداشییتن و  رزنییدان بییا ییبییدخو  2

 دبییو شییده سییتانده مییردم از یريیینسییخت و زور بییا کییه یاريبسیی ثییروت انباشییتن  9 آنهییا؛
: 5912/2 ،ی بییر) اريبسیی رنیی  بییه آنهییا شییدن نر تییار و مییردم یزاريییب و هییاخانییهنیین  در
 ؛933: 5912 ،یمر نییییثعیییااب ؛812تیییا811: 5981 ،یبلعمییی ؛598: 5915 ،ینیییورید ؛111

 ،ی ردوسییی ؛911تیییا912: 5919 ااععیییم، و ااعیییرب ملیییو  اخبیییاری ییی ا میییم تعیییارب
 و زن از آنیییان دورداشیییتن و مرزهیییا رد انيسیییراه داشیییتن نگیییاه   2 ؛(920و921: 5939/8
 ،یمر نییییثعیییااب ؛812و815: 5981 ،یبلعمییی ؛111: 5912/2 ،ی بیییر) پیخیییو  رزنییید
 هیییم کیییه روم امرراتیییور وس،يیییکیمور یهیییایکیییين برابیییر در یناسراسییی  1 ؛(933: 5912
 دابنیید دختییر هییم و ديبخشیی سییراه نيرییوب بهییرام بییا رنیی  یبییرا و بییود داده پنییاه را خسییرو
 یهیییادرخواسیییت ،یناسراسییی بیییا خسیییرو امّیییا ؛بیییوددرآورده او یمسیییره بیییه را پیخیییو
 یازيیین چيهیی انيییرانیا گییرید و او خییود کییه ويمسیی یرییايرل بازنردانییدن یبییرا را هییایرومیی
 خییراو سییتاندن در  ییراوان خشییونت و یريیینسییخت  0 بییود؛ ر تییهینرط نداشییتند، آن بییه

: 5981 ،یعمیییییبل ؛598: 5915 ،ینیییییورید ؛111: 5912/2 ،ی بیییییر) میییییردم از اريبسییییی
 ؛910و911: 5919 ااععیییم، و ااعیییرب ملیییو  اخبیییاری ییی ا میییم تعیییارب ؛812و815

 یادییییز یهیییاسیییال کیییه ییآنهیییا بیییا ییدرشیییتخو  8 ؛(920و921: 5939/8 ،ی ردوسییی
 یزنییدن یبییدبخت و رنیی  در شییانیهاخییانواده از یدور و یدییارنيب از و بودنیید یزنییدان
 یشیو  نیر تن  از آنیان  بازداشیتن  و خیود  کیا   در اريبسی  زنیان  داشیتن  نگیاه   3 کردنید؛ یمی 
 ا مییییمتعییییارب ؛812و815: 5981 ،یبلعمیییی ؛111: 5912/2 ،ی بییییر)  رزنیییید زادن و
 هییزار سییتيب کییردنیزنییدان  51 ؛(910و911: 5919 ااععییم، و ااعییرب ملییو  اخبییاری یی

 در اییی و انییدبازنشییته هییایرومیی بییا رنیی  از رییرا کییه آنهییا کشییتن ۀشیییاند و رنگییاور
 بیین نعمییان کشییتن  55 انیید؛ختییهینر و نکییرده یسییتادنیا رییاریذ در هییاعییرب بییا رنیی 
 ا میییم تعیییارب  ؛812: 5981 ،یبلعمییی  ؛598: 5915 ،ینیییور ید) رهيییی ح پادشیییاه  منیییطر 

 پسییر  زدنییردی کشییتن شییهیاند  52 ؛(911: 5919 ااععییم،  و ااعییرب ملییو  اخبییاری یی
(  819و812: 5981 ،یبلعمیییی) مییییروزين پاذنوسییییران مردانشییییاه، کشییییتن  59 ار؛یشییییهر
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 کیییکای خسییرو آن در کییه اسییت یاهيیید اع هییم، هیرويشیی ۀنامیی بییه خسییرو یهییاپاسییخ
 هیرويشیی نکییوهپ بییا ختییهيآم و مررورانییه را بزرنییان و هیرويشیی یهییاسییرزنپ و هییاتهمییت
 آوردیمیی ییهییااسییتد ل خییود یهییااسییتيس و کارهییا انعییام یبییرا و دهییدیمیی پاسییخ

: 5981 ،یبلعمییییییی ؛111تیییییییا112: 5912/2 ،ی بیییییییر ؛521و593: 5915 ،ینیییییییورید)
 ااعییرب ملییو  اخبییاری یی ا مییمتعییارب ؛215و211: 5912 ،یمر نیییثعییااب ؛859تییا811
: ب 5912 ،یمحمّییید ؛912تیییا921: 5939/8 ،ی ردوسییی ؛913تیییا911: 5919 ااععیییم، و

 بییه کوتییاه یهییااشییاره گییرید یبییرا نيهمدنیی ؛983تییا913: 5912/5 همییو، ؛218تییا528
 ،یعطییوبی: نییک او، نناهییان و هییایزشییت دربییارة زیییپرو خسییرو بییا هیرويشیی ینگییارنامییه
: 5912 ،یبلخیییییابییییین ؛212: 5982/5 ،یمسیییییعود ؛11: 5980 ریییییاحظ، ؛259: 5900/5
211 ) 

 پنداشییته یوارعیی دییینبا خسییرو یهییاپاسییخ و هیرويشیی ۀنامیی کییه دارد دهيییعط نوادکییه    
 نشییان هیرويشیی یهییاپرسییپ بییه خسییرو ی ییو ن یهییاپاسییخ انررییه رراکییه شییوند،

 خسییرو شییدنکشییته و هیرويشیی شییورش یرخییدادها بییا کییینزد از آنهییا ةسییندینو دهنییدیمیی
 در دیشییا و هیرويشیی و خسییرو مییرگ از پییر پاسییخ و پرسییپ نیییا امّییا اسییت،بییوده آشیینا
 ةشییمار پانوشییت 982: 5918 نوادکییه،) انییدشییده نوشییته خسییرو ةنییو سییوم، زدنییردی ةدور
 و یخیتییار کییامال  روخسیی یهییاپاسییخ و هیرويشیی ۀنامیی دییینویمیی ستنسیینیکر امّییا ؛(5

 و هیرويشیی شییورش رییون یبزرنیی رخییداد ةدربییار ر تیپییط تییوانینمیی و هسییتند درسییت
 یهییاپاسییخ و هیرويشیی ۀنامیی یپییردازاليییخ بییا سییندنانینو از یکییی زیییپرو خسییرو ۀمحاکمیی
 او، ةديییعط بییه نيهمدنیی(  029: 5912 ستنسیین،یکر) باشیید پرداختییه و سییاخته را خسییرو
 یپهلییو کتییاب از ،گریهمیید بییه را خسییرو و هیرويشیی یهییارییاميپ ،یاسییالم منییاب  احتمییا  
 و زیییپرو خسییرو شییدن یزنییدان ةدربییار یادیییز اتيییرزش آن در کییه انییدنر تییه نامیی تییاو
(  2 ةشییمار پانوشییت،  029و022 :همییان) اسییتداشییته ورییود پسییر و پییدر نیییا یهییارییاميپ

 از پییر زیییوپر خسییرو هییواداران را نامییه نیییا احتمییا   کییه دارد دهيییعط هییم یتفنّییل
 ( 291: 5910 ،یتفنّل) اندساخته پادشاه نیا ۀتبرش یبرا او شدنکشته

 رییاميپ آ ییاز، در احتمییا   کییه دهنییدیمیی نشییان یخیتییار منییاب  در هییااشییاره یاپییاره   
 انییدنوشییته را آنهییا رتییرید یروزنییار و انییدبییوده یشییفاه خسییرو، یهییاپاسییخ و هیرويشیی
 هیرويشییی دیییینویمیی  ی بیییر(  291: 5910 ،یلتفنّیی  ؛219و212: اایییر 5912 ،یمحمّیید )

 پییدر پادشییاه، پيپیی: »نفییت و  رسییتاد پییدرش پيپیی را( اسرادنُشنَسیی )=  اسفاذرُشیینَر
 بیدان  کیه  ییی بال نیی ا سیبم  میا  تيّی رع از دکريهی  نیه  و میا  نیه  کیه  یبگیو  یو با و شو ما،

  «ديرسیی تییو بیید اعمییال فییريک بییه کییه بییود خییدا یرنییا نیییا م،یییانبییوده ،یاشییده درییار
 و ،«بگییزارد رییاميپ تییا شیید خسییرو یسیو  و سییررد خییا ر بییه را هیرويشیی رییاميپ» ادرُشینَر اسف
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 یاآورده کییه یسییخن و بگییزار خییود رییاميپ اکنییون» نفییت او ر ییت، خسییرو پيپیی رییون
 را آن نسیین و وانگطاشییت یاکلمییه و بگفییت را هیرويشیی اميییپ اسفادرشیینر  یبییازنو

    «  بگییو یزنییدنان کوتییاه یۀرويشیی بییه رییاميپ نیییا پاسییخ بییه نفییت خسییرو  نکییرد گییرید
 خسییرو سییخنان و ر ییت هیرويشیی یسییو» خسییرو یهییانفتییه دنيشیین از پییر اسفادرُشیینَر

 مییتن یبییرا ؛111تییا111: 5912/2 ،ی بییر «)نکییرد کییم آن از یزيییر و بگفییت یو بییا را
 زدانییی بییه» هیرويشیی دییینویمیی هییم ینییورید(  221تییا253: 5301/2 همییو،: نییک یعربیی

 از را اميی پ نیی ا اکنیون  هیم  نفیت  رانيی دب مهتیر  و ودبی  رسیاات  وانیی د ًیاحم  کیه  رشنر
 بییه خداونیید رانییم از اکنییونهییم کییه یعطییوبت یبگییو او بییه و ببییر پییدرمان یبییرا مییا یسییو
 رشیینر زدانییی  «یاداده انعیام  نطشییته در کیه  اسییت ینناهییان سیبم  بییه ،اسیت دهيرسیی تیو 
 اميییپ :نفییت خسییرو  نکییرد  رونییطار آن از یحر یی چيهیی و نفییت او بییه را هیرويشیی اميییپ»
 خییردؤکییم عمییر کوتییاه هیرويشیی بییه  برسییان او بییه و بشیینو را آن پاسییخ نییکیا و یرسییاند را

 رشیینر زدانییی بییه نناهییان، کیییکای بییه دادن پاسییخ از پییر خسییرو   «  بگییو عطییلاانییارص
 زدانییی  برسییان او ا ییالع بییه را اميییپ نیییا تمییام و بییرو هیرويشیی پيپیی اکنییون» :نفییت
 او و کییرد نطییل هیرويشیی بییه کنیید، کاسییت و کییم آن از یزيییر آنکییه بییدون رشیینر
 همییو،: نییک یعربیی مییتن یبییرا ؛521تییا598: 5985 ،ینییورید «)شیید نيانییدوهگ سییخت
 ااععییم، و ااعییرب ملییو  اخبییاری یی ا ُمییمتعییارب: نییک نيهمدنیی ؛551تییا511: 5301
 (  913تا912: 5919
 از هیرويش دینویم او  ندیهاراميپ نیا بودن یشفاه نواه هم یبلعم یهااشاره   

 و ده اميپ من از را یکسر» نفت و رساند پدرش به را او «راميپ» تا خواست اسفادرُشنَر
 یتعاا یخدا و یکرد تو نناه گر،ید یکس از نه و من از نه و تو، از ديرس بتو بال نیا یبگو
 خسرو زندان، در و «بگُزارد هاراميپ» تا ر ت اسفادرُشنَر،  «ديستان تو از ملک و بگر ت ترا
 یبگو را هیرويش: نفت زیپرو» و «بداد را هاراميپ» او و «نفتند؟ ره که بگو: »نفت او به
 ،یبلعم)«بگفت هیرويش به حرف به حرف راميپ آن» بازنشت در اسفادرُشنَر     «  که

 تُند یانامه با را اسفاذنشنسم» هیرويش ،یثعااب نزارش به ن،یا ورود با(  859تا811: 5981
 او به را هیرويش ۀنام» اسفاذنشنسم و  رستاد، پدرش یسو به ،«ديرکیم نآ از خون که
 یبرا ؛211و933: 5912 ،یمر نیثعااب    «)بگو او به: نفت و ديکش سرد یآه زیپرو  داد
 و هیرويش راميپ اتيرزش به پرداختن بدون یعطوبی(  121و153: 5309 همو،: نک یعرب متن
 مالمت بدش کار بر را او و  رستاد پدرش برام درشت  مپيا» هیرويش دینویم خسرو، پاسخ
 و بخطا را شيرویه پاسخ در خسرو بازنفت، کرده ناروا و بد کشور اهل با را آنده و کرد
(  511و523: 5253/5 همو،: نک یعرب متن یبرا ؛259: 5900/5 ،یعطوبی«)داد نسبت نادان 
 در که دارند هانامه و مراا اخبار هیرويش پسرش و خسرو» دینویم هم یمسعود



/مطااعات ایرانی معلّۀ  

 

11 

 همو،: نک یعرب متن یبرا ؛212: 5982/5 ،یمسعود «)میاکرده ادی خود سابن یهاکتاب
 «ااتاو کتاب» از را هیرويش به خسرو نامۀ از تکّه رند که ینورید بۀيرتابن(  913: 5213/5
 من يرویهش ابنه إا  کتم أبرویز أن ااتاو  ی و» رون ییهااشاره با است،کرده بازنو
 به خسرو یهاراميپ از «ااحبر من شيرویه ابنه إا  أبرویز کسرم کتم و» ای و «ااحبر

 کی در زندان درون از را خود یهاراميپ خسرو که دهدیم نشان نیا و کندیم ادی هیرويش
 ،521و522 ،03و08: 5338/5 دینوری، رتيبۀابن) است بوده نوشته هیرويش یبرا نامه
 خسرو یهاراميپ بودن مکتوب به ییهااشاره نيرن یبرا نيهمدن ؛211و223 ،212و219
: 5212/5 عبدربّه،ابن ؛918و911 ،915 ،238و231: 5330/5 حمدون،ابن: نک زیپرو
 نیا اینو آمد، کهرنان(  98 و 92: 2112/1 ،یآب ؛229و222 ،211: 5910 ،یعامر ؛21و20

 سرر و اندبوده یشفاه خسرو، یهاپاسخ و هیوريش نامۀ آ از، در که دهندیم نشان هااشاره
  اندنوشته را آنها
 زندان درون از زیپرو خسرو یهاپاسخ با هیرويش  رستادة اسرادنُشْنَسذ  کهنیا از پر   

 بازدارد، پدرش خون ختنیر از را ناادنان و بزرنان یانونهبه تا ديکوش هیرويش بازنشت،
 بده ی رمان ای  ميباش داشته پادشاه دو ما که ستين روا» :نفتند هیرويش به آنها که یهنگام امّا
 و میرينیم یاریشهر تخت از را تو ای شد، ميخواه تو  رمانبردار ما و بکشند را خسرو تا

 اخباری  ا ممتعارب: نک نيهمدن ؛111: 5912/2 ،ی بر)«ميخوانیم پادشاه را او دوباره
 یبرا) دیند پدرش کشتن مگر یاراره هیرويش ،(913: 5919 ااععم، و ااعرب ملو 
 وشا  با که ز،یپرو خسرو کشتن یرگونگ ةدربار ی رب و یشرر نونانون یهانزارش
 ؛851و852: 5981 ،یبلعم ؛113: 5912/2 ،ی بر: نک اند،ختهيارآميبس یداستان یهابرگ
 ااعرب ملو  اخباری  ا ممتعارب ؛525: 5985 ،ینورید ؛909تا918: 5939/8 ،ی ردوس

 ،یمطدس ؛98: 5921 ،یزینرد ؛212و215: 5912 ،یمر نیثعااب ؛901تا913 :ااععم و
 ;Theophanes, 1997: 453-455; Nikephoros, 1990: 63 ؛125: 5912/5-9

Chronicon Paschale, 1989: 182-189; Sebeos, 1999: 84-85  

 که ستين معنا نیا به هرنز بتهاا پدرش، خون به خود دست ااودنين یبرا هیرويش کوشپ   
 که هیرويش من، دةيعط به  است نبوده تخت و تاو به ا تنی دست شۀیاند در هم شتريپ او

 یهنگام رونیازا و بودشده دهیبرنز یعهديوا به شتريپ بود، زیپرو خسرو پسر نیتربزرگ
 کی ه،مردانشا به را تخت و تاو که ديکوش اشیپادشاه یروزها نیآخر در پدرش که
 تخت و تاو انيسراه و بزرنان یهمدست با و آمد خشم به هیرويش وانطارد، خود گرید پسر
 گرید ای و نامهیخدا از نر تهسررشمه یخیتار یهانزارش در انرره  آورد رن  به را

 از ی رمانبردار و یپادشاه نهاد یهاآرمان از ینگهبان آنها در که انيساسان دورة یهاکتاب
 کی همدون را هیرويش ،(113تا111: 5919 ارشا ر،ی: نک) شودیم داده وزشآم پادشاه
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 خسرو یی رمانروا ان یپا یرخدادها در گناهيب یااندازه تا و سفونيت بزرنان نشاندةدست
 شۀیاند از یآناه از پر هیرويش تئو انر نزارش به آمد کهرنان امّا دهند،یم نشان زیپرو

 ،یاسالم مناب  نفتۀبه کهنیا از پيپ و مردانشاه، به تخت و تاو وانطاردن یبرا پدرش
 بزرگ  رماندهان از اَسرادنُشنَس  یبرا بکشانند، پدرش با رن  به را او یرانیا بزرنان
  رماندهان و انيسراه گرید و او تا ديکوش اريبس یدهاینو با و بود  رستاده راميپ رانیا سراه
 29 روز در ه،یرويش که میشویم آناه نزارش نیا زا و  کند همداستان خود با را آنها
 و شهروراز  رزند دو با همراه بود، پادشاه پدرش هنوز که یهنگام  م 028 سال یۀ ور
 دارید او انيسراه و اَسرادنُشنَس  با یپنهان درله کنارة در ،یرانیا بزرنان گرید از یپسران
 بود، عانیآذربا در هنوز که وسيهراکل امرراتور یسو به یآشت راميپ با را او یحت و کرد

 و تاو تا است دهيکوشیم سخت او که دهدیم نشان هم هیرويش یی رمانروا وةيش   رستاد
 انيسراه و اشراف و بزرنان ۀهم خود، یتارگطار در او  دارد نگاه خود رن  در را تخت
 داد هاخواسته و وشتن دوباره بود ا کنده وانید از پدرش که را یکسان نام و آورد نرد را
: 5981 ،یبلعم) ديپوش رشم مردم از سال آن خراو نر تن از و نشود انيزندان از بند و

 ؛Sebeos, 1999: 86-87: نک ه،یرويش یسو از خراو دنيبخش ةدربار نيهمدن  851
 ؛111: 5912/2 ،ی بر ؛259: 5900/5 ،یعطوبی: نک ان،يزندان کردن آزاد ةدربار

 Chronicon ؛912و919: 5919 ااععم، و ااعرب ملو  خبارای  ا ممتعارب

Paschale, 1989: 182-189  )بود زندان در خسرو هنوز دینویم یگرید نزارش 
 ۀهم دنيبخش و ییکوين و یدادنر ةماد مردم به و د،ينردان آزاد را انيزندان هیرويش که

 اخباری  ا ممتعارب) ودندست اريبس را هیرويش شادمانه آنها و داد را هاخانهنن  ثروت
(  922و929: 5939/8 ،ی ردوس: نک نيهمدن ؛912و919: 5919 ااععم، و ااعرب ملو 

 ،ینورید) دیدیم اشیپادشاه تخت و تاو هماوردان را پیخو برادران گرید هیرويش
 کشت پدرش دنانید برابر در را آنها ۀهم اینو و( 18: 592 ،یاًفهان ةحمز ؛525: 5985

(Theophanes, 1997: 453-455  )با و پدرش کشتن از پر هیرويش دینویم ی بر 
 ن،یزدی پسر شَمطا و روزيپ رشیوز همدون یدربار بزرنان یزيانگوسوسه و یهمداستان

 دربارة هانزارش گرید یبرا ؛113: 2/ 5912 ،ی بر) استکشته را خود برادران ۀهم
: 5981 ،یبلعم ؛525: 5985 ،ینورید ؛259 :5900/5 ،یعطوبی: نک ه،یرويش یهایبرادرکش
 ااطصص، و خیااتوارمعمل ؛902: 5939/8 ،ی ردوس ؛18: 5920 ،یاًفهان ةحمز ؛850و851
 ( Sebeos, 1999: 85 ؛ 201: 5912 ،یبلخابن ؛91: 5989

 ʻهيرویش پسرو به زيپرو خسرو عهدʼ. 7ا2

 بیییه را پسیییرش نیتیییربیییزرگ خیییود، اکیییانين از یاپیییاره هماننییید زییییپرو خسیییرو اییییآ   
 یرانیییا اتيییادب در انررییه بییود؟ نوشییته نامییهتيّوًیی/ عهیید او یبییرا و دهیییبرنز یعهییديوا
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 ورییود از ییهییانشییانه اییینو امّییا اسییت، ناشییناخته هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو عهیید ،یعربیی و
 خسییرو  دییید رشییم بییه یخیتییار یهییانییزارش ی  بییه در تییوانیمیی را یعهیید نيرنیی
 در و بییود شییده ا کنییده زنییدان بییه هیرويشیی پسییرش یهمدسییت و بزرنییان شییورش بییا زیییپرو
 و نادرسییت یهییااسییتيس و نناهییان از یبلنیید  هرسییت  رسییتادند، او یبییرا کییه یرییاميپ

 و آشیییوب اوو در سیییتين آورشیییگفت اییییآ  بودنییید کیییرده بیییازنو را او سیییتمگرانۀ
 کُشییندة آمییدن بییه رشییم زنییدان درون خسییرو کییه یهنگییام و رانیییا تختگییاه در یآشییفتگ
 دنیییبرنز ةدربییار بدهیید ییانییدرزها او بییه هیرويشیی رییاميپ بییه پاسییخ در بییود، دوختییه خییود

 وةيشیی گییران،ید بییا یشیییاندهییم بییودن سییتهیشا آنهییا، ییهییايانیو و خییراو کییارنزاران
 و دسییییتمزد پرداخییییت در یروانییییهيم نناهکییییار، کییییانینزد و کییییارنزاران معییییازات
 در یدارشیییتنیخو و دادن ن رمییا  ةويشیی  و نفتییار  یرگیییونگ ان،يسییراه  بییه  هییا بخشییپ 
 بییه دسییت یپسییر بییا ی ییورکلّبییه و ،یروانییهيم و پیبخشییا و یبردبییار و خشییم هنگییام
 ! د؟یبگو سخن یکشوردار و یی رمانروا نیيآ دربارة بود، نشوده شورش

 و نسیییتاخانه را بزرنیییان و هیرويشییی یهیییاسیییرزنپ کییییکای خسیییرو آمییید کیییهرنیییان  
 و کارهیییا انعیییام یبیییرا و دهیییدیمییی خپاسییی هیرويشییی سیییرزنپ و نکیییوهپ بیییا ختیییهيآم
 بیا  نهگیاه  انرریه  و آوردیمی  یی  یمنططی  یاانیدازه  تیا  یی  ییهیا اسیتد ل  خیود  یهیا استيس
 ینناهییان بییه پاسییخ در او یهییانفتییه همییۀ امّییا د،ییینویمیی سییخن هیرويشیی بییا پدرانییه یانيییب

  یداررکشییو وةيشیی دربییارة ییانییدرزها نییه بییود، شییده بییازنو هیرويشیی رییاميپ در کییه اسییت
 زیی پرو خسیرو  نامیۀ  از ینیور ید بیۀ يرتابین  «ا خبیار  ونيُی ع» در کیه  ییهیا تکّیه  همیۀ  ررا پر
 ییانییدرزها و یاریشییهر نیییيآ دربییارة شییود،یمیی بییازنو هیرويشیی پسییرش بییه زنییدان از
 یحتیی کییه اسییت زیییپرو خسییرو نامییۀ در ییانییدرزها نيرنیی ورییود یبییرا انیید؟یاسییيس

 و یعربی  منیاب   در کیه  اسیت بیوده  آن از تیر مفصّیل  اريبسی  نامیه  نیی ا ایی نو دیی نویم یتفنّل
 بییۀيرتابیین نییزارش همدییون یخیتییار منییاب  گییرید در رییون د،یییآیمیی رشییم بییه ی ارسیی

 نیییا در زیییپرو خسییرو ۀنامیی مییتن در کییه اسییتشییده بییازنو آن از ییانییدرزها ینییورید
 در کییه،نیییا مهییمّ نکتییۀ(  290: 5910 ،یتفنّییل) شییوندینمیی دهییید یعربیی و ی ارسیی منییاب 

 ییانییدرزها نيرنیی انیید،شییده شییناخته یساسییان پادشییاهان از کییه هییم ییدهاعهیی گییرید
 کییه هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو نامییۀ از بازمانییده یهییاتکّییه گییر،ید سییخن بییه و دارد ورییود
 یعهییدها در کییه اسییت یینفتارهییا ریینر از انیید،آورده گییرانید و ینییورید بییهيرتابیین

 ریون  زیی پرو خسیرو  مین،  دةيی عط بیه  رو،نیی ازا  شیود یمی  دهیی د آنهیا  نانيرانشی  به پادشاهان
 یعهییديوا بییه را پسییرش نیتییربییزرگ هیرويشیی خییود، اکییانين از یاپییاره هماننیید شییتريپ

 نییییيآ دربیییارة کیییه ییهیییاتکّیییه آن و اسیییت نوشیییته «عهییید» او یبیییرا بیییود، دهییییبرنز
 عهیید از ییهییابخییپ شییود،یمیی بییازنو زیییپرو خسییرو نامییۀ از یی رمییانروا و یکشییوردار
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 یهییايانیو دربییارة کییه آندییه رو،نیییازا هییم  اسییت هیرويشیی بییه زیییپرو خسییرو ناشییناختۀ
 آن حتییا و انید شییده ادآوریی  زیی پرو خسییرو نامیۀ  از بازمانییده یهیا تکّیه  نیییا یاخالری  و یادبی 
 خیییود ،(219: اایییر 5912 ،یمحمّییید) انیییددهيیییننعان انیییهيم ی ارسییی ادب نیییۀيننع در را

 معمیو ْ  کیه  انید نامیه تيّوًی / عهید  کیی  از ییهیا تکّیه  آنهیا  کیه نیی ا از اسیت  یگرید نشانۀ
  شدیم توّره هم یاخالر و یادب یهايانیو به آنها نوشتن در

 اسییت آورده را «ااتییاو کتییاب» از تکّییه زدهيسیی «خبییارا  ونيییع» در ینییورید بییهيرتابیین   
 آشییکارا تکّییه هشییت در کییه باشیید بییوده انيساسییان یهییاتارنامییه از یکییی دیییبا کییه
 تکّییۀ پیین  ییبییازنو در و اسییت خوانییده «ااتییاو کتییاب» در ار آنهییا او خییود کییه دییینویمیی
 همییان از هییم را آنهییا کییه داسییتيپ امّییا آورد،ینمیی را ااتییاو کتییاب نییام انررییه هییم گییرید
 هیرويشی  پسیرش  بیه  زیی پرو خسیرو  نامیۀ  از تکّیه  پین   نیی ا ریون  اسیت، نر تیه  «ااتاو کتاب»

 هییم نامییه نیییا دهییدیمیی نشییان ا خبییار ونيییع کتییاب خییودؤ کییهرنییان و اسییتشییده بییازنو
 نامییه نیییا از تکّییه دو ان يییب در بییهيرتابیین رییون اسییت، بییوده «ااتییاو کتییاب» از بخییپ کییی

 کییه یاتکّییه زدهيسیی  اسییت خوانییده «ااتییاو کتییاب» در را آنهییا کییه دییینویمیی آشییکارا
 نیییيآ و شییاهانه یهییااسییتيس دربییارة یهمگیی اسییت آورده «ااتییاو کتییاب» از بییهيرتابیین

 نیییا از  اسییت یدواتیی کییارنزاران و کییانینزد بییا پادشییاه تییارر  یرگییونگ و یکشییوردار
 گییرید تکّییۀ سییه در و اسییتشییده بییازنو زیییپرو خسییرو زبییان از آنهییا تکّییۀ ده تکّییه، زدهيسیی
  اسییتشییده خوانییده «پادشییاهان از کیی ی» نییدهینو سییت،ين زیییپرو خسییرو از نییام  کییه
 سییخنان و نفتییار و یی رمییانروا و یزنییدن دربییارة یاتارنامییه ،«ااتییاو کتییاب» نیییا دیشییا

 دربییارة ییهییاتارنامییه کییههمدنییان باشیید،بییوده زیییپرو خسییرو انییدرزهام و خردمندانییه
: 5981/2 ،یریییمالیمحمّیید) اسییتداشییته ورییود روانيانوشیی خسییرو و بابکییان رياردشیی
 ییهییایآنییاه آنهییا در کییه اسییتبییوده  یهییاکتییاب عنییوان تارنامیی ، اییی تارنامییه(  252

 دربییارة اییی و آمییدیمیی رشییم بییه یکشییوردار وةيشیی و دربییار و یی رمییانروا نیییيآ دربییارة
 کییه انییدبییوده ییانییدرزها و خردمندانییه یهییانفتییه اییی پادشییاهان از یکییی سرنطشییت

 نیییا یمحتییوا و بییود شییده بییازنو پادشییاهان نیییا زبییان از یکشییوردار یرگییونگ دربییارة
 آن نکییارنزارا و پادشییاهان یبییرا آنهییا داشییتن کییه اسییتبییوده ییزهییاير آن انییدرزها
 پادشییاهان سرنطشییت از یآنییاه و یاریشییهر نیییيآ و رییانون بییا شییدن آشیینا یبییرا دوره

 و پادشییاهان اةیییو  رهنیی  از بخییپ کییی خییود و سییتهیبا آنهییا یهییاسیینّت و نطشییته
 ،یمحمّیید: نییک نامیی تییاو ةدربییار) اسییت بییوده یشاهنشییاه کییارنزاران و شییاهزادنان

 ؛212تییییا212: 5981/2 همییییو، ؛509تییییا505: ااییییر5912 همییییو، ؛228تییییا58: ب 5912
 ( 211تا228: 5910 ،یتفنّل

 خسییرو زبییان از و تارنامییه کتییاب از ینییورید بییۀيرتابیین کییه را ییانییدرزها همییۀ اکنییون   
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 از را آنهییا خسییرو کییه دییینویمیی خییود و اسییت کییرده بییازنو هیرويشیی پسییرش بییه زیییپرو
 نیییا کییه نییردد آشییکار بهتییر تییا میییآوریمیی اسییت، نوشییته پسییرش یبییرا زنییدان درون
 همییان ریینر از و یکشییوردار وةيشیی دربییارة ییدسییتورها و انییدرز و پنیید یهمگیی هییاتکّییه

 هیییم آنهییا  نانيرانشییی بییه  یساسیییان پادشییاهان  گیییرید «عهیید » در کیییه اسییت  ییانییدرزها 
 خسیرو  عهید » از ییهیا بازمانیده  دیی با تنهیا  انیدرزها  نیی ا میا  بیاور  بیه  رونیازا و شودیمدهید

 و هیرويشیی بییه زیخسییروپرو نامییۀ از ییهییاکّییهت نییه باشییند، «هیرويشیی پسییرش بییه زیییپرو
  زندان درون از شدهنوشته

*** 

 تُوسؤییعَن   : »حبسییه ی یی هییو و هیرويشیی  بنییه زیییأَبرو رییال: »ااتییاو کتییاب ی یی رییرأت و 5 §  
 عطیییا ً أعذطؤهیییم منیییک؛ نییعّوا ي  هميعلییی طنّيتُنّییی   و عنییک،  سذیییتَرْنَوايَ َ رُنْییید  علیی  
 ی ییی هميعلییی تُوسُییی    و اار ریییا  ی ییی هميعلییی و سّییی ذ و ال ،يرمییی منعیییا  امییینعذهم و رَصذیییدا ،
 ( 02: 5338/5 ،ینورید بهيرتابن «)ااعَطا 

 بییه: »نفییت هیرويشیی پسییرش بییه بییود زنییدان در کییه یحییاا در زیییاپرو: »خوانییدم ااتییاو کتیاب  در»  
 نگییطار تنگنییا در را انآنیی و شییوندیمیی ازيیینیبیی تییو از رییون نکیین، اريبسیی بخشییپ خییود انيسییراه
 بانییهم دّ ًییورته بیی و بییاش روانییهيم آنهییا بییه بخشییپ در  شییوندیمیی آزرده و خسییته تییو از رییون

 آنهییا بییه دنيبخشیی در و نکیین یکوتییاه آنهییا بییه ددادنيییام در و کیین رطیی  آنهییا از را اتبخشییپ
  «نکن یروادهیز

 بییا ،«ااحمدونيُییه ااتییطکرة» کتییاب در(  ه 913 مییرگ) حمییدونابیین حسیین بیین محمّیید   
 عبدربّییهابیین محمّیید بیین احمیید ،«حبسییه ی یی هییو و هیرويشیی ابنییه یاایی زیییأبرو تییمک» نفییتن
  بنیییه زییییأَبرو ریییال و» ان يیییب بیییا د،ییییاافر ااعطییید کتیییاب در ،( ه 928 میییرگ) یانداسییی
 خیییود کتیییاب در ،یهعیییر رهیییارم ةسییید در یعیییامر محمّییید ابوااحسییین و ،«هیرويشییی
 نيهمدنیی و ،«ااحییبر میین هیرويشیی ابنییه یاایی زیییأبرو کتییم» اشییارة بییا ،«اإلسییعاد و ااسییعاده»

 ااییییدر نبییییر» کتییییاب در ،( ه 225 مییییرگ) آبییییی حسییییين بیییین منصییییور أبوسییییعد
 بییه زیییپرو خسییرو انییدرز نیییا ،«شییيرویه  بنییه أبرویییز رییال» اشییارة بییا ،«اامحانییرات ییی
 5330 حمییدون،ابیین) انییدآورده ینییورید نییزارش بییا هماننیید واره، بییه واره را هیرويشیی
: 1/ 2112 ،یآبییییی ؛211: 5910 ،یعیییییامر ؛20: 5/ 5212 ،عبدربّیییییهابییییین ؛231-238: 5/
92 ) 

*** 

 تختییارُه مَیین اییيکُنْ: »ااحییبر میین شییيرویه ابنییه إایی  کتییم أبرویییز أن ااتییاو ییی و 2 §  
   و  اًَْییطنَعذتَه، مُهذتَنَییما  وردذتَییهُ شییرف ذا أَو  ر عذتَییه، نَییعَۀ  ییی کییان امییرَ ا  اؤو یتییک
 أحییدا    و أَذَالْتَییهُ، مییا بعیید ا اعییک اْمییرَ ا    و عنهییا ات نَیی َ  بعطوبییۀ أًییبتَه امذییرَ ا  تععذلییه
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 تَسییتعمله أن إیّییا  و ثُبوتییه میین اییه أحییمُّ سییلطانؤک إزااییۀ أنّ خَلَییدؤ   ییی یَطَیی ُ ممُیین
 أخییط ریید مُییدذبرا کبيییرا    و  يییره،  ییی تعارُبییه رل ییتذ و بنفسییه إععابُییه کَبُییرَ  مذییرا  نَییرَعا 
 ؛03و08: 5338/5 ،ینییورید بییهيرتابیین «)رسییمه میین ااسُیین  خییطتأ کمییا عطلییه میین ااییدهرُ
 ؛21: 5212/5 عبدربّییییه،ابیییین ؛918و911: 5330/5 حمییییدون،ابیییین: نییییک نيهمدنیییی
 ( 222: 5910 ،یعامر ؛59: 5338 ،یاريرهش

: نوشییت هیرويشیی پسییرش بییه بییود زنییدان در کییه یحییاا در زیییاپرو ،‹خوانییدم› ااتییاو کتییاب در و»
 و یباشیی داده ارو را او تییو و بییوده یپسییت در دیییبا ،ینییینزیبرمیی ییانروا رمیی یبییرا کییه را یکسیی»
 یاداده ریرار  خیود  توریه  و اطیر  میورد  را او تیو  و باشید  شیده  سیتم  او بیه  کیه  باشید  یاررمند ای
 یکسی  ایی  و یباشی  کیرده  ینيسینگ  معیازات  را او نطشیته  در کیه  نسیرار  یکسی  بیه  را یی رمیانروا  و

 آن اییی و کنییدیمیی ی رمییانبردار تییو از اکنییون و یباشییکییرده کورییک و خییوار شییتريپ را او تییو کیه 
 و آن یمانییدنار تییا باشیید بهتییر او یبییرا تییو یی رمییانروا ینییابود یبییدان خییود ذهیین در کییه کییر
 مرییرور و خودسییتا اییی و نشییان و نییامیبیی کییه یکنیی انتخییاب کییردن حکومییت یبییرا را یکسیی مبییادا
 ؛سییااخورده یآدمیی اییی و نکیین بانتخییا تیییکارها یبییرا را تعربییهکییم آدم نيهمدنیی و باشیید
 کییرده پامییرده را او رسییم زمییان نییطر کییهرنییان کییرده، خسییته را او عطییل روزنییار رراکییه
  «است

 اشییارة بییا ،«ااکتّییاب و ااییوزرا » کتییاب در رهشییياری، عبییدوس بیین محمّیید أبوعبییداز  
 یگرنییونید یانییدک بییا را خسییرو انییدرز نیییا ،« ویلییۀ وًییيۀ شییيرویه ابنییه أبرویییز أوًیی »
 تختییارُه مَیین اییيکُنْ» ،   «اؤو یتییک تختییارُه مَیین اییيکُنْ» یرییا بییه امّییا اسییت، کییرده زنوبییا

 خسیییرو انیییدرز نییییا رو،نییییازا ؛(59: 5338 ،یاريرهشییی) اسیییت آورده   « اوزارتیییک
 خواهنیید را هیرويشیی وزارت یسییتگیشا کییه اسییت ییآنهییا یهییایانیییو دربییارة زیییپرو

 إایی  کتییم أبرویییز» دییینوینمیی بییهيرتنابیی همدییون یاريرهشیی کییه،نیییا مهییمّ نکتییۀ  داشییت
 وًییيۀ شییيرویه ابنییه أبرویییز أوًیی » کییه کنییدیمیی اشییاره بلکییه ،«ااحییبر میین شییيرویه ابنییه

 یهیا نامیه تيّوًی  ایی  عهیدها  ادآوریی  آشیکارا  خیود  نیی ا و ،    « منهیا   صیل  ی ی  رال  ویلۀ،
 اییی عهیید زیییپرو خسییرو یراسییتبییه کییهنیییا و اسییت خییود نانيرانشیی بییه یساسییان پادشییاهان

 زنیدان  درون از او نامیۀ  بیا  را آن دیی نبا کیه  اسیت بیوده  نوشیته  هیرويشی  یبیرا  یانامیه تيّوً
  انگاشت یکی هیرويش به

*** 

 إمییا: ثالثییۀ أحیید اخرارییک إنتخییم: »شییيرویه ابنییه إایی  أبرویییز کتییاب  ییی رییرأت و 9 §   
 علی   عَیدَلَ  کیطاک  کیان  مَینْ   ینن   اایدین   یی  وَر عیا   یَیدُعی  و اامیال   یی  زهیدا  یُههر ررال 

 یَییرَعذ اییم هییو  ییننْ ااعؤمَییارة،  ییی ارتهییدَ و ااخؤییراوَ و  ییر و ااشییریر میین أَنْصَییرَ و اانییعير
 کبيییرا  یییو ارَ و رلییيال  یخییونَ أن حَر یّییا  کییان  مانتییه نهییرا  و دینییه علیی  إبطییا ً یَعؤییرُ اییم و
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 و خییان مییا علیی  رَبذتَییهُعا منییه ذاییک علیی  دهذییرتَ  ییننْ بااخيانییۀ، اکتتامییا  و بااریییا  اسذتؤسییرَارا 
 ااعیطاب   یی  بیه  نک لْیتَ  باارییا   بیارز  و ااخيانیۀ   یی  رَلَّیو  هیو  إن و و َّیر،  میا  علی   تَحمدذه ام
  ااحبر م  مااه استنهفْت و

 إایی  بییااخراو علمییه  يییدعوه ااعطییل  ییی مأمونییا  اامییال  ییی  نيّییا  بییااخؤراو عاامییا  ررییال  أو   
 و ااعفییۀ إایی   نییاه یییدعوه و باارعيّییۀ، اار یین و نؤییيناألرَ ااعؤمییارة و ااحلْییم  ییی ا رتصییاد
  ینره مما اارهبۀ و ینفعه  يما اار بۀ إا  عطله یدعوه

  يرتیینمَ ااییرز   ییی عليییه  توسؤّیی ُ اامییال میین مُطْتؤییرا  با مانییۀ مأمونییا  بییااخؤراو عاامییا  ررییال  أو  
 عیین بأمانتییه یَعؤییرُ و وَ،ااخؤییرا بعلمییه یُزْرییی و اايسییيرَ، افارتییه یسییتکبرَ و ااییرز َ احارتییه
 ( 15و11: 5338/5 ،ینورید بهيرتابن «)ااخيانۀ

 را سییه نیییا از یکییی خییراو کییردن رمیی  یبییرا: خوانییدم پسییرش بییه زیییاپرو کتییاب در و»  
 رایییز باشید،  زکییاريپره نیی د در و باشید  انییینما زاهید  میال  و پییول در کیه  یمیرد  اییی: کین  انتخیاب 
 و کنییدیمیی ر تییار عییداات بییه ثروتمنییدان بییا و رودیمیی مستنییعفان سییمت بییه باشیید نيرنیی هرکییه
 و زنییاريپره شیخص  نیی ا انیر  و کنیید تیالش  سیاختن  آبیاد  در و کنیید رمی   ی راوانی  بیه  را خیراو 

 و ایییر یسییازپنهییان ليییدا بییه اش،یدارامانییت و نییید یآبییرو حفییظ خییا ره بیی او ،نمانیید عفییت بییا
 او یشیید مطلیی  او انییتيخ از انییر پییر  کنیید یآوررمیی  ادیییز و کنیید انییتيخ یکمیی انتپ،يییخ
 انییر و یکنییینمیی پیسییتا را پیهییایخییوب و یکنیییمیی معییازات کییرده، انییتيخ آندییه بییر را
 و یکنیی شییکنعه سییخت را او یتییوانیمیی ،شیید انییینما اشیاکییاریر اییی و شییود آشییکار اشانییتيخ
 اییی  یا کنیی زنییدان بییه را او و یريیین پییر ،اسییتکییرده رمیی  تییو بییه انییتيخ از کییه را اشییییدارا
 بییه دانشییپ و علییم تییا کیین، انتخییاب را خردمنیید و پییول، از ازيیینیبیی خییراو، امییور بییه دانییا مییرد
 و دهیید، سییو  تيییرع بییا کییردن مییدارا و مییردم خییراو یآوررمیی  در یروانییهيم بییه را او خییراو

 بیییه عالریییه بیییه را او خیییردش و عطیییل و دارد، وا یدارامانیییت و عفیییت بیییه را او اشیثروتمنییید
 امییور بییه دانییا یمییرد اییی  کنیید دعییوت اسییت، نییرر بییه دییهآن زازيییپره و اسییت سییودمند آندییه
 و رز  در انییر پییر کیین، انتخییاب را تنگدسییت و ريیی ط و یدارامانییت در اعتمییاد مییورد خییراو،
 علییییت بییییه و شییییمرد مییییتي ن را رز  نیییییا ،یببخشیییی او بییییه و یکنیییی کمییییک را او یروز

 سییبم بییه و دهیید رونیین را خییراو اش،دانییپ و علییم بییا و بدانیید ادیییز را کییم اشیتنگدسییت
  «کند زيپره انتيخ از اشیدارامانت

*** 

 باامشییاوَرة  عليییک: »حبسییه  ییی هییو و شییيرویه ابنییه إایی  إبرویییز کتییاب  ییی رییرأت و 2 §  
 اییک یُخییروُ و ااییدُا  عنییک یَحسؤییمُ و ااکَیییُ اییک یُننیی ُ مَیین ااررییال  ییی وارییدٌ  ننییک

 إ   رًییۀ   يییک اعییدوُ    و انتهزَهییا إ   رًییۀ  عییدوُ   ییی اییک یَییدَعُ   و اامسییتکؤن 
 أنْ مؤیین نفسییک  ییی مَکانؤییک علییوُّ   و دناییک  ییی رأیییک شییدّةُ یمنعذییک   و حصّیینها،



 82 عهد ناشناختۀ خسرو پرویز به پسرش، شيرویه/ 

  ییی  یینن  نَفيییتَ، أذْمَمذییتَ إن و ارتنيییتَ أحذمَییدذتَ  یینن  يییر  ، رأیَ رأیییک إایی  تعمیی َ
 خییاار إن و عنیید ، شییدّة  رأیُییک ازداد رأیَییک وا یین إنْ أن ییه منهییا: خؤصییا   ذاییک

 عنییه مت نییعا  رأیتییه إن و ربلییتَ، رأیییتَ امییا معذتليییا  رأیتَییه  یینن نهییر ، علیی  عَرَنْییته یَیک رأ
 اییک مَحییوُیَ و أخطییأ، إن و شییاورذت ممّیینْ اانصییيحۀ اییک یعییدُدُ أن ییه منهییا و اسییترْنيتَ،

 ( 81: 5338/5 ،ینورید بهيرتابن « )رصُر إن و مودُته

 بییاد تییو بییر: هیرويشیی پسییرش بییه بییود، زنییدان در کییه یحییاا در زیییاپرو کتییاب در خوانییدم و» 
 و تمییام را تیییکارها کییه ا ییتی یخییواه را یکسیی مییردم، انيییم در تییو همانییا کییردن، مشییورت
 را اسییت پنهییان دهییید از آندییه و کنییدیمیی بر ییرف را مشییکالتت و داد خواهیید انعییام کمییال
 نییه و نییدک اسییتفاده آن از مگییر وانگییطارد، تییو هيییعل دشییمن یبییرا ی رًییت و سییازدیمیی آشییکار
 نمییان بییه یشیییانددرسییت و سییازد محکییم را آن کییهنیییا مگییر ،دشییمنت هيییعل تییو یبییرا ی رًییت

 رمیی  نهییرت بییا را گییرانید یرأ و نهییر کییهنیییا از را تییو خییودت، دییید از بلنیید گییاهیپا و خییودت
 اسییتفاده نهییرت کنییار در گییرانید نهییر از انییر پییر  نکنیید منیی  ،یکنیی اسییتفاده آن از و یکنیی
 یخییواه ینفیی را آن ،یکییرد نکییوهپ را گییرانید نهییر انییر و دییید یخییواه را اشثمییره ،یکییرد
 نهییر انییر کییه سییتا نیییا آن، رملییه از: دارد ورییود ییهییايانیو کییردنمشییورت در همانییا  کییرد
 مخییاار انییر و شیید، خواهیید محکییم تییو پيپیی نهییرت و یرأ بییود، نهییرت بییا موا یین یگییرید

 را آن کییه یًییورت در پییر داد، یخییواه رییرار یبررسیی مییورد نهییرت برابییر در را آن بییود نهییرت
 تیییمز از و یکنی ینمیی ربیول  را آن ،یدییید نهیرت  از تییرنیيپیا  را آن انییر و یر تیپیط  یدییید برتیر 

 و میودت  و باشید  خطیا  انرریه  کنید، یمی  تیو  مينصی  حتينصی  و پنید  کیه  سیت ا نیی ا زيی ن مشورت
  «باشد کوتاه انرره کند،یم تو میتطد را یدوست

*** 

 میین اايسییيرعلیی  عُطوبتَییک ارعییلْ: »شییيرویه ابنییه إایی  أبرویییز کتییاب  ییی رییرأت 1 §  
 عليییک یُعذتَییرَأ ایم  ااصییرير ییی منیک  یُطْمَیی ذ اییم  ینذا  منهییا، ااکبيییر علی   کعطوبتییک ااخيانیۀ 
  ًشییی علیی  تُعییارؤبَن    و ااخییراو میین یَیینطُصُ ااییدرهم  ییی اابریییدَ أبییر دؤ و ااکبيییر ییی

 أعهییمَ ارعییلْ و إزراشییه، علیی  کرزرییک   شییی علیی  تَییرْزُرَن    و کسییره علیی  کعطوبتؤییکَ
 یَعذلَییمَ أنْ  يییر میین مااییه تییو يرَ و اامُزْر ییی دم  حَطْیینَ عليییه ثواب ییک أحسیینَ و  يییه رزرییک
: 5/ 5338 ،ینییورید بییهيرتابیین «)یَهلییک أنْ مؤیین اعتصییم و عییرُ حییين أمییرهَ أحذمَییدذتَ أَن ییک
 ( 915: 5330/5 حمدون،ابن: نک نيهمدن ؛521و522

 معییازات همدییون را کییم انییتيخ بییر معییازات: هیرويشیی پسییرش بییه زیییاپرو کتییاب در خوانییدم»  
 تشی رر ابید، ين دسیت  تیو  بیبخپ  بیه  کوریک  یخطیا  در انیر  رایی ز ر،يی بگ نهیر  در ادیی ز انتيخ بر

 را راًیید شییود،یمیی کییم خییراو از کییه یدرهمیی یپیی در همانییا  داشییت نخواهیید را بییزرگ یخطییا
 کوریک،  امیور  بیر  تیو  یسیو  از کیردن  زاتمعیا  همدیون  تیو  یسیو  از یمعیازات  چيهی  و بفرست
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 یبییرا تییو یسییو از دادن پییاداش همدییون تییو یسییو از یپاداشیی چيهیی و نباشیید ريیینهیبیی و دیشیید
 ًییرف امییر نیییا در را اتپییاداش نیتییربییزرگ  نباشیید کورییک یخطاهییا آن از کییردنیدور
 مییال بخشییپ و بییده رییرار  رودسییتان خییون حفییظ در را اتدادن پییاداش و دادن یروز و کیین
 یهنگییام  یادهیپسییند را او کییار تییو بدانیید کییهنیییا بییدون ده، رییرار تورییه مییورد را آنییان بییه ادیییز
  «کن حفظ شدن وتباه ینابود از را او کرد، یخوددار زشت یوکار خطا از او که

*** 

 تَسذییفؤکُ منییکَ کلمییۀ  إن : ااحییبر میین شییيرویه ابنییه إایی  أبرویییز کؤسذییرم کتییم و 0 §  
 مَیینْ علیی َ مَسذییلواۀ  سُییيو کَ سُییخْطَکَ إن  و دمییا ، تَحذطؤیینُ منییک خْییرمأُ کلمییۀ إن  و دمییا ،

 أمییر   نَفَییاذ إن  و عنییه، رنییيذتَ میین علیی َ مُستفينییۀم برکییۀم رنییا َ إنّ و عليییه، سَییخؤطْتَ
 أن اونییک میین و  َییُخطؤیی أن رواییک مؤیین  نییبک  ییی  ییاحترسذ کالمییک، دهییورَ میی 
 و تفن ییال  تعُفییو و حزمییا ، و رُییدذرَة  تُعارؤییمُ ااملییو َ  إن و  یَخؤییرُ أن رسیید  میین و یتريُییر
 بمیین  ییأبلؤغْ رنییيذتَ إذا و یَزْهییوَ أن الحلییيم   و یُسییتَخؤرُ أنَ الطییادر ینبرییی   و حؤلمییا 
 عليییه سییخؤطْتَ مَیین  نَیی ذ سَییخؤطْتَ إذا و رنییا  علیی  سییواه مَیین یَحییردذ عنییه رنییيتَ
 اعلییمذ و اعطوبتؤییک، یُتعییر گَ اییئال  أنه َییکذ عاربذییتَ إذا و سَییخَطک مؤیین سییواه مَیین یَهذییرُبذ
 میین اسُییخطؤک  طییدُرذ مُلکییک، عیین یصییرُرُ  نییبَک أن  و اارنییم، عیین تَع ییل  أن ییک
 ؛212و219: 5/م5338 ،ینییورید بییهيرتابیین «)اابییواب میین اؤرنییا  تُطییدّرُ کمییا ااعطییاب
 ( 98: 1/م2112 ،یآب ؛20: 5212/5 عبدربّه،ابن: نک نيهمدن

 بییه یزیخییونر تییو، از یاکلمییه همانییا: نوشییت هیرويشیی پسییرش بییه زنییدان از زیییپروا یکسییر و» 
 ات،نارنییایتی همانییا و کنییدیمیی یريرلییون خییون خییتنیر از گییرید یاکلمییه و آوردیمیی ورییود

 او از کییه کییرآن یبییرا اسییت یبرکتیی تییو تیرنییا و برکشییيده، نيییام از اسییت شمشییيرهایی
 ؛اسییت همییراه تییینفتارها انيییب بییا تیییکارها نییر تن انعییام همانییا و ینشییت یرانیی و خشیینود
 و باشیید خطییا اسییت ممکیین و یینییو سییخن تيعصییبان حااییت در کییهنیییا از بییاش موادییم پییر

  نییردد سییبک رسییمت کییهنیییا و کنیید رييییتر اترخسییاره رنیی  کییهنیییا اییی بییاش موادییم
 و یبخشییندن سییر از و کننییدیمیی معییازات خییود اراده و رییدرت بییا پادشییاهان کییه یراسییتبییه
 خردمنیید اییی و نییردد سبکسییر توانمنیید کییه سییتين سییتهیشا و کننییدیمیی نطشییت ییبايشییک

 رلییم یبییرا گییرانید تییا ده بییروز را تتیرنییا ،ینشییت یرانیی یکسیی از انییر و کنیید یسرکشیی
 کیین پنهییان را خییود یتینارنییا ،ینشییت ینارانیی یکسیی از انییر و کننیید تییالش و یسییع تتیرنییا
 کیین معییازات شییدت بییه ،یکییرد اتمعییاز انییر و زنییدینگر اتیتینارنییا و خشییم از گییرانید تییا
 نيخشییمگ کییه یهسیت  آن از تییربیزرگ  تییو کیه  بییاش آنیاه  و نزننیید  عنیه  تییو، معیازات  آن بییه تیا 
 یبییرا پییاداش کییه همانگونییه پییر باشیید،یمیی اتیی رمییانروا از تییرکورییک تییو خشییم و یشییو
  «باش داشته مدنهر معازات هم اتیتینارنا یبرا ،یکنیم ینيبپيپ تتیرنا
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 رییدُرتَ اذا  انییک إ را ییک، یعلیی ااسییلطانَ  رتصییادؤ  اؤرعییلْ:  بنییه زیییابرو رییال 1 §  
 الندامییۀ تععییلْ اییم و ااب طییاف، میتطییو روُمذتَهییا و ااحکمییۀ زانيییبم ز نْتَهییاوَ ذاییک یعلیی ا مییور
 ( 211و223: 5/م5338 ،ینورید بهيرتابن «)ااحؤلم یعل سلطانا 

 انییر رایی ز کین،  مسیل   اتیروادهیی ز بیر  را خیود  یورانیه يم: »نفیت  هیرويشی  پسیرش  بیه  زیی اپرو» 
 و یادهيیینردان محکییم و یادهيسیینع حکمییت زانيییم بییا را آنهییا ،یدهیی انعییام نيرنیی را کارهییا

  «یانداده ويترر یخردمند و یبردبار بر را یمانيپش

 

  ریگجهینت. 3

 ةدور یرانیییا اتيییادب نییۀيننع از آندییه در انررییه کییه میییداد نشییان پییاوهپ نیییا در
 یکتییاب اییینو اسییت،دهيرسیی یاسییالم روزنییار بییه یعربیی زبییان بییه تررمییه راه از و ساسییانيان

 از ییهیا نشیانه  تیوان یمی  امّیا  نیدارد،  وریود  «هیرويشی  پسیرش  بیه  زیی پرو خسیرو  عهید » نام به
 «ا خبییار ونيییع» کتییاب در ینییورید بییۀيرتابیین نییزارش در اهیییوبییه ،یکتییاب نيرنیی ورییود
 و خیییراو کیییارنزاران دنییییبرنز ةدربیییار را یسیییايس انیییدرز رنییید او  دیییید رشیییم بیییه
 و کییارنزاران معییازات وةيشیی گییران،ید بییا یشیییاندهییم بییودنسییتهیشا آنهییا، ییهییایانیییو
 ان،يسیییراه بیییه هیییابخشیییپ و دسیییتمزد پرداخیییت در یروانیییهيم نناهکیییار، کیییانینزد

 و یبردبییار و خشییم هنگییام در یدارشییتنیخو و دادن  رمییان ةويشیی و نفتییار یرگییونگ
 نامییۀ از ،یکشییوردار و یی رمییانروا نیییيآ دربییارة ی ییورکلّبییه و یروانییهيم و پیبخشییا
 دیی نویمی  خیود  کیه رنیان  و آوردیمی  هیرويشی  پسیرش  بیه  زیی پرو خسیرو  شدةشناخته اريبس
 بییوده، انيساسییان یهییاتارنامییه از یکییی نمییانیبیی کییه «ااتییاو کتییاب» در را انییدرزها نیییا

 پادشییاهان یهییا«عهیید» گییرید یهییایانیییو و محتییوا از کییه یشییناخت بییا  اسییتخوانییده
 انییدرز و پنیید یهمگیی زیخسییروپرو یانییدرزها نیییا نفییت دیییبا نمییانیبیی م،یییدار یساسییان

 کییه انییدییانییدرزها همییان با ییت و ریینر از و یکشییوردار وةيشیی دربییارة ییدسییتورها و
 از ییانییدرزها را آنهییا سییتیبایمیی رونیییازا و ميشناسیییمیی یساسییان پادشییاهان گییرید از
 پنداشییته کنییون تییا کییهرنییان نییه شییناخت، «هیرويشیی پسییرش بییه زیییپرو خسییرو عهیید»

 از پيپیی روز رنیید و زنییدان درون از زیییپرو خسییرو کییه یانامییه از ییهییاتکّییه اسییت،شییده
 پسیرش  یبیرا  زیی پرو خسیرو  کیه نیی ا رشیپیط  بیا  نيهمدنی   بیود نوشیته  هیرويشی  یبیرا  مرگ
 در را هیرويشیی شییتريپ ز،یییپرو خسییرو کییه میریبرییط دیییبا اسییت،بییوده نوشییته «عهیید» هیرويشیی
 و اسیت بیوده  نوشیته  او یبیرا  را عهید  نیی ا و دهیی برنز یعهید يوا بیه  یااهیی و یدربیار  نیيآ

 بییه در بزرنییان بییا او یهمداسییتان و هیرويشیی شییورش کییه ميکنیی بییاور دیییبا کییه،نیییا هییم
 بییه اسییتبییوده هیرويشیی واکیینپ آشییکارا او، کشییتن آنگییاه و پییدرش ا کنییدن زنییدان
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 در کییه زیخسییروپرو خواسییت بییا زهيسییت و خییود یعهییديوا ناحیی شییدن نر تییه دهیییناد
 تییرکورییک بییرادر مردانشییاه، شییاهزاده تییا ديکوشیی خییود یی رمییانروا یروزهییا نیآخییر
  ندیبرنز ینيرانش به را هیرويش
 

 هايادداشت
کند، و پاسخ یهایی مپسرش هرمزد که در آن به او هنگام وانطاری پادشاهی سفارشخسرو به  عهد .1

  «ه اوهرمزد ب
نوشت، به رای در یک دست « شودانوشيروان به پسرش که سررشمۀ بال ت ناميده میخسرو  عهد» .2
 .آمده است« معموعۀ بال ت«)= اابال هعَپّ»، «اابال هعَين»

وارة « بيته»نوشت، به رای در یک دست « انداش که آمادة تعليم بودهه کسانی از خانوادهخسرو ب عهد . »3
 پسرانپ( آمده است  «)=بنيه»

، 920تا929: 5931 ميراحمدی،؛ 292، 220تا225: 5910ها، نک: تفنّلی، برای  هرستی از این نوشته. 4
؛ همدنين برای رند نمونه از این 231تا235، 280تا282، 228تا252: 5981/2 مالیری،محمّدی؛ 911تا910

  551تا13: 5988مالیری، محمّدی؛ 11تا15: 5918عنصراامعاای، ؛ 10تا11: 5982اندرزها، نک: آسانا، 
 

 کتابنامه

 هاکتابالف. 

 عبید  خااید : نيی بتحط  المحاضارات  فای  الادر  نثار   (2112  )حسیين  بین  منصیور  ابوسعد ،یآب  5
  ااعلميه دارااکتم: روتيب  محفو  اارنی

  کلسیینين و اسییترن  مصییحّو مییتن اسییاس بییر  یبلخاااباان ةفارساانام ،(5912  )یبلخییابیین  2
  یشناش ارس اديبن انتشارات: رازيش  یی سا رستگار منصور از هيتحش و ويتون

: نيییبتحط  ا ول اامعلیید  الحمدونیَّااه التااذکرة(  5330  )حسیین بیین محمّیید حمییدون،ابیین  9
  ًادر دار: بيروت  عباس بسکر و عباس إحسان

 محمّیید مفيیید: نيییطبتح  ا ول اامعلیید  الفريااد العقااد(  5212  )محمّیید بیین احمیید عبدربّییه،ابیین 2
  ااعلميه دارااکتم: روتيب  رميحه

: تهیییران  تعیییدّد محمّدرنیییا ۀتررمییی  الفهرسااات ( 5985) اسیییحا  بییین محمّییید م،ینیییدّابییین 1
  هاتمدن ینفتگو یاامللنيب مرکز یهمکار با رياسا  انتشارات

 کیییادم ۀتررمییی  انیساساااان ةدرباااار یقااااتیتحق(  5915) نيکنسیییتانت نوسترانتسیییر،یا 0
  کتاب نشر و تررمه بنگاه: تهران  زادهکادم

  بهییار یتطیی محمیید ويتصییح بییه  یبلعمیی خیتییار(  5981  )محمیید بیین محمیید یابییوعل ،یبلعمیی1
  زوار انتشارات: تهران  ینناباد نیپرو محمد کوشپبه

 شییرکت: تهییران  یديسییع محمیید ۀتررمیی .روق و رانيااا  هاااجنااا(  5982  )وسيییپروکوپ 8
  ی رهنگ و یعلم انتشارات

 و نیااد یانزابی  رنیا  کوشیپ بیه (  5919) العجام  و العارب  ملاو   اخباار یفا  االمام تجارب 3
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  مشهد ی ردوس دانشگاه انتشارات: مشهد  یکالنتر يیحی

 رااییه کوشییپبییه  اسااالق از شیپاا رانيااا اتیااادب یيتااار(  5910  )احمیید ،یتفنییل 51
  سخن انتشارات: تهران  آموزنار

  ریَالسّاا غُاار ر یيتااار یپارساا  کهاان شاااهنامة(  5912  )محمیید بیین نيحسیی ،یمر نیییثعییااب 55
  مشهد ی ردوس دانشگاه انتشارات: مشهد  یروحان محمد ديس ۀتررم

 بکتااب  المعاروف  ریَالسّا  غُار ر  یيتاار (  5309  )محمید  بین  نيحسی  ابومنصیور  ،یمر نثعاابی 52

  ا سدی مکتبه:  هران  سیرهم و الفرس ملو  أخبار غُر ر

  اساالق  و رانيا ا در  کشاوردار  نيای آ  تاا  (  5980  )بحیر  بین  عمیرو  عبمیان ابو ریاحظ،  59
  کتاب ۀانيآش انتشارات: تهران  نوبخت ازميحب ۀررمت

 دار: بيیییروت  الکتّااااب و الاااوزراف(  5338  )عبیییدوس بییین محمّییید أبوعبیییداز ،یاريرهشییی 52
   یااحد اافکر

: تهییران  شییعار رعفییر ۀتررمیی  هانشااا و امبرانیااپ یيتااار(  5920  )حسیین ،یاًییفهان ةحمییز 51
  رانیا  رهن  اديبن انتشارات

 ونیاااع(  م5338/ ه5258  )مسیییلم بییین عبیییداز أبومحمییید ،(ینیییورید بیییهيرتابییین) ینیییورید 50

  روتيب  ا ول اامعلد .األخبار

 یمهییدو محمییود ۀتررمیی .الطااوال اخبااار(  5985  )داود بیین احمیید فییهيابوحن ،ینییورید 51
  ین نشر: تهران  یدامران

: مرارعیییه  عیییامر عبیییداامنعم: نيیییتحط  الطاااوال اخباااار(  5301  )_________________ 58
  هيااعرب ااکتم ا ياح دار: ااطاهره  اليااش نیاادرمال

  یرهانییدار کییاووسيک ۀتررمیی  انیساسااان یيتااار یمبااان ،(5982  )کییالوس رمان،يشیی 53
  روز  رزان پاوهپ و نشر: تهران

  2و  الملااو  و الرساال یيتااار اياا  طباار یيتااار(  5912  )ریییرر بیین محمیید ،ی بییر 21
  رانیا  رهن  اديبن انتشارات: تهران  ندهیپا ابوااطاسم ۀتررم

 ااعییز   الملااو  و الرّساال یيتااار ر الطّباار یيتااار(  5301  )ریییرر بیین محمیید ،ی بییر 25
  بمصر داراامعارف: ااطاهره  ميابراه ابواافنل محمد: نيتحط  یاابان
 اتيییادب در یپاوهشیی) یعرباا ادب باار یپارساا پنااد ریتاا ث(  5912  )یسییيع وب،ااعییاک 22
  ی رهنگ و یعلم انتشارات شرکت: تهران  خعستهیفیشر عبداز تررمۀ  (یطيتطب

 یمعتبیی مباشییرت و کتابییت بییه .االسااعاد و السااعاده(  5910  )محمیید ابوااحسیین ،یعییامر  29
  تهران دانشگاه انتشارات: تهران  ینويم

 ويتصیییح و اهتمیییام بیییه  ناماااهقاااابوس(   5918  )اسیییکندر بییین کیییاوسيک ،یصیییراامعااعن 22
  ی رهنگ و یعلم انتشارات شرکت: تهران  یوسفی ني المحس
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  س:  ارسیییی بیییه برنرداننیییده  عبیییاس احسیییان: عربیییی ةپاوهنییید(  5928) اردشااایر عهاااد  21
  ملی آثار انعمن انتشارات: تهران  شوشتری امام علی محمد

: تهییران  ايیینررییم مسییعود ۀتررمیی  رانيااا یباسااتان یيتااار(  5989  )نلسییون دییاردیر ،ی ییرا 20
  ی رهنگ و یعلم انتشارات شرکت

 مرکییز: تهییران  مطلیینیخییااط رییالل کوشییپبییه .شاااهنامه(  5939  )ابوااطاسییم ،ی ردوسیی 21
  یاسالم بزرگ اامعارفرهید

  نامییهواره و ی ارسیی ۀتررمیی ،یسیییآوانو ،یپهلییو مییتن بییا(  5918) .بابکااان ریاردشاا ةکارناماا 28
  تهران دانشگاه انتشارات: تهران  یوش ره بهرام ۀتررم

 ديرشییی ۀتررمییی  انیساساااان زماااان در رانياااا(  5912  )امانوشیییل آرتیییور سییین،سیییتنیکر 23
  کتاب یايدن انتشارات: تهران  یاسمی

 نيدر محمیی ۀتررمیی  انیساسااان سااقوط ةآسااتان در رانيااا(  5983  )یا  آ کر،يکواسیین 91
  کندوکاو انتشارات: تهران  ییايحی

 تصییحيو و مطابلییه بییه  األخبااار زياان(  5921  )محمییود ابیین اانییحا  عبییدااحی ،ینردیییز 95
  ایران  رهن  بنياد انتشارات: تهران  حبيبی عبدااحی تعلين و تحشيه و

 ازتیییعنا ۀتررمیی  یساسااان رانيااا تماادن(  5912  )چیگییوروینر ريییمیو د ن،ياوکییون 92
  ی رهنگ و یعلم انتشارات: تهران  رنا

 انتشییارات: تهییران  بهییار یتطیی محمیید ويتصییح بییه(  5989  )القصاا  و یيالتااوار مجماال 99
  کتاب یايدن

 آن آثااار و اسااالق از شیپاا یراناايا فرهنااا(  ااییر 5912  )محمیید ، یریییمال  یمحمّیید 92

  توس انتشارات: تهران  یعرب اتیادب و یاسالم تمدن در

 القاارون فاا  هیالفارساا عاان النقاال و الترجمااه(  ب 5912  )محمیید ، یریییمال  یمحمّیید 91

  توس انتشارات: تهران  نیيا  و ااتاو کتاب: ا ول ااعز  االول ر هیاالسالم

 عصاار از انتقااال دوران در رانيااا فرهنااا و یيتااار(  5912  )محمیید ،یریییمالیمحمّیید 90

  زدانی انتشارات: تهران  5و  یاسالم عصر به یساسان

 از انتقاااال دوران در اياااران فرهناااا و تااااريی(  5981  )محمییید ،یرییییمالیمحمّییید  91

 یبیرا  یمیددکار  و ماییه  همدیون  ی ارسی  زبیان : رهیارم  رلید  ،یاساالم  عصار  باه  یساسان عصر
  توس انتشارات: تهران  یاسالم یررنها نخستين در یعرب زبان

 عصاار از انتقااال دوران در رانيااا فرهنااا و یيتااار(  5982  )محمیید ،یریییمالیمحمّیید 98

 در یساسییان یادار و یمییاا سییازمان اییی یوانییید نهییام: پیینعم رلیید ریاسااالم عصاار بااه یساسااان
  توس انتشارات: تهران  خلفا دوات

 عصاار از انتقااال دوران در رانيااا فرهنااا و یيتااار(  5913)  محمیید ،یریییمالیمحمّیید  93
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  توس شاراتانت: تهران (.هاوستیپ) یاسالم عصر به یساسان

 چنااد و اسااالق از شیپاا رانيااا در اخااالق و ادب(  5988  )محمّیید ،یریییمالیمحمّیید  21

  توس انتشارات: تهران .یاسالم و یعرب اتیادب در آن آثار از نمونه

 ۀتررمیی  5و  الجااوهر معااادن و الااذهب ماارو (  5982  )نيحسیی بیین یعلیی ،یمسییعود  25
  ی رهنگ و یعلم اتانتشار شرکت: تهران  ندهیپا ابوااطاسم

  ا وّل ااعییز   الجااوهر معااادن و الااذهب ماارو (  ه5213  )نيحسیی بیین یعلیی ،یمسییعود 22
  ااهعره دار: رم  دا ر اسعد: نيتحط

 تررمییه مطدمیه،   سییوم تیا  اوّل معلیید  یيتاار  و نشيآفاار(  5912  ) یاهر  بیین مطّهیر  مطدسیی،  25
  آنه اتانتشار: تهران  یکدکنیعيشف محمدرنا از طاتيتعل و

 و یيتااار در یپژوهشاا  یشناساارانيااا تحااوالت یيتااار(  5931) میمییر ،یراحمییديم 22

  ی هور انتشارات: تهران .باستان دوران در رانيا فرهنا

  پییاوهدانییپ یمحمّییدتط ويتصییح بییه(  5911  )العَاارب و الفُاارس اخباااریفاا االربهياانها  29
  ی رهنگ مفاخر و آثار انعمن: تهران

 ۀتررمیی  ساسااانیان زمااان در هاااعاارب و ايرانیااان تاااريی(  5918  )ئییودورت نوادکییه،  22
   رهنگی مطااعات و انسانی علوم پاوهشگاه: تهران  یخوشابیزر عباس

 در یجهاااان قااادرت دو رانياااا و روق(  5980  )گنیییاسید بئاتیییه و انگلبیییرت نتیییر،یو  21

  روز  رزان پپاوه و نشر: تهران  یرهاندار کاووسيک ۀتررم  یستيهمز و کشاکش

: تهیران   یرربی  زیی پرو تررمیۀ   باساتان  رانيا ا از تاازه   هاا افتاه ي(  5981  )وااتیر  نتر،يه  20
  رطنوس انتشارات

 ابییراهيم محمیید ۀتررمیی  5و  يعقااوبی تاااريی(  5900  )یعطییوب ابییی بیین احمیید یعطییوبی،  21
   رهنگی و علمی انتشارات شرکت: تهران  آیتی

  وهیییم بییین رعفییر  بییین اسیییحا  بیین  احمییید ،(یاابریییداد یوبعطیی ياا وانیییوابییین) یعطییوبی   28
: روتيییب  ا ول ااعییز   منصییور ليییخل: هيحواشیی ونیی  و هيییعل علیین  الیعقااوبی تاااريی(  ه5253)

  هيااعلم ااکتم دار

 هامقالهب.

 ديسییع ۀتررمیی  یپهلییو یهییامییتن  «قبااادان خساارو اناادرز»(  5982) یریی راماسییم آسییانا،  23
  10-11د کشور، ی رهنگ ثرايم سازمان: تهران  انیعر

 شاهنشاااه  کاامي هرماازد يیفرمااانروا دربااارة یپژوهشاا(  »5931  )شییهرام ان،يییليرل  11

(  س) اازهییرا  دانشییگاه رانیییا و اسییالم خیتییار یپاوهشیی ییی یعلمیی  صییلنامۀ  «رانیااان و رانيااا
  12-21د  35 یاپيپ  3 شمارة  دیرد دورة  کمی و ستيب سال

 تییاریخ  «ساسااانیان ةدور در ايااران سیاساای تاااريی(  »5919  )نلسییون دییاردیر ،ی ییرا  15
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 دانشییگاه پییاوهپ(  اول رسییمت ییی سییوم رلیید) ساسییانی دواییت  روپاشییی تییا سییلوکيان از ایییران
 یانتشییارات ۀم سسیی: تهییران  انوشییه حسیین ۀتررمیی  یارشییا ر احسییان: نردآورنییده  کيمبییری 
  210تا251ًص  اميرکبير

 ی روپاشیی تییا انيسییلوک از رانیییا خیتییار .«رانيااا یملّاا یيتااار(  »5919  )احسییان ارشییا ر،ی  12
 احسییان نردآورنییده   یمبییريک دانشییگاه پییاوهپ(  اوّل رسییمت ییی سییوم رلیید) انيساسییان دواییت

  181تا215د ر،يرکبيام انتشارات ۀم سس: تهران  انوشه حسن ۀتررم  ارشا ری
  . منابز التین

53.Chronicon Paschale. (1989), English tr. Michael and Mary 

Whitby as Chronicon Paschale 284-628 AD. Liverpool  
Göbl, R. (1971), Sasanian Numismatics, Translated by Paul 

Severin, Vienna, Klinkhardt & Biermann  
54.Luschey, H. (1986), “Ardašīr I, ii. Rock Reliefs,” 

Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & 

Kegan Paul, London, Boston and Henely, Vol. II. pp. 377-381  
55.Nikephoros Patriarch of Constantinopole. (1990), 

Berviarium historicum. ed. and tr. Cyril Mango as Short 

History, Corpus frontium historiae Byzantinae 13, 

Washiington, D. C  
56.Sebeos. (1999), The Armenian History Attributed to 

Sebeos I, tr. with notes Robert W. Thomson, historical 

commentary by James Howard-Johnston, Assistance from Tim 

Greenwood, Liverpool  
57.Shapur Shahbazi, A. (1993), “Crown Prince”, Encyclopaedia 

Iranica. Edited by Ehsan Yarshater, Mazda Publisher. Costa 

Mesa. California, Vol. VI, pp. 430-432  
58.Theophanes. (1997), The Chronicle of Theophanes 

Confessor, Byzantine amd Near Eastern History AD 284-813, 

tr. With introduction and commentary by Cyril Mango and 

Roger Scott, with the assistsance of Geophrey Greatrex, 

Oxford  
58.Wiesehöfer, Joseff. (1986), “Ardašīr I, i. History,” 



 31 عهد ناشناختۀ خسرو پرویز به پسرش، شيرویه/ 

Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & 

Kegan Paul, London, Boston and Henly, Vol. II. pp. 371-376  
 


