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دکتر شهراق جلیلیان

چکیده
در بيپ از رهار سده تاریخ ساسانيان ،پادشاهان بزرگ و رنگعویی همدون اردشير بابکان
( 221-222م) ،شاپور یکُم ( 211-221م) ،رباد یکُم ( 195-282م) و خسرو انوشيروان (113-195
م) ،در زندنانی خود و در آیين درباری ویاهای ،یکی از پسران خود ی و معمو بزرگترین پسر
را ی به وايعهدی برمینزیدهاند و با نوشتن وًيّتنامهای سياسی (در زبان ارسی« ،اندرز» و در
عربی« ،عهد») برای وايعهد ،او را در رشم بزرنان و ناادنان و کارنزاران شاهنشاهی و مردم،
همدون رانشين رانونی خویپ میشناساندند عَهد ،دستورها و اندرزهای شاهانه دربارة آیين
شهریاری به رانشين و یا رانشينان آینده و یا بزرنان و کارنزاران شاهنشاهی بود که پيپ از
مرگ پادشاهان نفته یا نوشتهشدهاند و آنها را میتوان وًيّتنامههای سياسی رمانروایان انگاشت
با این که در ادبيات ساسانی «عهدی» به نام «عهد خسرو پرویز به پسرش شيرویه» ناشناخته است ،امّا
در این رستار کوشپ خواهد شد تا نشان داده شود که خسرو پرویز همانند پارهای از نياکان خود،
بزرگترین پسرش را به وايعهدی برنزیده و برای او «عهد» /وًيّتنامه نوشتهاست و نشانههایی از
ورود رنين عهدی ،میتوان در به ی نزارشهای تاریخی به رشم دید
واژههااا
شيرویه

کلیااد  :ساسییانيان ،خسییرو پرویییز ،شییيرویه ،عهیید ناشییناختۀ خسییرو پرویییز بییه

 تاریخ دریا ت مطااه5932/52/2 :
نشانی پست ااکترونيک نویسنده
 .1دانشیار تاريی دانشگاه شهیدچمران اهواز

تاریخ پطیرش نهایی مطااه5931/9/1 :
jalilianshahram@yahoo.com
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 .1مقدّمه
معموعییهای از «عهییدها»« ،وًییيّتنامییههییا»« ،کارنامییههییا»« ،خطبییههییا»« ،توريعییات»،
«نامییههییا»« ،آیییيننامییههییا» و «تییاونامییههییا» از دورة ساسییانيان ،در کتییابهییای عربییی و
ارسی سیده هیای نخسیتين اسیالمی دییده مییشیوند کیه مییتیوان آنهیا را انیدرز نامیه هیای
سياس یی ی یا ااگوهییا و آیییينهییای کشییورداری خوانیید (دربییارة ای ین معموعییه از مییتنهییا،
نییک :محمّییدی 5912 ،ااییر211 :تییا289؛ همییو512 :1/5982 ،تییا502؛ تفنّییلی:5910 ،
252تییا211؛ ميراحمییدی991 :5931 ،تییا )901یییک بخییپ از اییین معموعییه ،عهییدها و
وًيّت نامیههیای پیاره ای از پادشیاهان اسیت کیه نهگیاه بخیپهیا و ییا تکّیههیایی از آنهیا
در کتییابهییای عربیی و ارسیی سییدههییای نخسییتين اسییالمی آمییدهاسییت عَهیید ،دسییتورها
و انییدرزهای شییاهانه دربییارة آیییين شییهریاری بییه رانشییين و یییا رانشییينان آینییده و یییا
بزرنییان و کییارنزاران شاهنشییاهی بییود کییه پییيپ از مییرگ پادشییاهان نفتییه یییا نوشییته
شییدهانیید و آنهییا را م ییتییوان وً یيّتنامییههییای سياس یی رمانروای یان انگاشییت (محمّییدی،
 5912ااییییر215 :؛ همییییو ،5982 ،و512 :1تییییا518؛ تفنّییییلی )252 :5910 ،عهیییید/
وًییيّتنامییۀ رنیید پادشییاه ساسییانی بییه رانشییينان آنهییا شییناخته شییدهانیید و دربییارة آنهییا
آنییاهیهییایی دارییم ،امّییا در ادبيیات بازمانییده از دورة ساسییانيان ،نوییا دسییتکییم ريیزی
ب یه نییام «عهیید خسییرو پروی یز بییه پسییرش ش یيرویه» ناشییناخته اسییت؛ بییا ای ین همییه ،در ای ین
پییاوهپ کوشییپ خواهیید شیید تییا نشییان دهییيم خسییرو پرویییز در سییالهییای پایییانی
رمییانروایی خییود ،شییاهزاده ش یيرویه ،بییزرگتییرین پسییر خییود را بییه وايعهییدی برنزی یده
بییود و حتییی بییرای او عهییدی نوشییته بییودهاسییت انررییه پاوهنییدنان رنییين «عهیید»/
وًيّتنامهای در ادبيیات ساسیانی نمییشناسیند ،امّیا بیه بیاور میا مییتیوان تکّیههیایی از آن
را در بییه ی رنیید نییزارش تییاریخی عربییی دی ید بازشییناختن «عهیید خسییرو پرویییز بییه
شيرویه» ،رنید نتيعیۀ مهیمّ خواهید داشیت :یکیی ایین کیه آنیاه مییشیویم خسیرو پروییز،
بایید شیيرویه را در آیییين دربییاری وییاهای بییه وايعهییدی برنزییده و ایین عهیید را بییرای او
نوشییته باشیید دیگییر ای ینکییه ،نوی یا شییورش ش یيرویه و همداسییتانی او بییا بزرنییان در بییه
زنییدان ا کنییدن پییدرش و آنگییاه کشییتن او و بس یياری از بییرادران خییویپ ،واکنش یی بییوده
اسییت بییه نادیییده نر تییهشییدن حیینا وايعهییدی خییود رراکییه خسییرو پرویییز در آخییرین
روزهییای رمییانروایی میییخواسییت مردانشییاه ،یییک بییرادر کورییکتییر شییيرویه را بییه
رانشينی برنزیند
1ا .1بیان مسئله

نیییزارشهیییای تیییاریخی نواهنییید کیییه در بی یيپ از رهیییار سیییده تیییاریخ ساسیییانيان،
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پادشییاهان رنگییاور و نيرومنییدی رییون اردشییير بابکییان ،شییاپور یکُییم ،ربییاد یکُییم و خسییرو
انوشییيروان ،در سییالهییای پییيپ از مییرگ ،در آیییين دربییاری ویییاهای یکییی از پسییران
خییود را وايعهیید خوانییدهانیید و بییا نوشییتن وًییيّتنامییهای سياسییی (در زبییان ارسییی:
«انیییدرز» ،و در عربی یی« :عهییید») بیییرای وايعهییید ،او را در رشیییم بزرنیییان و ناادنیییان و
کییارنزاران شاهنشییاهی و مییردم ،همدییون رانشییين رییانونی خییویپ مییینردانيدنیید بییا
مییرگ پادشییاه و سییرری شییدن آیییينهییای سییونواری همگییانی بییرای او ،وايعهیید در آیییين
شییاهانۀ وی یاهای تارگییطاری م ییکییرد و دورة رمییانروایی او ی ی معمییو بییدون سییتيزههییای
خییونين و رن ی هییای خییانگی ی ی آ ییاز م ییشیید بییا ورییود ای ین ،در دورة زمییانی پییر از
مییرگ شییاپور دوّم تییا آ ییاز شییهریاری ربییاد یکییم و یییا دورة پییر از مییرگ خسییرو پرویییز
( 028-135م) ،کییه شییهریارانی نییاتوان بییه تخییت آمییدهبودنیید ،ای ین بزرنییان و ناادنییان و
همونییدان خانییدانهییای بییزرگ ایرانییی بودنیید کییه در نردهمییيیی خییود ،همونییدی از
تخمییۀ ساسییانيان را بییه تخییت شییهریاری مییینشییاندند نتيعییه ایینکییه ،نییه در نییزارشهییای
تیییاریخی ريی یزی دربیییارة نیییزینپ وايعهییید در ایی ین روزنیییاران می ییشییینویم و نیییه از
وًییيّتنامییههییای پادشییاهان اییین دورههییا آنییاهی داریییم بییه دیگییر سییخن ،در ادبيییات
بازمانییده از دورة ساسیییانيان ،تنهیییا از شییهریارانی کیییه بیییرای خییود وايعهیییدی برنزیییده
بییودهانیید ،وًییيّتنامییه یییا «عهیید» شییناخته شییدهاسییت ازاییینرو ،در پاوهيییدن تییاریخ
ساسییانيان ،انییر از «عهیید» ییک پادشییاه بییه وايعهیید ییا رانشیين او آنییاه باشیيم ،ایین خییود
نشییان میییدهیید کییه پادشییاه ،پيشییتر و رنییانکییه میییدانییيم در آیییين دربییاری ویییاهای،
وايعهیید خییود را بییه همگییان شناسییانده بییودهاسییت رنییانکییه نفت یيم عه ید /وً یيّتنامییۀ
رند پادشاه ساسیانی بیه رانشیينان آنهیا شیناخته شیده انید ،امّیا ريیزی بیه نیام «عهید خسیرو
پرویییز بییه پسییرش شییيرویه» نمیییشناسییيم بییا ورییود اییین ،ابومحمّیید عبییداز بیین مسییلم
ابیینرتيبییۀ دینییوری ،نویسییندة مسییلمان سییدة سییوم هعییری ،در کتییاب «عيُ یون ا خبییار» از
یک یی از تارنامییههییای ساسییانيان ،تکّییههییایی را از نامییۀ خسییرو پروی یز از درون زنییدان بییه
پسییرش شییيرویه بییازنو میییکنیید ،کیییه همگییی انیییدرزهایی سياسییی و دربیییارة آییییين
شییهریاریانیید و بییه بییاور مییا اینهییا نمییتواننیید تکّییههییایی از آن نامییه باشییند ،بلکییه بازمانییدة
یکییی از عهیییدهای دورة ساسیییانيانند کیییه در اییین پیییاوهپ آن را بیییه اًیییطال «عهییید
خسرو پرویز به پسرش شيرویه» خواندهایم
1ا .2پیشینة پژوهش

در پاوهپ هیایی کیه دربیارة ادبيیات اییران پیيپ اسیالم و بیه وییاة ادبيیات ایرانیی دورة
ساسییانيان انعییام شییدهانیید ،کورییکتییرین اشییارهای بییه «عهیید» یییا وًییيّتنامییۀ سياسییی
خسرو پر ویز به پسیرش شیيرویه ییا ربیاد دوّم بیه رشیم نمییآیید و هیم ازایین رو بیود ایین
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پاوهپ را «عهید ناشیناختۀ خسیرو پروییز بیه پسیرش شیيرویه» ناميیده اییم رنیان کیه نشیان
خییواهيم داد ،تکّییههییایی از انییدرزهای خسییرو پروی یز بییه ش یيرویه کییه ابیینرتيبییۀ دینییوری
آنهییا را از یییک تارنامییۀ ساسییانی آورده و مییینوییید خسییرو آنهییا را از درون زنییدان
بییرای پسییرش نوشییتهاسییت ،آندنییان کییه پنداشییته م ییشییود بازمانییدههییایی از نامییۀ او بییه
پسرش نيسیتند ،بلکیه آنهیا تکّیه هیاییانید از عهدنامیۀ خسیرو پروییز بیه وايعهید او شیيرویه
بایید ییادآور شیید کییه رییون پاوهنییدنان ريیزی بییه نییام «عهیید خسییرو پروییز بییه شیيرویه»
نشییناختهانیید ،خییواهنییاخواه هییيچ پاوهشییی هییم دربییارة اییین عهیید انعییام نییدادهانیید ،امّییا
رنییدین پاوهنییده در مطااعیییۀ ادبيییات ایییران ساسییانی ،دیگییر عهیییدهای شییناختهشیییدة
پادشییاهان ساسییانی را پاوهيییدهانیید کییه بییه ییور کلّییی آناهيهییایی ارزشییمندی دربییارة
عهییدها و ویانيهییای ای ین ننعينییه از ادبي یات ارس یی ميانییه بییه مییا م ییدهنیید (بییرای نمونییه
نیییک :محمّیییدیمالییییری282 :2/5981 ،تیییا232؛ همیییو512 :5913 ،تیییا518؛ تفنّیییلی،
252 :5910تا291؛ اینوسترانتسر22 :5915 ،تا23؛ ميراحمدی991 :5931 ،تا)918
1ا .3ضرورت و اهمیّت پژوهش

در ادبيییات ایرانییی دورة ساسییانيان ريییزی بییه نییام «عهیید خسییرو پرویییز بییه پسییرش
شی یيرویه» ناشیییناخته اسیییت و خیییواهنیییاخواه پیییاوهپ دربیییارة وریییود رنی یين عهیییدی و
ویانيهییایی آن اهميّتییی بسییيار دارد یییک نتيعییۀ بسییيار مهییمّ شناسییایی رنییين «عهیید»
ناشییناختهای ،آنییاهی از ایین نکتییه خواهیید بییود کییه نوییا خسییرو پروییز سییالهییا پیيپ از
مییرگ ،بییزرگتییرین پسییرش ش یيرویه را بییه وايعهییدی برنزیییده و بییرای او عهیید نوشییته
بییودهاسییت و ازاییینرو آشییکار مییینییردد کییه انییر شییيرویه بییا همدسییتی بزرنییان و
سییراهيان ،پییدرش خسییرو پروی یز را بییه زنییدان ا کنیید ،ای ین کییردة او در پاسییخ بییه نادی یده
نر تییه شییدن حیینا وايعهییدی او بییودهاسییت؛ رییون خسییرو پرویییز در آخییرین روزهییای
رمییانروایی خییود م ییخواسییت پسییر کورییکتییرش را بییه رانش یينی برنزینیید نطشییته از
اهميّتی یی کیییه پیییاوهپ دربیییارة ایی ین «عهییید» ناشیییناخته بیییرای رخیییدادهای پایی یان دورة
رمییانروایی خسییرو پرویییز دارد ،یییک نتيعییۀ سییودمند شییناختن تکّییههییای بازمانییده از
«عهیید خسییرو پروی یز بییه ش یيرویه» ای ین خواهیید بییود کییه همدییون رنیید پاوهنییدهای کییه
دربییارة نامییهای کییه خسییرو پرویییز از درون زنییدان بییرای پسییرش شییيرویه نوشییتهبییود،
پاوهپ انعام داده اند ،ایین تکّیه هیا را بخیپ هیایی از ایین نامیه نیدانيم ،و آنیاه مییشیویم
کییه در نییطار ادبي یات ایران یی از دورة ساسییانی بییه روزنییار اسییالمی« ،عهیید خسییرو پروی یز
به پسیرش شیيرویه» بیا نامیه ای کیه خسیرو پروییز از زنیدان بیه پسیرش شیيرویه نوشیتهبیود،
با همدیگر آميختهشدهاند و این دو یکی انگاشتهشدهاند
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 .2بحث
2اʼ .1عهد اردشیر بابکان به پسرو شاپورʻ

منییاب تییاریخی کییه سییکههییا و سیین نگییارههییا ني یز بییا آنهییا همخییوانی دارنیید ،نییزارش
میییدهنیید کییه اردشییير بابکییان ،بنيانگییطار خردمنیید و رنگعییوی شاهنشییاهی ساسییانيان،
سییالهییا پ یيپ از مییرگ ،شییاپور پسییر شایسییتۀ خییود را بییه وايعهییدی برنزی یده (کارنام یۀ
اردشی یير بابکیییان81 :5918 ،تیییا513؛ بیییری ،5912 ،و181 :2تیییا183؛ دینیییوری:5915 ،
08تییییا15؛ یعطییییوبی532 :5/5900 ،؛ بلعمیی یی051 :5981 ،تییییا025؛ مسییییعودی:5/5982 ،
222؛ ثعییییاابیمر نیی یی285 :5912 ،؛ ردوسیی یی291 :0/5939 ،و295؛ بییییرای دادههییییای
سیییکهشیییناختی و سییین نگیییارههیییا ،نیییک :اوکیییونين201 :5912 ،تیییا911 ،215تیییا951؛
هينیییتر530-505 :5981 ،؛ Luschey, 1986: 377-380; Wiesehofer,
 ) 1986: 375; Göbl, 1971: 42و بییرای او «عهیید»(= وًییيّتنامییه /اندرزنامییه)
نوشییییته بییییود ( بییییری181 :2/5912 ،؛ مسییییعودی222 :5/5982 ،تییییا229؛ ردوسیی یی،
223 :0/5939تییا )298ابیینن یدّیم از کتییابی بییه نییام «عهیید اردش یير» سییخن م یینوی ید کییه
ابییورعفر (ی یا ابوااحسیین) احمیید بیین یحيییی بیین رییابر بییالذری (مییرگ 213 :ه ) آن را از
پهلییوی بییه عربییی تررمییه کییرده بییود (ابییننییدیم521 :5985 ،تییا )520او در نییزارش
دیگییری ،از کتییابی بییه نییام «عهیید اردش یير بابکییان اا یی ابنییه سییابور» ی یاد م ییکنیید (همییان:
911و )918کیییه خیییود احتمیییا کتیییاب ردانانیییهای بیییوده اسیییت (تفنّیییلی:5910 ،
251تییا )258همدنیين در ییک نییزارش تییاریخی دیگییر از «نسییخۀ عهیید اردشیير اایی ابنییه
سییابور» یییاد شییده اسیییت (تعییاربا میییم یییاخبیییار ملییو ااعیییرب وااععیییم:5919 ،
532و )539کییه نویییا نزیییدهای از تررمییۀ عربییی عهیید اردشییير بییا ا ییزودههییایی دیگییر
بییوده اسییت (تفنّییلی )258 :5910 ،مییتن پهلییوی عهییدؤ اردشییير نُییم شییده اسییت و تنهییا
پییارهای تررمییههییای عرب یی آن ورییود دارد ای ین عهیید ،معموعییهای از پنیید و انییدرزهای
اردشیير بابکییان دربییارة آیییينهییا و سیینتهییای شییهریاری همدییون ر تییار و نفتییار پادشییاه،
یگیییانگی دیی ین و پادشیییاهی ،رگیییونگی نیییزینپ وايعهییید و بیییه شیییاپور و پادشیییاهان
ایرانییی آینییدة ایییران اسییت (دربییارة عهیید اردشییير ،نییک :کریستنسیین11-08 :5911 ،؛
محمّیییدیمالیییری ،5981 ،و231-281 :2؛ تفنّیییلی251 :5910 ،تیییا258؛ عهییید اردشیییير،
95 :5928تا05؛ ميراحمدی998 :5931 ،تا)925
2اʼ .2عهد شاپور به پسرو هرمزدʻ

شییاپور یکُییم نيییز پییيپ از مییرگ ،از همییۀ پسییران خییود ،شییاهزاده هرمییزد را وايعهیید
خوانیییده بیییود ( بیییری ،5912 ،و139 :2تیییا131؛ بلعمی یی020 :5981 ،؛ ثعیییاابیمر نی یی،
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281 :5912؛ ردوسیییی223 :0/5939 ،و211؛ بیییرای نشیییانههیییای وايعهیییدی هرمیییزد در
سین نگیارههیا و سیین نوشیتههیا ،نیک :رليليیان19 :5931 ،تیا ،)11و آنیاهيم کیه «عهیید
شییاپور بییه پسییرش هرمییزد» یکییی از عهییدهای شییناخته شییدة دورة ساسییانيان بییودهاسییت
کییه تررم یۀ تکّییههییایی از آن در کتییابهییای ارس یی و عرب یی دی یده م ییشییود (مسییعودی،
221 :5/5982؛ ثعییاابیمر ن یی280 :5912 ،تییا ،281کییه عهیید شییاپور بییه هرمییزد را عهییدی
مفصّیییل (عهیییدا یییویال) خوانیییده و نزییییدههیییایی از آن را دربیییارة شیییيوة درسیییت
مااي یاتني یری ،بخشییپهییا و پییاداشهییای شییاهانه و اهميّ یت نماشییتن راسوسییان در مي یان
مردم از خویشاوندان و همسایگان خود آنها ،بازنو کردهاست؛ ردوسی5939 ،
223 :0/و )211ابوااحسییین محمّییید عیییامری (سیییدة رهیییارم هعیییری) «عهییید شیییاپور بیییه
هرمییزد» را مفصّییلتییر از دیگییران آورده و رنیید انییدرز آن را از کتییاب خداینامییه بییازنو
کییرده (عییامری ،)291 ،221 ،238 ،230 :5910 ،کییه اییین خییود نشییان میییدهیید عهیید
شییاپور در یکییی از تررمییههییای عربییی خداینامییه آمییده بییودهاسییت بییه ییورکلّی ،همییۀ
تکّییههییای بازمانییده از عهیید شییاپور بییه هرمییزد ،انییدرزها و سییفارشهییای شییاپور دربییارة
شيوهها و آیينهای شهریاری نيکاند (تفنّلی221 :5910 ،و)225
2اʼ .3عهد قباد به پسرو خسرو انوشیروانʻ

در سییدة ششیییم مییيالدی ،ربیییاد یکُییم در دورة زنیییدنانی خییود ،پسیییرش خسییرو را بیییه
وايعهییییدی برنزییی ید (پروکوپيیی یوس512 :5982 ،؛ یعطییییوبی212 :5/5900 ،؛ دینییییوری،
30 :5915؛ بییییری025 :2/5912 ،؛ بلعمیییی012 :5981 ،؛ ثعییییاابیمر نیییی922 :5912 ،؛
تعیییاربا میییم ییییاخبیییار ملیییو ااعیییرب و ااععیییم219 :5919 ،و212؛ ردوسیییی،
85 :1/5939و82؛ ابیییینبلخییییی81 :5912 ،و  ،)221و «عهیییید» او بییییه خسییییرو شییییناخته
شیییدهاسیییت (تعیییاربا میییم ی ییاخبیییار ملیییو ااعیییرب و ااععیییم219 :5919 ،و212؛
ردوسییییی89-85 :1/5939 ،؛ تفنّیییییلی )225 :5910 ،بیییییه نیییییزارش پروکوپيییییوس،
شیییاهزاده کیییاووس ،بیییزرگتیییرین پسیییر ربیییاد بیییود و در ریییارروب آییییين شیییهریاری
ایراني یان ،بییزرگتییرین پسییر رانش یين پییدرش م ییشیید ،امّییا ربییاد از کییاووس بي یزار بییود و
کوش یيد تییا خسییرو ،کورییکتییرین پسییرش را رانش یين خییود نردانیید ربییاد کییه اکنییون
سییااخورده بییود و از رنگ یی خییانگی پییر از مییرگ خییویپ اندیشیینا بییود ،بییا پيشیینهاد
معاهییدة ًییلو و پایییان دادن بییه رنیی بییا رومیییهییا ،از امرراتییور روم ،روسییتين (-151
 121م ) خواسییت کییه شییاهزاده خسییرو را بییه پسییرخواندنی خییود ني یرد و پییر از مییرگ
ربییاد از ح ینّ پادشییاهی او پشییتيبانی کنیید رییون نفتگوهییای ًییلو بيفای یده بییود و پيشیینهاد
ربیییاد پطیر تیییهنشییید ،او در هیییماندیشیییی بیییا یکیییی از بزرنیییان بیییه نیییام میییاهبوذ در
وًییيّتنامییهای ،خسییرو را رانشییين خییود خوانیید و آسییوده بییود کییه همییۀ ایرانيییان بییه
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وً یيّت او پایبنیید خواهنیید بییود ربییاد بییه زودی درنطشییت ی ی  59سییرتامبر  195م ی ی و پییر
از آییییينهیییای سیییونواری او ،کیییاووس بیییزرگتیییرین پسیییر ربیییاد ،بیییه پشیییتوانۀ ریییانون
شییهریاری ایرانيیان ،آمییادة نییر تن تییاو و تخییت رمییانروایی شیید بییا ورییود ایین ،مییاهبوذ
ی یادآور شیید کییه تنهییا آن شییاهزادهای پادشییاه خواهیید شیید کییه هم یۀ بزرنییان شاهنشییاهی
در نییزینپ وی همداسییتان نردنیید کییاووس بییا اییین پنداشییت کییه همییۀ بزرنییان او را
خواهنییید پیییطیر ت ،بزرنیییان را بیییه انعمییین درآورد ریییون میییاهبوذ در ایی ین انعمییین،
وًيّت نامیۀ ربیاد را خوانید ،بزرنیان اییران بیه پیاس نيکییهیای ربیاد ،خسیرو را بیه شیاهی
برداشتند (پروکوپيوس15 :5982 ،تا 11و )512
یییک نییزارش تییاریخی دیگییر هییم مییینوییید ،ربییاد نزدیییک بییه مییرگ خییود ،بییرای
خسییرو «عهیید» نوشییت و بییه «ران ییااطنییات» (= موبییدان موبیید) سییررد و نفییت هرنییاه
«از او د میین شخص یی متییواّی امییر سییلطنت نییردد ،ای ین عهدنامییه بییه حنییور رم ی بییر او
خوانی» در آ از این «عهدنامه» نوشیته شیده بیود« :هیطا میا عَهید عليیه ربیادُ بین يیروز اایی
ابنییه کسییری ،در حییااتی کییه وی را بییه سییلطنت اًییطفا کییرد و از بییرای امییور مملکییت
اختي یار رمییود» پییر از مییرگ ربییاد ،موبییدان موبیید و وزی یر« ،اربییاب مناًییم و اًییحاب
مراتییم و رمهییور خالییین» را نییرد آوردنیید و آن «عهدنامییه» را بییرای خسییرو خواندنیید
او بییه پییا برخاسییت و در سییخنرانی تارگییطاری خییود ،بییا اشییاره بییه مهربییانی و دادنییری و
ميانییهروی پییدرش ،و بییا راخوانییدن همگییان بییه و ییاداری و رمییانبرداری ،نوییید داد کییه
او هییم در شییهریاری خییود ،شییيوة پادشییاهی پییدرش را پییيپ نيییرد؛ «اربییاب دییین و
اًیییحاب یطی یين» را بیییزرگ دارد ،و همی یۀ کیییارنزاران شاهنشیییاهی را تیییا آنگیییاه کیییه
رمییانبردار باشییند پایگییاه ا زاییید (تعییاربا مییم یییاخبییار ملییو ااعییرب و ااععییم،
219 :5919و )212ردوسییی هییم نییزارش میییدهیید کییه ربییاد پییيپ از مییرگ« ،یکییی
نامییه» نوشییت و در آن وًییيّت کییرد کییه« :بییه کسییری سییرردم سییزاوار تخییت؛ پییر از
مییرگ مییا او بییود نيییکبخییت » او همگییان را بییه و ییاداری و رمییانبرداری از خسییرو
خوانییده بییود و نامییه را «مُهییر زرّییین نهییاد» و بییه موبیید سییررد پییر از مییرگ ربییاد و
پای یاننییر تن سییوگ او ،موبیید نام یۀ ربییاد را در «انعمیین» ایراني یان نشییود و وايعهیید را بییه
تخت شاهی نشاندند ( ردوسی85 :1/5939 ،تا)89
2اʼ .4عهد خسرو انوشیروان به پسرو هرمزدʻ

نویییا! آخییرین رمییانروایی کییه در دورة ساسییانيان یکییی از پسییران خییود را وايعهیید
خوانیید و بییرای او عهیید نوشییت ،خسییرو انوش یيروان بییوده باشیید (یعطییوبی212 :5/5900 ،؛
دینیییوری519 :5915 ،؛ بییییری110 :2/5912 ،؛ بلعمیییی122 :5981 ،؛ ثعییییاابیمر نیییی،
902 :5912؛ ردوسییی221 :1/5939 ،و210؛ تعیییاربا میییم یییاخبیییارملو ااعیییرب و
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ااععییم951 :5919 ،و )950ردوسییی مییینوییید :خسییرو انوشییيروان پسییرش هرمییزد را
در «خردمنییدی و بخشییندنی و راسیییتی و نيکییی» از دیگییر پسیییران خییود نرانمایییهتیییر
دییدهبییود و پییر از آزمییودن هنییر و دانییپ هرمییزد ،او را بییه وايعهییدی برنزی ید و «نبشییتند
عهییدی بییه رمییان شییاه؛ کییه هرمییزد را داد تخییت و کییاله » خسییرو ای ین «عهیید» را کییه در
آن پسییرش هرمییزد را بییه دادنییری ،بردبییاری ،بخشییندنی و پرسییتپ خداونیید انییدرزها
دادهبییود ،مُهییر نهییاد و پ یيپ رشییم بزرنییان و خردمنییدان بییه «موبیید» سییررد تییا نگییاه دارد
( ردوسییی220 :1/5939 ،تییا202؛ همدنییين نییک :دینییوری ،519 :5915 ،کییه مییینوییید
خسییرو بییرای هرمییزد «عهیید» نوشییت و آن را بییه «رش یير نُسُییاکهم یی دی ینهم»(= موبییدان
موبد) سررد؛ یعطوبی212 :5/5900 ،؛ ثعاابیمر نی)902 :5912 ،
ابییننیدّیم در سییدة سییوم هعییری بییه دو «عهیید» عربیی دربییارة پنییدها و انییدرزهای خسییرو
به هرمزد اشیاره مییکنید :یکیی «کتیاب عهید کسیری اایی ابنیهُ هرمیز یوًیيهُ حیين اًیفاه
اامُلییییک و رییییواب هرمییییز ایّییییاه( » 5ابییییننییییدّیم113 :5985 ،؛ همدنییییين نییییک:
محمّییییدیمالییی یری282 ،251 :2/5981 ،تییییا280؛ ااعییییاکوب558 :5912 ،و )553اییی ین
عهیید ،بایید انییدرزها و پنییدهای خسییرو انوشیيروان بییه پسییرش هرمییزد دربییارة کشییورداری
و آیییين شییهریاری و ی یک نامییه از هرمییزد در پاسییخ بییه آن بییودهباشیید (محمّییدیمالی یری،
251 :2/5981؛ تفنّیییلی225 :5910 ،و )222دیگیییری «کتیییاب عهییید کسیییری انوشیییروان
اایییی ابنیییه اایییطی یُسیییمّی عیییيناابال یییه( » 2ابیییننیییدّیم113 :5985 ،؛ همدنیییين نیییک:
محمّیییدیمالیی یری235 ،251 :2/5981 ،و232؛ ااعیییاکوب )521 :5912 ،ایی ین عهییید هیییم
پنیید و انییدرزهای خسییرو بییه پسییرش بییودهاسییت کییه رییون بسیيار بليیغ و شیيوا بییود ،آن را
«عییيناابال ییه»(= سررشییمۀ بال ییت) مییینفتییهانیید (محمّییدیمالیییری251 :2/5981 ،؛
تفنّیییلی )222 :5910 ،شیییاید «عهییید» نخسیییتين کیییه معموعیییهای از انیییدرزهای خسیییرو
انوش یيروان بییه هرمییزد و پاسییخهییای او بییه پییدر بییودهاسییت ،اشییاره بییه داسییتان آزمییودن
دانییپ و هنییر شییاهزاده هرمییزد دارد کییه در شییاهنامه آمییدهاسییت ( ردوسییی:1/5939 ،
220تییا )211و سییرر «عهیید» دوّم نوشییته شییدهاسییت و در آن هرمییزد ،رانشییين خسییرو
انوشيروان خواندهمیشود (محمّدیمالیری938 :1/5982 ،و)933
اینوسترانتسییر مییینوییید «کتییاب عهیید کسییری انوشییروان ااییی ابنییه ااییطی یُسییمّی
عییيناابال ییه» ،بییا «کتییاب عهیید کسییری ااییی ابنییه هرمییز یوًییيه حییين اًییفاه اامُلییک و
ریییواب هرمیییز ایّیییاه» ،یکیییی اسیییت (اینوسترانتسیییر21 :5915 ،و ،)20امّیییا بیییهعطيیییدة
محمّیییدیمالیی یری ریییون ابییینرتيبیییۀ دینیییوری در کتیییاب عيی یونا خبیییار ،در نیییزارش
تکّییههییایی از نامییۀ خسییرو پروی یز بییه پسییرش ش یيرویه ،انییدرزهایی از زبییان خسییرو دربییارة
ش یيوههییای بال ییت و آیییين سییخنوری آورده اسییت و از سییوی دیگییر ،ابیینن یدّیم دربییارة
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«کتییاب عهیید کسییری ااییی ابنییه ااییطی یسییمّی عییيناابال ییه» مییینوییید اییین عهیید را
«عين اابال یه»(= سررشیمۀ بال یت) مییخوانیده انید ،شیاید بتیوان نفیت کیه «کتیاب عهید
کسری اایی ابنیه اایطی یسیمّی عیين اابال یه» ،همیان نامیۀ خسیرو پروییز از درون زنیدان بیه
پسییرش شییيرویه بییودهاسییت (محمّییدیمالیییری258 :2/5982 ،و253؛ همییو 5912 ،ب:
 )90بییا ورییود ایین ،اشییارة ابیینن یدّیم بییه «کسییری انوشیيروان» در نییام ایین عهیید ،آشییکارا
نشییان م ییدهیید کییه ای ین عهیید نم ییتوانیید همییان نامییۀ خسییرو پروی یز بییه ش یيرویه باشیید
ابییننییدّیم از «عهیید» دیگییری بییه نییام «کتییاب عهیید کسییری اا یی میین ادر ااتعلییيم میین
بيتییه »،9ی یاد م ییکنیید (ابیینن یدّیم113 :5985 ،؛ همدن یين نییک :محمّییدیمالی یری/5981 ،
251 :2و 280؛ ااعییاکوب553 :5912 ،و )521اییین «عهیید» کتییابی از خسییرو ییی یکییم یییا
دوّم؟ ی ی دربییارة تعییاايم اخالر یی و تربيت یی بییوده اسییت کییه نوی یا شییاهزادنان بای ید آن را
میی ییآموختییییهانیییید (محمّییییدیمالییی یری 251 :2/5982 ،و 280؛ همییییو 5912 ،ب)90 :
به عطيدة اینوسترانتسر ،ایین سیه کتیاب ،یکیی بیوده انید و ابین نیدّیم بیه اشیتباه آنهیا را سیه
کتیییاب ردانانیییه شیییناخته اسیییت (اینوسترانتسیییر21 :5915 ،و )20بیییا وریییود ایییین،
رنییانکییه محمّییدیمالی یری م یینوی ید ،نم ییتییوان پییطیر ت ابیینن یدّیم کییه خییود ورّا و
کتاب شناس بیودهاسیت و کتیاب هیایی را کیه در اافهرسیت خیود مییآورد ییا خیود دییده
بییود و ی یا توً یير آنهییا را از ا ییراد م ثیین م ییشیینيدهاسییت ،ی یک کتییاب را بییا سییه نییام
نونییانون آورده باشیید از سییوی دیگییر ،نییام ای ین کتییابهییا آشییکارا نشییان م ییدهنیید کییه
مونییوع آنهیییا یکسییان نبیییودهاسییت کیییه بتیییوان همییۀ آنهیییا را یییک کتیییاب پنداشیییت
(محمّییییدیمالیییییری258 :2/5982 ،و235 ،253و232؛ همییییو 5912 ،ب )90 :انررییییه
رنییانکییه آمیید اییین پاوهنییدة ایرانییی یکبییار «کتییاب عهیید کسییری انوشییيروان ااییی ابنییه
ااییطی یس یمّی ع یيناابال ییه»را همییان نامییۀ خسییرو پروی یز بییه ش یيرویه خوانییدهاسییت ،امّییا در
پای یان نتيعییه م ییني یرد کییه کسییری ی یا خسییرو ی یاد شییده در ای ین کتییابهییا خس یرو یکُییم
انوشی یيروان اسیییت ،نیییه خسیییرو دوّم ،ریییون خسیییرو انوشی یيروان اسیییت کیییه در تیییاریخ
ساسییانيان و در ادبيییات ایرانییی و عربییی ،نمییاد و تعسُّییم یییک پادشییاه آرمییانی اسییت و
نوشییتههییا و انییدرزها و نفتارهییای خردمندان یۀ بس یياری بییه نییام او شییناخته شییدهانیید ،2نییه
خسرو دوّم (محمّدیمالیری 258 :2/5982 ،و 280؛ همو 5912 ،ب)90 :
2ا .5شاد باد مَلك شیرويه شاهنشاه!

در پایییان دورة رمیییانروایی خسیییرو پرویییز و پیییر از یییک دورة بسییيار درخشیییان از
پيییروزیهییای رنگییی ایرانيییان در نبییرد بییا امرراتییوری روم شییرری ،هراکليییوس امرراتییور
سییختکییوش روم ییهییا بییا سياسییتهییای رنگ یی کاميابان یۀ خییود ،سییراهيان ایران یی را در
بخییپهییایی از آسییيای کورییک و ميییانرودان و آذربایعییان پییر رانیید و پییيپ رشییمان
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شییگفتزدة ایراني یان تییا نزدیک ییهییای تيسییفون ،تختگییاه ایراني یان ،پ یيپ تاخییت (دربییارة
ایی ین رخیییدادها ،نیییک :کریسیییتنسییین182 :5912 ،تیییا182؛ یییرای202 :5919 ،تیییا201؛
همیییو191 :5989 ،تیییا191؛ وینتیییر و دیگنیییاس92 :5980 ،تیییا31 ،91تیییا511؛ شیییيرمان،
15 :5982تییا18؛ کواسیینيکر532 :5983 ،تییا )218در رانویییۀ سییال  028م بییا پيشییروی
هراکلي یوس بییه سییوی دسییتگرد (کییا شییاهانۀ خسییرو پروی یز ،در  511کيلییومتری شییمال
شییرری پایتخییت ،در رییادة تيسییفون بییه همییدان) ،خسییرو بییا ننعينییههییا و زنییان و رزنییدان
خییود ،بییه تيسییفون نریخییت و سییرر بییا نطشییتن از رود درلییه در شییهر وه  -اردش یير (=
سییلوکيۀ تيسییفون) در کنییارة ربییی درلییه ییرود آمیید ( Theophanes, 1997:
450-452؛ کریسییتنسیین013 :5912 ،تییا)052؛ سییرر خسییرو بییا همسییرش شییيرین و
دو پسییر خییود ،مردانشییاه و شییهریار کییه از شییيرین زاده شییدهبودنیید ،بییا اییین خيییال کییه
مردانشییاه را رانش یين خییود نردانیید ،دوبییاره بییه تيسییفون بازنشییت و دیگییر زنییان خییود را
بییا ش یيرویه ،بییزرگتییرین پسییر خییود و پسییران دیگییرش در وه ی ی اردش یير رییای نطاشییت
()Theophanes, 1997: 453-454
در آییییين شیییهریاری دورة ساسیییانيان و در نیییزینپ وايعهییید ،هرنیییاه رنییید شیییاهزادة
رییانونی و شایسییتۀ نییر تن پادشییاهی ورییود داشییتند ،برتییری بییا بییزرگتییرین پسییر پادشییاه
بییود ،و پییدرش بای ید او را رانش یين خییود م ییخوانیید ( Shapur Shahbazi, 1993:
 )430نادیییده انگاشییته شییدن شییاهزادة نخسییتزاده ،نشییانۀ آ ییاز رنگییی خییانگی بییود
(نیییییک :دینیییییوری81 :5985 ،؛ بلعمییی یی005 :5981 ،؛ ردوسییی یی9 :1/5939 ،تیییییا55؛
پروکوپيییوس 15 :5982 ،و  )512شییاهزاده شییيرویه ،از همییۀ پسییران خسییرو بییزرگتییر
بیییییود (Theophanes, 1997: 454؛ بلعمیییییی130 :5981 ،تییییییا850 ،131؛
تعییاربا مییم ییاخبییار ملییو ااعییرب و ااععییم )912 :5919 ،و مییادر او ،مییریم دختییر
امرراتییییییور موریکییییییوس بییییییود (یعطییییییوبی218 :5/5900 ،؛ بلعمییییییی131 :5981 ،؛
ثعیییاابیمر نیییی930 :5912 ،؛ مطدسیییی5/5912 ،تیییا153 :9و121؛ ردوسیییی:8/5939 ،
229تیییا220؛ ابییینبلخیییی211 ،223 :5912 ،؛ بسییینعيد بیییا :نوادکیییه911 :5918 ،و910
پانوشت شمارة )2
خسییرو در بازنشییت بییه تيسییفون ،م ییخواسییت ح ینا نخسییتزادن یی ش یيرویه را نادی یده
نيرد و مردانشیاه پسیر خردسیال شیيرین را رانشیين خیود نردانید و ایین ريیزی نبیود کیه
شییيرویه از آن خشیینود باشیید انررییه منییاب ایرانییی و عربییی ،شییيرویه را تنهییا همدییون
شییاهزادهای نر تییار در رنیی بزرنییان و بازیدییۀ دسییت دشییمنان خسییرو پرویییز نشییان
مییدهنیید ،بییهنییزارش تئو ییانر ایین خییود شیيرویه بییود کییه خشییمگين از اندیشییۀ پییدرش
بییرای نییزینپ مردانشییاه بییه رانش یينی و نادی یده نر تییه شییدن ح ینا نخسییتزادن یی خییود،
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بییه رنی بییا پییدرش دسییت نشییود شیيرویه بییه نوندابوسییان (در نییزارشهییای ایران یی و
عربییی :نُشنَسیی اَسییراد یییا اَسییراد نُشنَسیی ) کییه از رمانییدهان سییراه ایییران بییود پيرییام
رسییتاد و ییادآور شید کییه رگونییه «خسییرو ،ایین مییرد اهریمنیی» کشییور پارسیيان را نییابود
کییردهاسییت و اکنییون میییخواهیید بییا نادیییده نییر تن پسییر بییزرگتییر ،شییهریاری را بییه
مردانشییاه وانییطارد ش یيرویه نوی ید داده بییود کییه انییر نوندابوسییان بتوانیید سییراهيان را بییا
ش یيرویه همداسییتان نردانیید و او پادشییاه شییود ،بییه دسییتمزد و پایگییاه همییۀ آنهییا ا ییزوده
خواهیید شیید و بییا رومییهییا و تییر هییا هییم ًییلو مییکنیید نوندابوسییان هییم پاسییخ داده
بییود کییه او بییا همیۀ توانییایی خییود بییا سییراهيان و رمانییدهان نفتگییو مییکنیید و مییکوشیید
آنهییا را بییا ش یيرویه همداسییتان سییازد بییه خواسییت ش یيرویه ،در روز  29وریییۀ سییال 028
م نوندابوسییان بییا سییراه خییود در کنییارة یییک پُییل روی درلییه بییا شییيرویه کییه دو پسییر
شییهروراز و پسییرانی از دیگییر بزرنییان همییراه او بودنیید دی یدار کییرد و ش یيرویه هییم او را
بییا پيرییام آشییتی بییه سییوی هراکلي یوس در آذربایعییان رسییتاد امرراتییور روم ،در پاسییخ بییه
ش یيرویه از او خواسییت تییا زنییدانهییا را بگشییاید و روم ییهییای زنییدانی را بییرای رن ی بییا
خسییرو بییا خییود همداسییتان سییازد شیيرویه بيیدرن زنییدانيان را بيیرون آورد و بییا کمییک
آنهییییا و دیگییییر هییییواداران خییییود ،بییییه کییییا پییییدرش در تيسییییفون ییی یورش بییییرد
()Theophanes, 1997: 454-455
نییزارشهییای تییاریخی ایران یی و عرب یی هییم نییزارش مفصییلی دربییارة روزهییای پای یانی
زنییدنی و رمییانروایی خسییرو پروی یز آوردهانیید و بییازنو م ییکننیید کییه رگونییه نروه یی
از بزرنییان و اشییراف و راسییای خانییدانهییای نییاادة ایرانییی کییه از سياسییتهییا و شییيوة
رمییانروایی خسییرو پرویییز خشییمگين و بيییزار بودنیید ،در کشییتن او هییمپيمییان شییدند
(دینیییوری591 :5985 ،؛ بیییری101 :2/5912 ،؛ بلعمیییی130 :5981 ،؛ تعیییاربا میییم
ییی ییاخبیییییار ملیییییو ااعیییییرب و ااععیییییم912 :5919 ،و919؛ ردوسییی یی:8/5939 ،
233و )911نکتییۀ مهییم اییینکییه ،در اییین نییزارشهییا ريییزی دربییارة کنکییاش خییود
شییيرویه در آخییرین روزهییای رمییانروایی پییدرش و کوشییپهییای او در همداسییتانی بییا
بزرنیییان و رمانیییدهان سیییراه دیییده نمیییشیییود و او را همدیییون یییک شیییاهزادة آرام و
بازیدییۀ دشییمنان خسییرو پرویییز نشییان میییدهنیید ،رنییانکییه نییویی خییود او هرنییز در
اندیشییۀ نییر تن تییاو و تخییت پییدرش نبییوده اسییت! ازای ینرو ،انررییه تئو ییانر آشییکارا
خود شیيرویه را آ یازنر شیورش مییدانید ،منیاب شیرری میینوینید کیه دشیمنان پادشیاه،
شیبانه بیه کییاخی در بابیل ر تنیید کیه شیيرویه و دیگیر پسییران خسیرو در آنعییا پیيپ رشییم
نگهبانان زنیدنی مییکردنید آنهیا شیيرویه را بیا خیود بیه شیهر وه یی اردشیير آوردنید و بیا
نشییودن زنییدانهییا نییروه بزرنییی از زنییدانيان را بییا او همداسییتان کردنیید در تيسییفون،
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هواداران شيرویه ریاد «ربیاد شاهنشیاه»یی ییا «شیاد بیاد مَلیک شیيرویه شاهنشیاه» و ییا «بیاش
بییاش ش یيرویه شاهنشییاه» را بان ی زدنیید و خییواب را از رشییم پادشییاه سییااخورده ربودنیید
بییا ایین ریادهییا خسییرو آنییاه شیید کییه پسییرش شیيرویه /ربییاد دوّم را پادشییاه خوانییدهانیید و
نگاهبانییان او هییم بییا شیینيدن ای ین بان ی شییوم نریختنیید و پراکنییده شییدند خییود خسییرو
هییم بيمنییا از رخییدادهای آینییده ،بییه بییا هنییدوان در نوش یۀ کییا شییاهی نریخییت و
پنهییان نردی ید روز دیگییر شورش یيان ش یيرویه را بییه کییا پادشییاه آوردنیید آنهییا پادشییاه
تییاو باختییه را هییم در بییا نر تنیید و در اتییا کییورکی از کییا زنییدانی کردنیید ( بییری،
101 :2/5912؛ بلعمییی131 :5981 ،و138؛ تعیییاربا میییم یییاخبیییار ملیییو ااعیییرب و
ااععم919 :5919 ،؛ ثعاابیمر نی931 :5912 ،و)938
نییزارش ثعییاابی هییم رنییان اسییت کییه نویییا شییيرویه از کنکییاش و شییورش بزرنییان
آنییاه نيسییت و تنهییا یییک بازیدییۀ دسییت آنییان بییودهاسییت او مییینوییید هنگییامی کییه
بزرنیییان و اشیییراف بیییه خانیییهای ر تنییید کیییه شی یيرویه و بییرادران او در آنعیییا همدیییون
زنییدانيان زنییدنی م ییکردنیید ،نگهبانییان نریختنیید و ش یيرویه کییه از تو ئییه و همداسییتانی
آنهییا آنییاه نبییود ،درییار تییرس شیید و نریسییت و ا سییوس خییورد کییه شییاید پییدرش را از
دست دادهاست! امّیا بزرنیان بیه او نفتنید کیه «میا آمیده اییم تیا تیو را بیه ریای پیدرت بیه
تخییت شییهریاری نشییانيم ،بهتییر آن کییه برییطیری ،و ااّییا تییو را خییواهيم کشییت و شییهریاری
را به یکی دیگر از برادران تو خواهيم بخشيد»(ثعاابیمر نی)931 :5912 ،
ابن بلخیی هیم میینویید :بزرنیان ایرانیی هیمپيمیان شیدند و «شیيرویه را بیر پیدر بيیرون
آوردنیید و او امتنییاع م ییکییرد ،نفتنیید انییر تییو نکن یی مییا دیگییری را بي یاریم و تییو را ني یز
نگطاریم ،پر با ایشان متفّن نشت ،و اپرویز رانر تند»(ابنبلخی)211 :5912 ،
بلعم یی در توً یير زنییدهای از آندییه در ای ین شییم ر داده بییود ،م یینوی ید :بزرنییان
ایران یی ش یيرویه را «بییا خویشییتن یک یی کردنیید و نفتنیید :مییا مُلییک از پییدرت بسییتانيم و بییه
تییو ده یيم ،ش یيرویه ارابییت کییرد» آنگییاه پسییر بندوی یه را هییم کییه دشییمن خسییرو بییود بییا
خییود همداسییتان کردنیید و شییبانه بییا سییراهيان بییه زنییدان ی یورش بردنیید و آن زنییدانيانی را
کییه خسییرو م ییخواسییت آنهییا را بکشیید ،بي یرون آوردنیید هییمپيمانییان بییه خانییه ش یيرویه
ر تنیید و «او را بییه ملییک بنشییاندند و خواسییتند کییه همییان شییم پروی یز را از سییرای بي یرون
آورند ،شيرویه نفیت :شیم اسیت رهیا کنيید تیا بامیداد ،مردمیان بیر شیيرویه نیرد آمدنید
و هییم در آن شییم بییا او بيعییت کردنیید ،روز آذر انییدر آذر مییاه» دشییمنان خسییرو پروی یز
کییه نم ییخواسییتند دسییت از نییر تن پادشییاه بکشییند «همییه بازنشییتند و بییر در آن سییرای
بایس یتادند بییر پشییت اسییبان ،کییه پروی یز در آنعییا بییود ،تییا روز نشییت ،در بگشییادند» در
آیییين ایراني یان «همییه شییم پاسییبانان بان ی کردنییدی بییر بییام کوشییک مَلؤییک ،و نییام آن
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مَلؤیک بردنیدی تییا میردم دانسییتندی کیه مَلؤییک بیه سیالمت اسییت» ،امّیا آن شییم بیه رمییان
همريمانییان بانی «شییاد بییا ملییک شیيرویه شاهنشییاه» زدنیید و خسییرو پروییز بییا شیینيدن ایین
بانی  ،از شییورش آنییاه شیید و در بییا پيوسییته بیه کییا شییاهی پنهییان نشییت سییرر او را
نر تنیییید و بییییه اشییییارة شیی یيرویه در خانییییهای از کییییا نگهداشییییتند (بلعمیی یی:5981 ،
131تا)133
2ا .6نامة خسرو پرويز به پسرو شیرويه

نوییا ش یيرویه در آ ییاز نم ییخواسییت دسییت خیود را بییه خییون پییدرش بيا ی ید و شییاید
م ییاندیش یيد کییه م ییتوانیید بییا ورییود زنییده بییودن پییدرش ،همدنییان پادشییاه باشیید؛ امّییا
بزرنیان ایرانیی نمییخواسیتند ایین پیدر و پسیر بیا هیم در تختگیاه زنیده باشید و ازایینرو،
نسییتاخانه و آشییکارا بییه ش یيرویه نفتنیید کییه نشییاید مییا را دو پادشییاه باشیید ،ی یا پییدرت را
بکیپ کییه مییا رمیانبردار تییو باشیيم و ییا تیو را از تخییت ییرود مییآورییم و دوبییاره رییون
نطشییییته رمییییانبردار او میییییشییییویم ( بییییری103 :2/5912 ،؛ بلعمییییی133 :5981 ،؛
دینییوری591 :5985 ،؛ تعییاربا مییم یییاخبییار ملییو ااعییرب و ااععییم)912 :5919 ،
ش یيرویه کییه از سییویی نم ییخواسییت دسییت بییه خییون پییدر بيا ی ید و از سییوی دیگییر ،در
رن ی بزرنییان و اشییراف نيرومنیید همدییون بنییدهای بییود ( ردوس یی ،)913 :8/5939 ،بییا
هییماندیش یی بزرنییان بي یزار از خسییرو ،در پيرییامی یکای یک نناهییان پییدر را بییه او ی یادآور
شیید و از او خواسییت انییر پاسییخی دارد بازنوی ید خسییرو بییا زبییانی آميختییه بییا نکییوهپ
شيرویه ،رنان بیه همیۀ پرسیپ هیا پاسیخ داد کیه حتیی شیيرویه بیا شینيدن پاسیخ هیای پیدر
از اندیشییۀ کشییتن او بازنشییت ،امّییا بزرنییان خشییمگينانه کشییتن پییدرش را خواسییتار
شیییدند (دینیییوری591 :5912 ،تیییا521؛ بیییری103 :2/5912 ،تیییا113؛ بلعمیییی:5981 ،
811تییا 859؛ ثعییاابیمر ن یی933 :5912 ،تییا215؛ تعییاربا مییم ییاخبییار ملییو ااعییرب
و ااععیییم913 :5919 ،؛ ردوسیییی929 :8/5939 ،تیییا909؛ همدنیییين نیییک :محمّیییدی،
 5912ب528 :تا218؛ همو913 :5/5912 ،تا)983
مییتن ارسییی ميانییۀ پيرییامنامییۀ شییيرویه و پاسییخهییای خسییرو پرویییز نُییم شییده ،امّییا
تکّییههییایی از تررمییۀ عربییی آن در منییاب تییاریخی عربییی و ارسییی بییازنو شییده اسییت
شییاید بخییپهییایی از ای ین نامییه در خداینام یۀ دورة ساسییانيان ورییود داشییته اسییت و از راه
تررم یۀ عرب یی خداینامییه بییه ای ین منییاب تییاریخی و خییود شییاهنامۀ ردوس یی راه یا تییهباشیید
(تفنّلی)291 :5910 ،
پيرییامنام یۀ ش یيرویه را بییه پییدرش م ییتییوان نییزارش محاکمییهای دانسییت کییه بزرن یان و
اشییراف نيرومنییدؤ تيسییفون ،پییر از بییه زنییدان ا کنییدن خسییرو پرویییز و بخشییيدن تییاو و
تخییت رمییانروایی بییه پسییرش ش یيرویه انعییام دادنیید تییا نناهکییاری آن پادشییاه و حطّاني یت
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خییود را بییرای همییه بازنوینیید نامییۀ شییيرویه ،ادّعانامییهای اسییت کییه بزرنییان هییوادار
ش یيرویه سییاخته و پرداختییهانیید و از زبییان او بییرای خسییرو پروی یز کییه زنییدانی شییدهبییود،
رسییتادهانیید در ای ین نامییه ،بزرنییان ایران یی از دی یدناه خییود ،هم یۀ کارهییای ناشایسییت و
سياسییتهییای نادرسییت و سییتمگریهییای خسییرو را یییادآور شییدهانیید و او را سییزاوار
رنين سرنوشت و پادا رهای شناختهاند
معموعییۀ نناهییان خسییرو پروییز کییه در نییزارشهییای تییاریخی نونییانون بازتییاب یا تییه
اسییت ،رن یينانیید 5 :نییر تن پادشییاهی از پییدر بییا سییتمگری و کییور کییردن و کشییتن او؛
 2بییدخویی بییا رزنییدان و بازداشییتن آنییان از همنش یينی بییا دیگییران و نییر تن آسییایپ از
آنهییا؛  9انباشییتن ثییروت بس یياری کییه بییا زور و سییختني یری از مییردم سییتانده شییده بییود
در نیین خانییههییا و بي یزاری مییردم و نر تییار شییدن آنهییا بییه رن ی بس یيار ( بییری:2/5912 ،
111؛ دینیییوری598 :5915 ،؛ بلعمیییی811 :5981 ،تیییا812؛ ثعیییاابیمر نیییی933 :5912 ،؛
تعیییارب ا میییم ی ییاخبیییار ملیییو ااعیییرب و ااععیییم912 :5919 ،تیییا911؛ ردوسی یی،
921 :8/5939و)920؛  2نگیییاه داشیییتن سیییراهيان در مرزهیییا و دورداشیییتن آنیییان از زن و
رزنییید خیییویپ ( بیییری111 :2/5912 ،؛ بلعمیییی815 :5981 ،و812؛ ثعیییاابیمر نیییی،
)933 :5912؛  1ناسراسی یی در برابیییر نيکی ییهیییای موریکيی یوس ،امرراتیییور روم کیییه هیییم
خسییرو را پنییاه داده بییود و بییرای رنی بییا بهییرام رییوبين سییراه بخشیيد و هییم دختییر دابنیید
خیییویپ را بیییه همسیییری او درآوردهبیییود؛ امّیییا خسیییرو بیییا ناسراسییی ،درخواسیییتهیییای
روم ییهییا را بییرای بازنردانییدن رليرییای مس یيو کییه خییود او و دیگییر ایراني یان ه یيچ ني یازی
بییه آن نداشییتند ،نرطیر تییه بییود؛  0سییختنيییری و خشییونت ییراوان در سییتاندن خییراو
بسییی یيار از میییییردم ( بیییییری111 :2/5912 ،؛ دینیییییوری598 :5915 ،؛ بلعمییی یی:5981 ،
815و812؛ تعیییارب ا میییم ییییاخبیییار ملیییو ااعیییرب و ااععیییم911 :5919 ،و910؛
ردوسیییی921 :8/5939 ،و)920؛  8درشیییتخویی بیییا آنهیییایی کیییه سیییالهیییای زییییادی
زنییدانی بودنیید و از بيدییارنی و دوری از خییانوادههایشییان در رنیی و بییدبختی زنییدنی
مییکردنید؛  3نگیاه داشیتن زنیان بسیيار در کیا خیود و بازداشیتن آنیان از نیر تن شیوی
و زادن رزنیییید ( بییییری111 :2/5912 ،؛ بلعمییییی815 :5981 ،و812؛ تعییییاربا مییییم
ییاخبییار ملییو ااعییرب و ااععییم911 :5919 ،و)910؛  51زنییدانیکییردن بيسییت هییزار
رنگییاور و اندیشییۀ کشییتن آنهییا کییه رییرا از رنیی بییا رومیییهییا بازنشییتهانیید و یییا در
رن ی بییا عییربهییا در ذیرییار ایسییتادنی نکییرده و نریختییهانیید؛  55کشییتن نعمییان بیین
منیییطر پادشیییاه حيیییره (دینیییوری598 :5915 ،؛ بلعمیییی812 :5981 ،؛ تعیییاربا میییم
یییاخبییار ملییو ااعییرب و ااععییم)911 :5919 ،؛  52اندیشییه کشییتن یزدنییرد پسییر
شییییهریار؛  59کشییییتن مردانشییییاه ،پاذنوسییییران نيمییییروز (بلعمیی یی812 :5981 ،و)819
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پاسییخهییای خسییرو بییه نامییۀ شییيرویه هییم ،د اعيییهای اسییت کییه در آن خسییرو یکایییک
تهمییتهییا و سییرزنپهییای ش یيرویه و بزرنییان را مررورانییه و آميختییه بییا نکییوهپ ش یيرویه
پاسییخ میییدهیید و بییرای انعییام کارهییا و سياسییتهییای خییود اسییتد لهییایی میییآورد
(دینیییییییوری593 :5915 ،و521؛ بیییییییری112 :2/5912 ،تیییییییا111؛ بلعمییییییی:5981 ،
811تییا859؛ ثعییاابیمر نییی211 :5912 ،و215؛ تعییاربا مییم یییاخبییار ملییو ااعییرب
و ااععیییم911 :5919 ،تیییا913؛ ردوسیییی921 :8/5939 ،تیییا912؛ محمّیییدی 5912 ،ب:
528تییا218؛ همییو913 :5/5912 ،تییا983؛ همدنییين بییرای دیگییر اشییارههییای کوتییاه بییه
نامییهنگییاری شییيرویه بییا خسییرو پرویییز دربییارة زشییتیهییا و نناهییان او ،نییک :یعطییوبی،
259 :5/5900؛ ریییییاحظ11 :5980 ،؛ مسیییییعودی212 :5/5982 ،؛ ابییییینبلخییی یی:5912 ،
)211
نوادکییه عطيییده دارد کییه نامییۀ شییيرویه و پاسییخهییای خسییرو نباییید وارعییی پنداشییته
شییوند ،رراکییه انررییه پاسییخهییای ییو نی خسییرو بییه پرسییپهییای شییيرویه نشییان
مییدهنیید نویسییندة آنهییا از نزدییک بییا رخییدادهای شییورش شیيرویه و کشییتهشییدن خسییرو
آشیینا بییودهاسییت ،امّییا ای ین پرسییپ و پاسییخ پییر از مییرگ خسییرو و ش یيرویه و شییاید در
دورة یزدنییرد سییوم ،نییوة خسییرو نوشییته شییدهانیید (نوادکییه 982 :5918 ،پانوشییت شییمارة
)5؛ امّییا کریستنسیین مییینوییید نامییۀ شییيرویه و پاسییخهییای خسییرو کییامال تییاریخی و
درسییت هسییتند و نم ییتییوان پییطیر ت دربییارة رخییداد بزرن یی رییون شییورش ش یيرویه و
محاکمیۀ خسییرو پروییز یک یی از نویسییندنان بییا خيیالپییردازی نامیۀ شیيرویه و پاسییخهییای
خسییرو را سییاخته و پرداختییه باشیید (کریستنسیین )029 :5912 ،همدنییين بییه عطيییدة او،
احتمییا منییاب اسییالمی ،پيرییامهییای ش یيرویه و خسییرو را بییه همییدیگر ،از کتییاب پهلییوی
تییاونام ی نر تییهانیید کییه در آن رزشي یات زییادی دربییارة زنییدانی شییدن خسییرو پروی یز و
پيرییامهییای ای ین پییدر و پسییر ورییود داشییتهاسییت (همییان022 :و ، 029پانوشییت شییمارة )2
تفنّییلی هییم عطيییده دارد کییه احتمییا اییین نامییه را هییواداران خسییرو پرویییز پییر از
کشتهشدن او برای تبرشۀ این پادشاه ساختهاند (تفنّلی)291 :5910 ،
پییارهای اشییارههییا در منییاب تییاریخی نشییان میییدهنیید کییه احتمییا در آ ییاز ،پيرییام
ش یيرویه و پاسییخهییای خسییرو ،شییفاهی بییودهانیید و روزنییاری دیرتییر آنهییا را نوشییتهانیید
(محمّییدی 5912 ،اایییر212 :و219؛ تفنّییلی )291 :5910 ،بیییری مییینوییید شییيرویه
اسفاذرُش ینَر (= اسرادنُشنَس ی ) را پ یيپ پییدرش رسییتاد و نفییت« :پ یيپ پادشییاه ،پییدر
ما ،شو و با وی بگیوی کیه نیه میا و نیه هیيدکر از رعيّیت میا سیبم ایین بالییی کیه بیدان
درییار شییدهای ،نبییودهای یم ،اییین رنییای خییدا بییود کییه بییه کيفییر اعمییال بیید تییو رسییيد»
اسفادرُشینَر «پيرییام شیيرویه را بییه خییا ر سییررد و سیوی خسییرو شیید تییا پيرییام بگییزارد» ،و
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رییون پ یيپ خسییرو ر ییت ،او نفییت «اکنییون پيرییام خییود بگییزار و سییخنی کییه آوردهای
بییازنوی اسفادرشیینر پيییام شییيرویه را بگفییت و کلمییهای وانگطاشییت و نسیین آن را
دیگییر نکییرد خسییرو نفییت بییه پاسییخ ای ین پيرییام بییه ش یيرویۀ کوتییاه زنییدنانی بگییو »
اسفادرُش ینَر پییر از شیینيدن نفتییههییای خسییرو «سییوی ش یيرویه ر ییت و سییخنان خسییرو
را بییا وی بگفییت و ريییزی از آن کییم نکییرد »( بییری111 :2/5912 ،تییا111؛ بییرای مییتن
عربییی نییک :همییو253 :2/5301 ،تییا )221دینییوری هییم مییینوییید شییيرویه «بییه یییزدان
رشنر کیه ًیاحم دییوان رسیاات بیود و مهتیر دبيیران نفیت هیم اکنیون ایین پيیام را از
سییوی مییا بییرای پییدرمان ببییر و بییه او بگییوی عطییوبتی کییه هییماکنییون از رانییم خداونیید بییه
تیو رسیيدهاسیت ،بییه سیبم نناهییانی اسییت کیه در نطشییته انعیام دادهای» ییزدان رشیینر
«پي یام ش یيرویه را بییه او نفییت و ه یيچ حر یی از آن رونییطار نکییرد خسییرو نفییت :پي یام
را رسییاندی و اینییک پاسییخ آن را بشیینو و بییه او برسییان بییه ش یيرویه کوتییاهعمییر کییمخییردؤ
نییارصااعطییل بگییو » خسییرو پییر از پاسییخ دادن بییه یکاییک نناهییان ،بییه ییزدان رشیینر
نفییت« :اکنییون پییيپ شییيرویه بییرو و تمییام اییین پيییام را بییه ا ییالع او برسییان یییزدان
رشیینر بییدون آنکییه ريییزی از آن کییم و کاسییت کنیید ،بییه شییيرویه نطییل کییرد و او
سییخت انییدوهگين شیید »(دینییوری598 :5985 ،تییا521؛ بییرای مییتن عربییی نییک :همییو،
511 :5301تییا551؛ همدنییين نییک :تعییاربا ُمییم یییاخبییار ملییو ااعییرب و ااععییم،
912 :5919تا)913
اشارههای بلعمی هم نواه شفاهی بودن این پيرامهایند او مینوید شيرویه از
اسفادرُشنَر خواست تا «پيرام» او را به پدرش رساند و نفت «کسری را از من پيام ده و
بگوی این بال بتو رسيد از تو ،و نه از من و نه از کسی دیگر ،نناه تو کردی و خدای تعاای
ترا بگر ت و ملک از تو ستانيد» اسفادرُشنَر ،ر ت تا «پيرامها بگُزارد» و در زندان ،خسرو
به او نفت« :بگو که ره نفتند؟» و او «پيرامها را بداد» و «پرویز نفت :شيرویه را بگوی
که » اسفادرُشنَر در بازنشت «آن پيرام حرف به حرف به شيرویه بگفت»(بلعمی،
811 :5981تا )859با ورود این ،به نزارش ثعاابی ،شيرویه «اسفاذنشنسم را با نامهای تُند
که خون از آن میرکيد» ،به سوی پدرش رستاد ،و اسفاذنشنسم «نامۀ شيرویه را به او
داد پرویز آهی سرد کشيد و نفت :به او بگو »(ثعاابیمر نی933 :5912 ،و211؛ برای
متن عربی نک :همو153 :5309 ،و )121یعطوبی بدون پرداختن به رزشيات پيرام شيرویه و
پاسخ خسرو ،مینوید شيرویه «پيام درشت برام پدرش رستاد و او را بر کار بدش مالمت
کرد و آنده را با اهل کشور بد و ناروا کرده بازنفت ،خسرو در پاسخ شيرویه را بخطا و
نادان نسبت داد»(یعطوبی259 :5/5900 ،؛ برای متن عربی نک :همو523 :5/5253 ،و)511
مسعودی هم مینوید «خسرو و پسرش شيرویه اخبار راام و نامهها دارند که در
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کتابهای سابن خود یاد کردهایم »(مسعودی212 :5/5982 ،؛ برای متن عربی نک :همو،
 )913 :5/5213ابنرتيبۀ دینوری که رند تکّه از نامۀ خسرو به شيرویه را از «کتاب ااتاو»
بازنو کردهاست ،با اشارههایی رون «و ی ااتاو أن أبرویز کتم إا ابنه شيرویه من
ااحبر» و یا «و کتم کسرم أبرویز إا ابنه شيرویه من ااحبر» از پيرامهای خسرو به
شيرویه یاد میکند و این نشان میدهد که خسرو پيرامهای خود را از درون زندان در یک
نامه برای شيرویه نوشته بوده است (ابنرتيبۀ دینوری08 :5/5338 ،و522 ،03و،521
219و223 ،212و211؛ همدنين برای رنين اشارههایی به مکتوب بودن پيرامهای خسرو
پرویز نک :ابنحمدون231 :5/5330 ،و911 ،915 ،238و918؛ ابنعبدربّه:5/5212 ،
20و21؛ عامری222 ،211 :5910 ،و229؛ آبی 92 :1/2112 ،و  )98رنانکه آمد ،نویا این
اشارهها نشان میدهند که در آ از ،نامۀ شيرویه و پاسخهای خسرو ،شفاهی بودهاند و سرر
آنها را نوشتهاند
پر از اینکه اسرادنُشْنَسذ رستادة شيرویه با پاسخهای خسرو پرویز از درون زندان
بازنشت ،شيرویه کوشيد تا بهنونهای بزرنان و ناادنان را از ریختن خون پدرش بازدارد،
امّا هنگامی که آنها به شيرویه نفتند« :روا نيست که ما دو پادشاه داشته باشيم یا رمانی بده
تا خسرو را بکشند و ما رمانبردار تو خواهيم شد ،یا تو را از تخت شهریاری مینيریم و
دوباره او را پادشاه میخوانيم»( بری111 :2/5912 ،؛ همدنين نک :تعاربا مم یاخبار
ملو ااعرب و ااععم ،)913 :5919 ،شيرویه رارهای مگر کشتن پدرش ندید (برای
نزارشهای نونانون شرری و ربی دربارة رگونگی کشتن خسرو پرویز ،که با شا و
برگهای داستانی بسيارآميختهاند ،نک :بری113 :2/5912 ،؛ بلعمی852 :5981 ،و851؛
ردوسی918 :8/5939 ،تا909؛ دینوری525 :5985 ،؛ تعاربا مم یاخبار ملو ااعرب
و ااععم913 :تا901؛ ثعاابیمر نی215 :5912 ،و212؛ نردیزی98 :5921 ،؛ مطدسی،
125 :9-5/5912؛ ;Theophanes, 1997: 453-455; Nikephoros, 1990: 63
Chronicon Paschale, 1989: 182-189; Sebeos, 1999: 84-85
کوشپ شيرویه برای نيااودن دست خود به خون پدرش ،اابته هرنز به این معنا نيست که
او پيشتر هم در اندیشۀ دست یا تن به تاو و تخت نبوده است به عطيدة من ،شيرویه که
بزرگترین پسر خسرو پرویز بود ،پيشتر به وايعهدی برنزیده شدهبود و ازاینرو هنگامی
که پدرش در آخرین روزهای پادشاهیاش کوشيد که تاو و تخت را به مردانشاه ،یک
پسر دیگر خود وانطارد ،شيرویه به خشم آمد و با همدستی بزرنان و سراهيان تاو و تخت
را به رن آورد انرره در نزارشهای تاریخی سررشمهنر ته از خداینامه و یا دیگر
کتابهای دورة ساسانيان که در آنها نگهبانی از آرمانهای نهاد پادشاهی و رمانبرداری از
پادشاه آموزش داده میشود (نک :یارشا ر111 :5919 ،تا ،)113شيرویه را همدون یک
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دستنشاندة بزرنان تيسفون و تا اندازهای بيگناه در رخدادهای پایان رمانروایی خسرو
پرویز نشان میدهند ،امّا رنانکه آمد به نزارش تئو انر شيرویه پر از آناهی از اندیشۀ
پدرش برای وانطاردن تاو و تخت به مردانشاه ،و پيپ از اینکه بهنفتۀ مناب اسالمی،
بزرنان ایرانی او را به رن با پدرش بکشانند ،برای نُشنَس اَسراد از رماندهان بزرگ
سراه ایران پيرام رستاده بود و با نویدهای بسيار کوشيد تا او و دیگر سراهيان و رماندهان
آنها را با خود همداستان کند و از این نزارش آناه میشویم که شيرویه ،در روز 29
وریۀ سال  028م هنگامی که هنوز پدرش پادشاه بود ،همراه با دو رزند شهروراز و
پسرانی از دیگر بزرنان ایرانی ،در کنارة درله پنهانی با نُشنَس اَسراد و سراهيان او دیدار
کرد و حتی او را با پيرام آشتی به سوی امرراتور هراکليوس که هنوز در آذربایعان بود،
رستاد شيوة رمانروایی شيرویه هم نشان میدهد که او سخت میکوشيده است تا تاو و
تخت را در رن خود نگاه دارد او در تارگطاری خود ،همۀ بزرنان و اشراف و سراهيان
را نرد آورد و نام کسانی را که پدرش از دیوان ا کنده بود دوباره نوشت و خواستهها داد
و بند از زندانيان نشود و از نر تن خراو آن سال از مردم رشم پوشيد (بلعمی:5981 ،
 851همدنين دربارة بخشيدن خراو از سوی شيرویه ،نکSebeos, 1999: 86-87 :؛
دربارة آزاد کردن زندانيان ،نک :یعطوبی259 :5/5900 ،؛ بری111 :2/5912 ،؛
ااعرب و ااععم919 :5919 ،و912؛ Chronicon
تعاربا مم یاخبار ملو
 )Paschale, 1989: 182-189نزارش دیگری مینوید هنوز خسرو در زندان بود
که شيرویه زندانيان را آزاد نردانيد ،و به مردم مادة دادنری و نيکویی و بخشيدن همۀ
ثروت نن خانهها را داد و آنها شادمانه شيرویه را بسيار ستودند (تعاربا مم یاخبار
ملو ااعرب و ااععم919 :5919 ،و912؛ همدنين نک :ردوسی929 :8/5939 ،و)922
شيرویه دیگر برادران خویپ را هماوردان تاو و تخت پادشاهیاش میدید (دینوری،
525 :5985؛ حمزة اًفهانی )18 :592 ،و نویا همۀ آنها را در برابر دیدنان پدرش کشت
( )Theophanes, 1997: 453-455بری مینوید شيرویه پر از کشتن پدرش و با
همداستانی و وسوسهانگيزی بزرنان درباری همدون وزیرش پيروز و شَمطا پسر یزدین،
همۀ برادران خود را کشتهاست ( بری113 :2 /5912 ،؛ برای دیگر نزارشها دربارة
برادرکشیهای شيرویه ،نک :یعطوبی259 :5/5900 ،؛ دینوری525 :5985 ،؛ بلعمی:5981 ،
851و850؛ حمزة اًفهانی18 :5920 ،؛ ردوسی902 :8/5939 ،؛ معملااتواریخ و ااطصص،
91 :5989؛ ابنبلخی 201 :5912 ،؛ )Sebeos, 1999: 85
2اʼ .7عهد خسرو پرويز به پسرو شیرويهʻ

آیییا خسیییرو پرویییز هماننییید پیییارهای از نياکیییان خیییود ،بیییزرگتیییرین پسیییرش را بیییه
وايعهییدی برنزییده و بییرای او عهیید /وًیيّتنامییه نوشییته بییود؟ انررییه در ادبيیات ایران یی
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و عربیی ،عهیید خسییرو پروییز بییه شیيرویه ناشییناخته اسییت ،امّییا نوییا نشییانههییایی از ورییود
رنییين عهییدی را میییتییوان در بییه ی نییزارشهییای تییاریخی بییه رشییم دییید خسییرو
پروییز بییا شییورش بزرنییان و همدسییتی پسییرش شیيرویه بییه زنییدان ا کنییده شییده بییود و در
پيرییامی کییه بییرای او رسییتادند ،هرسییت بلنییدی از نناهییان و سياسییتهییای نادرسییت و
سیییتمگرانۀ او را بیییازنو کیییرده بودنییید آییییا شیییگفتآور نيسیییت در اوو آشیییوب و
آشییفتگی در تختگییاه ای یران و هنگییامی کییه خسییرو درون زنییدان رشییم بییه آمییدن کُشییندة
خییود دوختییه بییود ،در پاسییخ بییه پيرییام ش یيرویه بییه او انییدرزهایی بدهیید دربییارة برنزی یدن
کییارنزاران خییراو و ویانيهییایی آنهییا ،شایسییته بییودن هییماندیشییی بییا دیگییران ،شییيوة
معییییازات کییییارنزاران و نزدیکییییان نناهکییییار ،ميانییییهروی در پرداخییییت دسییییتمزد و
بخشییپهییا بییه سییراهيان ،رگیییونگی نفتییار و شییيوة رمییان دادن و خویشیییتنداری در
هنگییام خشییم و بردبییاری و بخشییایپ و ميانییهروی ،و بییه ییورکلّی بییا پسییری دسییت بییه
شورش نشوده بود ،دربارة آیين رمانروایی و کشورداری سخن بگوید؟!
رنیییانکیییه آمییید خسیییرو یکایییک سیییرزنپهیییای شییيرویه و بزرنیییان را نسیییتاخانه و
آميختیییه بیییا نکیییوهپ و سیییرزنپ شی یيرویه پاسی یخ می ییدهییید و بیییرای انعیییام کارهیییا و
سياست هیای خیود اسیتد ل هیایی یی تیا انیدازه ای منططیی یی مییآورد و انرریه نهگیاه بیا
بي یانی پدرانییه بییا ش یيرویه سییخن م یینوی ید ،امّییا همییۀ نفتییههییای او در پاسییخ بییه نناهییانی
اسییت کییه در پيرییام ش یيرویه بییازنو شییده بییود ،نییه انییدرزهایی دربییارة ش یيوة کشییورداری
پر ررا همیۀ تکّیه هیایی کیه در «عيُیون ا خبیار» ابین رتيبیۀ دینیوری از نامیۀ خسیرو پروییز
از زنییدان بییه پسییرش شییيرویه بییازنو میییشییود ،دربییارة آیییين شییهریاری و انییدرزهایی
سياسیییانیید؟ بییرای ورییود رنییين انییدرزهایی در نامییۀ خسییرو پرویییز اسییت کییه حتییی
تفنّلی مینویید نوییا ایین نامیه بسیيار مفصّیل تیر از آن بیودهاسیت کیه در منیاب عربیی و
ارس یی بییه رشییم م ییآی ید ،رییون در دیگییر منییاب تییاریخی همدییون نییزارش ابیینرتيبییۀ
دینییوری انییدرزهایی از آن بییازنو شییدهاسییت کییه در مییتن نامییۀ خسییرو پرویییز در اییین
منییاب ارس یی و عرب یی دی یده نم ییشییوند (تفنّییلی )290 :5910 ،نکتییۀ مه یمّ ای ینکییه ،در
دیگییر عهییدهایی هییم کییه از پادشییاهان ساسییانی شییناخته شییدهانیید ،رنییين انییدرزهایی
ورییود دارد و بییه سییخن دیگییر ،تکّییههییای بازمانییده از نامییۀ خسییرو پروی یز بییه ش یيرویه کییه
ابیینرتيبییه دینییوری و دیگییران آوردهانیید ،از ریینر نفتارهییایی اسییت کییه در عهییدهای
پادشاهان به رانشیينان آنهیا دییده مییشیود ازایین رو ،بیه عطيیدة مین ،خسیرو پروییز ریون
پيشییتر هماننیید پییارهای از نياکییان خییود ،شییيرویه بییزرگتییرین پسییرش را بییه وايعهییدی
برنزیی یده بیییود ،بیییرای او «عهییید» نوشیییته اسیییت و آن تکّیییههیییایی کیییه دربیییارة آییییين
کشییورداری و رمییانروایی از نامییۀ خسییرو پروی یز بییازنو م ییشییود ،بخییپهییایی از عهیید

 / 18عهد ناشناختۀ خسرو پرویز به پسرش ،شيرویه

ناشییناختۀ خسییرو پروی یز بییه ش یيرویه اسییت هییم ازای ینرو ،آندییه کییه دربییارة ویانيهییای
ادبیی و اخالریی ایین تکّیههیای بازمانییده از نامیۀ خسییرو پروییز ییادآور شییدهانید و حتییا آن
را در ننعينیییۀ ادب ارسییی ميانیییه ننعانيییدهانییید (محمّیییدی 5912 ،اایییر ،)219 :خیییود
نشانۀ دیگری اسیت از ایینکیه آنهیا تکّیههیایی از ییک عهید /وًیيّتنامیهانید کیه معمیو ْ
در نوشتن آنها به ویانيهای ادبی و اخالری هم توّره میشد
ابیینرتيبییه دینییوری در «عيییون ا خبییار» سییيزده تکّییه از «کتییاب ااتییاو» را آورده اسییت
کییه باییید یکییی از تارنامییههییای ساسییانيان بییوده باشیید کییه در هشییت تکّییه آشییکارا
میینویید کییه خییود او آنهییا را در «کتییاب ااتییاو» خوانییده اسییت و در بییازنویی پیین تکّییۀ
دیگییر هییم انررییه نییام کتییاب ااتییاو را نمییآورد ،امّییا پيداسییت کییه آنهییا را هییم از همییان
«کتاب ااتاو» نر تیهاسیت ،ریون ایین پین تکّیه از نامیۀ خسیرو پروییز بیه پسیرش شیيرویه
بییازنو شییدهاسییت و رنییانکییه خییودؤ کتییاب عي یون ا خبییار نشییان م ییدهیید ای ین نامییه هییم
ی یک بخییپ از «کتییاب ااتییاو» بییوده اسییت ،رییون ابیینرتيبییه در بي یان دو تکّییه از ای ین نامییه
آشییکارا مییینوییید کییه آنهییا را در «کتییاب ااتییاو» خوانییده اسییت سییيزده تکّییهای کییه
ابیینرتيبییه از «کتییاب ااتییاو» آورده اسییت همگییی دربییارة سياسییتهییای شییاهانه و آیییين
کشییورداری و رگییونگی ر تییار پادشییاه بییا نزدیکییان و کییارنزاران دوات یی اسییت از ای ین
سیيزده تکّییه ،ده تکّییۀ آنهییا از زبییان خسییرو پروییز بییازنو شییدهاسییت و در سییه تکّییۀ دیگییر
کییه نییام از خسییرو پرویییز نيسییت ،نوینییده «یکیی از پادشییاهان» خوانییده شییدهاسییت
شییاید ای ین «کتییاب ااتییاو» ،تارنامییهای دربییارة زنییدنی و رمییانروایی و نفتییار و سییخنان
خردمندانییه و انییدرزهام خسییرو پرویییز بییودهباشیید ،همدنییانکییه تارنامییههییایی دربییارة
اردشییير بابکییان و خسییرو انوشییيروان ورییود داشییتهاسییت (محمّییدیمالیییری:2/5981 ،
 )252تارنامییه ی یا تارنام ی  ،عنییوان کتییابهییای بییودهاسییت کییه در آنهییا آنییاهیهییایی
دربییارة آیییين رمییانروایی و دربییار و ش یيوة کشییورداری بییه رشییم م ییآمیید و ی یا دربییارة
سرنطشییت یکییی از پادشییاهان یییا نفتییههییای خردمندانییه و انییدرزهایی بییودهانیید کییه
دربییارة رگییونگی کشییورداری از زبییان ای ین پادشییاهان بییازنو شییده بییود و محتییوای ای ین
انییدرزها آن ريزهییایی بییودهاسییت کییه داشییتن آنهییا بییرای پادشییاهان و کییارنزاران آن
دوره بییرای آشیینا شییدن بییا رییانون و آیییين شییهریاری و آنییاهی از سرنطشییت پادشییاهان
نطشییته و سیینّتهییای آنهییا بایسییته و خییود یییک بخییپ از رهنیی ویییاة پادشییاهان و
شییاهزادنان و کییارنزاران شاهنشییاهی بییوده اسییت (دربییارة تییاونامیی نییک :محمّییدی،
 5912ب58 :تییییا228؛ همییییو5912 ،ااییییر505 :تییییا509؛ همییییو212 :2/5981 ،تییییا212؛
تفنّلی228 :5910 ،تا)211
اکنییون همییۀ انییدرزهایی را کییه ابیینرتيبییۀ دینییوری از کتییاب تارنامییه و از زبییان خسییرو
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پروی یز بییه پسییرش ش یيرویه بییازنو کییرده اسییت و خییود م یینوی ید کییه خسییرو آنهییا را از
درون زنییدان بییرای پسییرش نوشییته اسییت ،میییآوریییم تییا بهتییر آشییکار نییردد کییه اییین
تکّییههییا همگ یی پنیید و انییدرز و دسییتورهایی دربییارة ش یيوة کشییورداری و از ریینر همییان
انییدرزهایی اسییت کیییه در «عهیید» دیگیییر پادشییاهان ساسیییانی بییه رانشییينان آنهییا هیییم
دیدهمیشود و ازاین رو بیه بیاور میا ایین انیدرزها تنهیا بایید بازمانیده هیایی از «عهید خسیرو
پرویییز بییه پسییرش شییيرویه» باشییند ،نییه تکّییههییایی از نامییۀ خسییروپرویز بییه شییيرویه و
نوشتهشده از درون زندان
***
§  5و رییرأت یی کتییاب ااتییاو« :رییال أَبروییز بنییه شیيرویه و هییو یی حبسییه « :تُوسؤیعَن
علیی رُنْییید َيَسذییتَرْنَوا عنییک ،و تُنّییيطنّ علییيهم ينییعّوا منیییک؛ أعذطؤهیییم عطیییا ً
رَصذیییدا ،و امییینعذهم منعیییا رمی یيال ،و وسّی ی ذ علی یيهم ی یی اارریییا و تُوسُی ی علی یيهم ی یی
ااعَطا »(ابنرتيبه دینوری)02 :5/5338 ،
«در کتیاب ااتییاو خوانییدم« :اپروییز در حییاای کییه در زنییدان بییود بییه پسییرش شیيرویه نفییت« :بییه
سییراهيان خییود بخشییپ بس یيار نکیین ،رییون از تییو ب ییني یاز م ییشییوند و آن یان را در تنگنییا نگییطار
رییون از تییو خسییته و آزرده م ییشییوند در بخشییپ بییه آنهییا ميانییهرو بییاش و بیه ًییورت م دّبانییه
بخشییپات را از آنهییا رط ی کیین و در امي یددادن بییه آنهییا کوتییاهی نکیین و در بخش یيدن بییه آنهییا
زیادهروی نکن»

محمّیید بیین حسیین ابیینحمییدون (مییرگ  913ه ) در کتییاب «ااتییطکرة ااحمدونيُییه» ،بییا
نفییتن «کتییم أبروی یز اا یی ابنییه ش یيرویه و هییو یی حبسییه» ،احمیید بیین محمّیید ابیینعبدربّییه
انداسی یی (میییرگ  928ه ) ،در کتیییاب ااعطییید اافریی ید ،بیییا بيی یان «و ریییال أَبرویی یز بنیییه
شی یيرویه» ،و ابوااحسییین محمّییید عیییامری در سیییدة رهیییارم هعیییری ،در کتیییاب خیییود
«ااسییعاده و اإلسییعاد» ،بییا اشییارة «کتییم أبروییز اایی ابنییه شیيرویه میین ااحییبر» ،و همدنیين
أبوسییییعد منصییییور بیییین حسییییين آبییییی (مییییرگ  225ه ) ،در کتییییاب «نبییییر ااییییدر
یییاامحانییرات» ،بییا اشییارة «رییال أبرویییز بنییه شییيرویه» ،ای ین انییدرز خسییرو پروی یز بییه
شییيرویه را واره بییه واره ،هماننیید بییا نییزارش دینییوری آوردهانیید (ابیینحمییدون5330 ،
238-231 :5/؛ ابییییینعبدربّیییییه20 :5/ 5212 ،؛ عیییییامری211 :5910 ،؛ آبییی یی:1/ 2112 ،
)92
***
§  2و یییااتییاو أن أبرویییز کتییم إایی ابنییه شییيرویه میین ااحییبر« :اییيکُنْ مَیین تختییارُه
اؤو یتییک امییرَ ا کییان ییی نَییعَۀ ر عذتَییه ،أَو ذا شییرف وردذتَییهُ مُهذتَنَییما اًَْییطنَعذتَه ،و
تععذلییه امذ یرَ ا أًییبتَه بعطوبییۀ اتنَ ی َ عنهییا و اْم یرَ ا ا اعییک بعیید مییا أَذَالْتَ یهُ ،و أحییدا
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ممُیین یَطَیی ُ ییی خَلَییدؤ أنّ إزااییۀ سییلطانؤک أحییمُّ اییه میین ثُبوتییه و إیّییا أن تَسییتعمله
نَ یرَعا مذییرا کَبُ یرَ إععابُییه بنفسییه و رل یتذ تعارُبییه ییی يییره ،و کبيییرا مُ یدذبرا ریید أخییط
ااییدهرُ میین عطلییه کمییا أخییطت ااسُیین میین رسییمه »(ابیینرتيبییه دینییوری08 :5/5338 ،و03؛
همدنییییين نییییک :ابیییینحمییییدون911 :5/5330 ،و918؛ ابیییینعبدربّییییه21 :5/5212 ،؛
رهشياری59 :5338 ،؛ عامری)222 :5910 ،
«و در کتییاب ااتییاو ‹خوانییدم› ،اپروی یز در حییاای کییه در زنییدان بییود بییه پسییرش ش یيرویه نوشییت:
«کس یی را کییه بییرای رم یانروایی برم یینزین یی ،بای ید در پسییتی بییوده و تییو او را ارو داده باش یی و
یا اررمندی باشید کیه بیه او سیتم شیده باشید و تیو او را میورد اطیر و توریه خیود ریرار داده ای
و رمیانروایی را بیه کسیی نسیرار کیه در نطشیته او را معیازات سینگينی کیرده باشیی و ییا کسیی
کیه تییو او را پيشییتر خییوار و کورییک کییردهباشیی و اکنییون از تییو رمییانبرداری مییکنیید و ییا آن
کییر کییه در ذهیین خییود بییدانی نییابودی رمییانروایی تییو بییرای او بهتییر باشیید تییا مانییدناری آن و
مبییادا کسیی را بییرای حکومییت کییردن انتخییاب کنیی کییه بیینییام و نشییان و ییا خودسییتا و مرییرور
باشیید و همدنییين آدم کییمتعربییه را بییرای کارهایییت انتخییاب نکیین و یییا آدمییی سییااخورده؛
رراکییه روزنییار عطییل او را خسییته کییرده ،رنییانکییه نییطر زمییان رسییم او را پامییرده کییرده
است »

أبوعبییداز محمّیید بیین عبییدوس رهشییياری ،در کتییاب «ااییوزرا و ااکتّییاب» ،بییا اشییارة
«أوًی أبرویییز ابنییه شییيرویه وًییيۀ ویلییۀ» ،ایین انییدرز خسییرو را بییا انییدکی دیگرنییونی
بییازنو کییرده اسییت ،امّییا بییه رییای «اییيکُنْ مَیین تختییارُه اؤو یتییک »« ،اییيکُنْ مَیین تختییارُه
اوزارتیییک » آورده اسیییت (رهشیییياری)59 :5338 ،؛ ازایییینرو ،ایییین انیییدرز خسیییرو
پرویییز دربییارة ویانیییهییای آنهییایی اسییت کییه شایسییتگی وزارت شییيرویه را خواهنیید
داشییت نکتییۀ مهیمّ ایینکییه ،رهشیياری همدییون ابینرتيبییه نمیینویید «أبرویییز کتییم إای
ابنییه شییيرویه میین ااحییبر» ،بلکییه اشییاره مییکنیید کییه «أوًی أبرویییز ابنییه شییيرویه وًییيۀ
ویلۀ ،رال یی صیل منهیا » ،و ایین خیود آشیکارا ییادآور عهیدها ییا وًیيّت نامیه هیای
پادشییاهان ساسییانی بییه رانش یينان خییود اسییت و ای ینکییه بییهراسییتی خسییرو پروی یز عهیید ی یا
وًيّت نامیه ای بیرای شیيرویه نوشیته بیودهاسیت کیه نبایید آن را بیا نامیۀ او از درون زنیدان
به شيرویه یکی انگاشت
***
§  9و رییرأت ییی کتییاب أبرویییز إای ابنییه شییيرویه« :إنتخییم اخرارییک أحیید ثالثییۀ :إمییا
ررال یُههر زهیدا یی اامیال و یَیدُعی وَرعیا یی اایدین ینن مَینْ کیان کیطاک عَیدَلَ علی
اانییعير و أَنْصَیرَ میین ااشییریر و و ییر ااخؤییراوَ و ارتهیدَ ییی ااعؤمَییارة ،ییننْ هییو اییم یَیرَعذ
و اییم یَعؤییرُ إبطییا ً عل ی دینییه و نهییرا مانتییه کییان حَریّییا أن یخییونَ رلییيال و یییو ارَ کبيییرا
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اسذتؤسیرَارا بااریییا و اکتتامییا بااخيانییۀ ،ییننْ دهذییرتَ علی ذاییک منییه عارَبذتَیهُ علی مییا خییان و
ت بیه یی ااعیطاب
ام تَحمدذه علی میا و َّیر ،و إن هیو رَلَّیو یی ااخيانیۀ و بیارز باارییا نکلْی َ
و استنهفْت مااه م ااحبر
أو ررییال عاامییا بییااخؤراو نيّییا ییی اامییال مأمونییا ییی ااعطییل يییدعوه علمییه بییااخراو إای
ا رتصییاد ییی ااحلْییم و ااعؤمییارة األرَنؤییين و اار یین باارعيّییۀ ،و یییدعوه نییاه إا ی ااعفییۀ و
یدعوه عطله إا اار بۀ يما ینفعه و اارهبۀ مما ینره
أو ررییال عاامییا بییااخؤراو مأمونییا با مانییۀ مُطْتؤییرا میین اامییال توسؤّی ُ عليییه ییی ااییرز يرتیینمَ
احارتییه ااییرز َ و یسییتکبرَ افارتییه اايسییيرَ ،و یُزْرییی بعلمییه ااخؤییراوَ ،و یَعؤییرُ بأمانتییه عیین
ااخيانۀ »(ابنرتيبه دینوری11 :5/5338 ،و)15
«و در کتییاب اپرویییز بییه پسییرش خوانییدم :بییرای رمیی کییردن خییراو یکییی از اییین سییه را
انتخیاب کین :ییا میردی کیه در پییول و میال زاهید نماییان باشید و در دیین پرهيزکییار باشید ،زییرا
هرکییه رن یين باشیید بییه سییمت مستنییعفان م ییرود و بییا ثروتمنییدان بییه عییداات ر تییار م ییکنیید و
خیراو را بیه راوانیی رمی کنیید و در آبیاد سیاختن تیالش کنیید و انیر ایین شیخص پرهيزنییار و
بییا عفییت نمانیید ،او بیه خییا ر حفییظ آبییروی دیین و امانییتداریاش ،بییه دايیل پنهییانسییازی رییا و
خي یانتپ ،کم یی خيانییت کنیید و زی یاد رم ی آوری کنیید پییر انییر از خيانییت او مطل ی شییدی او
را بییر آندییه خيانییت کییرده ،معییازات میییکنییی و خییوبیهییایپ را سییتایپ نمیییکنییی و انییر
خيانییتاش آشییکار شییود و ییا ریاکییاریاش نماییان شیید ،مییتییوانی او را سییخت شییکنعه کنیی و
داراییییاش را کییه از خيانییت بییه تییو رمی کییردهاسییت ،پییر نيیری و او را بییه زنییدان ا کنیی ییا
مییرد دانییا بییه امییور خییراو ،ب ییني یاز از پییول ،و خردمنیید را انتخییاب کیین ،تییا علییم و دانشییپ بییه
خییراو او را بییه ميانییهروی در رم ی آوری خییراو مییردم و مییدارا کییردن بییا رعيیت سییو دهیید ،و
ثروتمنیییدیاش او را بیییه عفیییت و امانیییتداری وا دارد ،و عطیییل و خیییردش او را بیییه عالریییه بیییه
آندییه سییودمند اسییت و پرهي یزاز آندییه بییه نییرر اسییت ،دعییوت کنیید ی یا مییردی دانییا بییه امییور
خییراو ،مییورد اعتمییاد در امانییتداری و طي یر و تنگدسییت را انتخییاب کیین ،پییر انییر در رز و
روزی او را کمییییک کنیی یی و بییییه او ببخشیی یی ،اییی ین رز را نيمییییت شییییمرد و بییییه علییییت
تنگدسییتیاش کییم را زیییاد بدانیید و بییا علییم و دانییپاش ،خییراو را رونیین دهیید و بییه سییبم
امانتداریاش از خيانت پرهيز کند »

***
§  2و رییرأت ییی کتییاب إبرویییز إای ابنییه شییيرویه و هییو ییی حبسییه« :عليییک باامشییاوَرة
ننییک وار یدٌ ییی ااررییال مَیین یُنن ی ُ اییک ااکَ ییُ و یَحسؤ یمُ عنییک اا یدُا و یُخییروُ اییک
اامسییتکؤن و یَ یدَعُ اییک ییی عییدوُ رًییۀ إ انتهزَهییا و اعییدوُ يییک رًییۀ إ
حصّیینها ،و یمنعذییک شییدّةُ رأیییک ییی دناییک و علییوُّ مَکانؤییک ییی نفسییک مؤیین أنْ
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تعم ی َ إا ی رأیییک رأیَ يییر  ،یینن أحذمَ یدذتَ ارتني یتَ و إن أذْمَمذ یتَ نَفي یتَ ،یینن ییی
ذاییک خؤصییا  :منهییا أنییه إنْ وا یین رأیَییک ازداد رأیُییک شییدّة عنیید  ،و إن خییاار
رأیَیک عَرَنْییته علی نهییر  ،یینن رأیتَییه معذتليییا امییا رأییتَ ربلیتَ ،و إن رأیتییه متنییعا عنییه
اسییترْنيتَ ،و منهییا أنییه یع یدُدُ اییک اانصییيحۀ ممّ ینْ شییاورذت و إن أخطییأ ،و یَمَح یوُ اییک
مودُته و إن رصُر » (ابنرتيبه دینوری)81 :5/5338 ،
«و خوانییدم در کتییاب اپرویییز در حییاای کییه در زنییدان بییود ،بییه پسییرش شییيرویه :بییر تییو بییاد
مشییورت کییردن ،همانییا تییو در مي یان مییردم ،کسییی را خییواهی یا ییت کییه کارهایییت را تمییام و
کمییال انعییام خواهیید داد و مشییکالتت را بر ییرف میییکنیید و آندییه از دیییده پنهییان اسییت را
آشییکار م ییسییازد و رًییتی بییرای دشییمن علي یه تییو وانگییطارد ،مگییر از آن اسییتفاده کنیید و نییه
رًییتی بییرای تییو عليیه دشییمنت ،مگییر ایینکییه آن را محکییم سییازد و درسییتاندیشیی بییه نمییان
خییودت و پایگییاه بلنیید از دیید خییودت ،تییو را از ایینکییه نهییر و رأی دیگییران را بییا نهییرت رمی
کنییی و از آن اسییتفاده کنییی ،منیی نکنیید پییر انییر از نهییر دیگییران در کنییار نهییرت اسییتفاده
کییردی ،ثمییرهاش را خییواهی دی ید و انییر نهییر دیگییران را نکییوهپ کییردی ،آن را نف یی خییواهی
کییرد همانییا در مشییورتکییردن ویانيهییایی ورییود دارد :از رملییه آن ،ای ین اسییت کییه انییر نهییر
دیگییری موا یین بییا نهییرت بییود ،رأی و نهییرت پ یيپ تییو محکییم خواهیید شیید ،و انییر مخییاار
نهییرت بییود آن را در برابییر نهییرت مییورد بررس یی رییرار خییواهی داد ،پییر در ًییورتی کییه آن را
برتیر دییدی پیطیر تی و انییر آن را پیایينتییر از نهیرت دییدی ،آن را ربیول نمییکنیی و از مزییت
مشورت نيیز ایین اسیت کیه پنید و نصیيحت نصیيم تیو مییکنید ،انرریه خطیا باشید و میودت و
دوستی را تطدیم تو میکند ،انرره کوتاه باشد »

***
§  1رییرأت ییی کتییاب أبرویییز إایی ابنییه شییيرویه« :ارعییلْ عُطوبتَییک علیی اايسییير میین
ااخيانیۀ کعطوبتییک علی ااکبيییر منهییا ،ینذا اییم یُطْمَی ذ منیک یییااصییرير ایم یُعذتَیرَأ عليییک
یییااکبيییر و أبییردؤ اابریییدَ ییی ااییدرهم یَیینطُصُ میین ااخییراو و تُعییارؤبَن علیی شییی ً
کعطوبتؤ یکَ عل ی کسییره و تَ یرْزُرَن عل ی شییی کرزرییک عل ی إزراشییه ،و ارع یلْ أعه یمَ
رزرییک يییه و أحسیینَ ثوابییک عليییه حَطْیینَ دم اامُزْرییی و تییو يرَ مااییه میین يییر أنْ یَعذلَییمَ
أَنییک أحذمَیدذتَ أمییرهَ حییين عیرُ و اعتصییم مؤیین أنْ یَهلییک »(ابیینرتيبییه دینییوری:5/ 5338 ،
522و521؛ همدنين نک :ابنحمدون)915 :5/5330 ،
«خوانییدم در کتییاب اپروی یز بییه پسییرش ش یيرویه :معییازات بییر خيانییت کییم را همدییون معییازات
بر خيانت زییاد در نهیر بگيیر ،زییرا انیر در خطیای کوریک بیه بیبخپ تیو دسیت نيابید ،ررشیت
خطییای بییزرگ را نخواهیید داشییت همانییا در پ یی درهمیی کییه از خییراو کییم مییشییود ،راًیید را
بفرست و هیيچ معیازاتی از سیوی تیو همدیون معیازات کیردن از سیوی تیو بیر امیور کوریک،
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شییدید و ب یینهي یر نباشیید و ه یيچ پاداش یی از سییوی تییو همدییون پییاداش دادن از سییوی تییو بییرای
دوریکییردن از آن خطاهییای کورییک نباشیید بییزرگتییرین پییاداشات را در اییین امییر ًییرف
کیین و روزی دادن و پییاداش دادنات را در حفییظ خییون رودسییتان رییرار بییده و بخشییپ مییال
زییاد بییه آنییان را مییورد تورییه رییرار ده ،بییدون ایینکییه بدانیید تییو کییار او را پسییندیدهای هنگییامی
که او از خطا وکاری زشت خودداری کرد ،او را از نابودی وتباه شدن حفظ کن »

***
§  0و کتییم کؤسذییرم أبرویییز إایی ابنییه شییيرویه میین ااحییبر :إن کلمییۀ منییکَ تَسذییفؤکُ
دمییا ،و إن کلمییۀ أُخْییرم منییک تَحذطؤیینُ دمییا ،و إن سُییخْطَکَ سُییيو کَ مَسذییلواۀ عل ی َ مَیینْ
سَ یخؤطْتَ عليییه ،و إنّ رنییا َ برک یۀم مُستفين یۀم عل ی َ میین رن یيذتَ عنییه ،و إن نَفَییاذ أمییر
میی دهییورَ کالمییک ،ییاحترسذ ییی نییبک مؤیین رواییک أن یُخطؤییی َ و میین اونییک أن
یتريُییر و میین رسیید أن یَخؤ یرُ و إن ااملییو َ تُعارؤ یمُ رُ یدذرَة و حزمییا ،و تعُفییو تفنییال و
حؤلمییا و ینبرییی الطییادر أنَ یُسییتَخؤرُ و الحلییيم أن یَزْهییوَ و إذا رنییيذتَ ییأبلؤغْ بمیین
رنییيتَ عنییه یَحییردذ مَیین سییواه عل ی رنییا و إذا سَ یخؤطْتَ نَ ی ذ مَیین س یخؤطْتَ عليییه
یَهذییرُبذ مَیین سییواه مؤیین سَییخَطک و إذا عاربذییتَ أنهَییکذ اییئال یُتعییرگَ اعطوبتؤییک ،و اعلییمذ
أنییک تَعییل عیین اارنییم ،و أن نییبَک یصییرُرُ عیین مُلکییک ،طییدُرذ اسُییخطؤک میین
ااعطییاب کمییا تُطییدّرُ اؤرنییا میین اابییواب »(ابیینرتيبییه دینییوری5338 ،م219 :5/و212؛
همدنين نک :ابنعبدربّه20 :5/5212 ،؛ آبی2112 ،م)98 :1/
«و کسییری اپروی یز از زنییدان بییه پسییرش ش یيرویه نوشییت :همانییا کلمییهای از تییو ،خییونریزی بییه
ورییود م ییآورد و کلمییهای دیگییر از ریخییتن خییون رلییونيری م ییکنیید و همانییا نارنییایتیات،
شمشییيرهایی اسییت از نيییام برکشییيده ،و رنییایت تییو برکتییی اسییت بییرای آنکییر کییه از او
خشیینود و ران یی نشییتی و همانییا انعییام نییر تن کارهای یت بییا بي یان نفتارهای یت همییراه اسییت؛
پییر موادییم بییاش از ای ینکییه در حااییت عصییبانيت سییخن نییویی و ممکیین اسییت خطییا باشیید و
موادییم بییاش یییا اییینکییه رنیی رخسییارهات ترييییر کنیید و اییینکییه رسییمت سییبک نییردد
بییهراسییتی کییه پادشییاهان بییا رییدرت و اراده خییود معییازات میییکننیید و از سییر بخشییندنی و
شییکيبایی نطشییت میییکننیید و شایسییته نيسییت کییه توانمنیید سبکسییر نییردد و یییا خردمنیید
سرکش یی کنیید و انییر از کسییی ران یی نشییتی ،رنییایتت را بییروز ده تییا دیگییران بییرای رلییم
رنییایتت سییعی و تییالش کننیید و انییر از کس یی ناران یی نشییتی ،نارنییایتی خییود را پنهییان کیین
تییا دیگییران از خشییم و نارنییایتیات نگریزنیید و انییر معییازات کییردی ،بییه شییدت معییازات کیین
تیا بییه آن معیازات تییو ،عنیه نزننیید و آنیاه بییاش کیه تییو بیزرگتییر از آن هسیتی کییه خشییمگين
شییوی و خشییم تییو کورییکتییر از رمییانرواییات م ییباشیید ،پییر همانگونییه کییه پییاداش بییرای
رنایتت پيپبينی میکنی ،برای نارنایتیات هم معازات مدنهر داشته باش »
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****
§  1رییال ابرویییز بنییه :اؤرعییلْ رتصییادؤ ااسییلطانَ علییی إ را ییک ،انییک اذا رییدُرتَ
ا مییور علیی ذاییک وَزنْتَهییا بميیزان ااحکمییۀ و روُمذتَهییا تطییویم اابطییاف ،و اییم تععیلْ الندامییۀ
سلطانا علی ااحؤلم »(ابنرتيبه دینوری5338 ،م223 :5/و)211
«اپروییز بیه پسیرش شیيرویه نفیت« :ميانیهروی خیود را بیر زییادهرویات مسیل کین ،زییرا انییر
کارهییا را رنییين انعییام دهییی ،آنهییا را بییا ميییزان حکمییت سیینعيدهای و محکییم نردانيییدهای و
پشيمانی را بر بردباری و خردمندی ترريو ندادهای »

 .3نتیجهگیر
در اییین پییاوهپ نشییان دادیییم کییه انررییه در آندییه از ننعينییۀ ادبيییات ایرانییی دورة
ساسییانيان و از راه تررمییه بییه زبییان عربیی بییه روزنییار اسییالمی رسیيدهاسییت ،نوییا کتییابی
به نام «عهید خسیرو پروییز بیه پسیرش شیيرویه» وریود نیدارد ،امّیا مییتیوان نشیانه هیایی از
ورییود رن یين کتییابی ،بییهوی یاه در نییزارش ابیینرتيبییۀ دینییوری در کتییاب «عي یون ا خبییار»
بیییه رشیییم دیی ید او رنییید انیییدرز سياسی یی را دربیییارة برنزیی یدن کیییارنزاران خیییراو و
ویانییهییایی آنهییا ،شایسییتهبییودن هییماندیشیی بییا دیگییران ،شیيوة معییازات کییارنزاران و
نزدیکیییان نناهکیییار ،ميانیییهروی در پرداخیییت دسیییتمزد و بخشیییپهیییا بیییه سیییراهيان،
رگییونگی نفتییار و شییيوة رمییان دادن و خویشییتنداری در هنگییام خشییم و بردبییاری و
بخشییایپ و ميانییهروی و بییه ییورکلّی دربییارة آیییين رمییانروایی و کشییورداری ،از نامییۀ
بسيار شناخته شدة خسیرو پروییز بیه پسیرش شیيرویه مییآورد و رنیان کیه خیود میینویید
ای ین انییدرزها را در «کتییاب ااتییاو» کییه ب یینمییان یک یی از تارنامییههییای ساسییانيان بییوده،
خوانییدهاسییت بییا شییناختی کییه از محتییوا و ویانیییهییای دیگییر «عهیید»هییای پادشییاهان
ساسییانی دارییم ،بیینمییان بایید نفییت ایین انییدرزهای خسییروپرویز همگیی پنیید و انییدرز
و دسییتورهایی دربییارة شییيوة کشییورداری و از ریینر و با ییت همییان انییدرزهاییانیید کییه
از دیگییر پادشییاهان ساسییانی میییشناسییيم و ازاییینرو میییبایسییت آنهییا را انییدرزهایی از
«عهیید خسییرو پرویییز بییه پسییرش شییيرویه» شییناخت ،نییه رنییانکییه تییا کنییون پنداشییته
شییدهاسییت ،تکّییههییایی از نامییهای کییه خسییرو پروی یز از درون زنییدان و رنیید روز پ یيپ از
مرگ بیرای شیيرویه نوشیتهبیود همدنیين بیا پیطیرش ایینکیه خسیرو پروییز بیرای پسیرش
شیيرویه «عهیید» نوشییته بییودهاسییت ،بایید برییطیریم کییه خسییرو پروییز ،پيشییتر ش یيرویه را در
آیين دربیاری وییاه ای بیه وايعهیدی برنزییده و ایین عهید را بیرای او نوشیته بیودهاسیت و
هییم اییینکییه ،باییید بییاور کن یيم کییه شییورش شییيرویه و همداسییتانی او بییا بزرنییان در بییه
زنییدان ا کنییدن پییدرش و آنگییاه کشییتن او ،آشییکارا واکیینپ شییيرویه بییودهاسییت بییه
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نادیییده نر تییه شییدن حیینا وايعهییدی خییود و سییتيزه بییا خواسییت خسییروپرویز کییه در
آخییرین روزهییای رمییانروایی خییود کوشییيد تییا شییاهزاده مردانشییاه ،بییرادر کورییکتییر
شيرویه را به رانشينی برنزیند
يادداشتها
 .1عهد خسرو به پسرش هرمزد که در آن به او هنگام وانطاری پادشاهی سفارشهایی میکند ،و پاسخ
هرمزد به او »
« .2عهد خسرو انوشيروان به پسرش که سررشمۀ بال ت ناميده میشود » در یک دستنوشت ،به رای
«عَيناابال ه»« ،عَپّاابال ه»(= معموعۀ بال ت» آمده است.
 « .3عهد خسرو به کسانی از خانوادهاش که آمادة تعليم بودهاند » در یک دستنوشت ،به رای «بيته» وارة
«بنيه»(= پسرانپ) آمده است
 .4برای هرستی از این نوشتهها ،نک :تفنّلی225 :5910 ،تا292 ،220؛ ميراحمدی929 :5931 ،تا،920
910تا911؛ محمّدیمالیری252 :2/5981 ،تا282 ،228تا235 ،280تا231؛ همدنين برای رند نمونه از این
اندرزها ،نک :آسانا11 :5982 ،تا10؛ عنصراامعاای15 :5918 ،تا11؛ محمّدیمالیری13 :5988 ،تا551

کتابنامه
الف.کتابها
 5آبی ،ابوسعد منصیور بین حسیين ( )2112نثار الادر فای المحاضارات بتحطيین :خااید عبید
اارنی محفو بيروت :دارااکتم ااعلميه
 2ابیینبلخییی ( ،)5912فارساانامة اباانبلخاای بییر اسییاس مییتن مصییحّو اسییترن و نيکلسیین
تونيو و تحشيه از منصور رستگار سایی شيراز :انتشارات بنياد ارسشناشی
 9ابیینحمییدون ،محمّیید بیین حسیین ( )5330التااذکرة الحمدونیَّااه اامعلیید ا ول بتحطيیین:
إحسان عباس و بسکر عباس بيروت :دار ًادر
 2ابیینعبدربّییه ،احمیید بیین محمّیید ( )5212العقااد الفريااد اامعلیید ا ول بتحطيین :مفيیید محمّیید
رميحه بيروت :دارااکتم ااعلميه
 1ابیییننییدّیم ،محمّییید بییین اسیییحا ( )5985الفهرسااات تررمییۀ محمّدرنیییا تعییدّد تهیییران:
انتشارات اسا ير با همکاری مرکز بيناامللی نفتگوی تمدنها
 0اینوسترانتسیییر ،کنسیییتانتين ( )5915تحقیقااااتی درباااارة ساساااانیان تررمیییۀ کیییادم
کادمزاده تهران :بنگاه تررمه و نشر کتاب
1بلعمییی ،ابییوعلی محمیید بیین محمیید ( )5981تییاریخ بلعمییی بییه تصییحيو محمیید تطییی بهییار
بهکوشپ محمد پروین ننابادی تهران :انتشارات زوار
 8پروکوپي یوس ( )5982جناااهااا اي اران و روق .تررم یۀ محمیید سییعيدی تهییران :شییرکت
انتشارات علمی و رهنگی
 3تجارب االمام فایاخباار ملاو العارب و العجام ( )5919بیه کوشیپ رنیا انزابیینیااد و
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یحيی کالنتری مشهد :انتشارات دانشگاه ردوسی مشهد
 51تفنییلی ،احمیید ( )5910تاااريی ادبیااات ايااران پاایش از اسااالق بییهکوشییپ رااییه
آموزنار تهران :انتشارات سخن
 55ثعییاابیمر ن یی ،حس یين بیین محمیید ( )5912شاااهنامة کهاان پارس ای تاااريی غُاارر السّ ایَر
تررمۀ سيد محمد روحانی مشهد :انتشارات دانشگاه ردوسی مشهد
 52ثعاابی مر نی ،ابومنصیور حسیين بین محمید ( )5309تااريی غُارر السّایَر المعاروف بکتااب
غُرر أخبار ملو الفرس و سیرهم هران :مکتبه ا سدی
 59ریاحظ ،ابوعبمیان عمیرو بین بحیر ( )5980تاا آياین کشاوردار در اياران و اساالق
تررمۀ حبيماز نوبخت تهران :انتشارات آشيانۀ کتاب
 52رهشییياری ،أبوعبیییداز محمّییید بییین عبیییدوس ( )5338الاااوزراف و الکتّااااب بيیییروت :دار
اافکر ااحدی
 51حمییزة اًییفهانی ،حسیین ( )5920تاااريی پیاامبران و شاااهان تررمیۀ رعفییر شییعار تهییران:
انتشارات بنياد رهن ایران
 50دینیییوری (ابییینرتيبیییه دینیییوری) ،أبومحمییید عبیییداز بییین مسیییلم (5258ه5338 /م) عیا اون
األخبار .اامعلد ا ول بيروت
 51دینییوری ،ابوحنيفییه احمیید بیین داود ( )5985اخبااار الطااوال .تررمییۀ محمییود مهییدوی
دامرانی تهران :نشر نی
 )5301( _________________ 58اخباااار الطاااوال تحطيییین :عبیییداامنعم عیییامر مرارعیییه:
رمالاادین ااشيال ااطاهره :دار احيا ااکتم ااعربيه
 53شییيرمان ،کییالوس ( ،)5982مبااانی تاااريی ساسااانیان تررمییۀ کيکییاووس رهانییداری
تهران :نشر و پاوهپ رزان روز
 21بییری ،محمیید بیین رری یر ( )5912تاااريی طباار يااا تاااريی الرساال و الملااو و2
تررمۀ ابوااطاسم پاینده تهران :انتشارات بنياد رهن ایران
 25بییری ،محمیید بیین رری یر ( )5301تاااريی الطّباار ر تاااريی الرّساال و الملااو ااعییز
اابانی تحطين :محمد ابواافنل ابراهيم ااطاهره :داراامعارف بمصر
 22ااعییاکوب ،عيسییی ( )5912تاا ثیر پنااد پارساای باار ادب عرباای (پاوهشییی در ادبيییات
تطبيطی) تررمۀ عبداز شریفیخعسته تهران :شرکت انتشارات علمی و رهنگی
 29عییامری ،ابوااحسیین محمیید ( )5910السااعاده و االسااعاد .بییه کتابییت و مباشییرت معتبییی
مينوی تهران :انتشارات دانشگاه تهران
 22عنصیییراامعاای ،کيکیییاوس بییین اسیییکندر ( )5918قاااابوسناماااه بیییه اهتمیییام و تصیییحيو
المحسين یوسفی تهران :شرکت انتشارات علمی و رهنگی
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 21عهاااد اردشااایر ( )5928پاوهنیییدة عربیییی :احسیییان عبیییاس برنرداننیییده بیییه ارسیییی :س
محمد علی امام شوشتری تهران :انتشارات انعمن آثار ملی
 20ییرای ،ریدییارد نلسییون ( )5989تاااريی باسااتانی اي اران تررمیۀ مسییعود ررییمنيیا تهییران:
شرکت انتشارات علمی و رهنگی
 21ردوسییی ،ابوااطاسییم ( )5939شاااهنامه .بییهکوشییپ رییالل خییااطیمطلیین تهییران :مرکییز
دیرهاامعارف بزرگ اسالمی
 28کارنام اة اردش ایر بابکااان )5918( .بییا مییتن پهلییوی ،آوانویسیی ،تررمیۀ ارسیی و وارهنامییه
تررمۀ بهرام رهوشی تهران :انتشارات دانشگاه تهران
 23کریسیییتنسییین ،آرتیییور امانوشیییل ( )5912ايا اران در زماااان ساساااانیان تررمییۀ رشییيد
یاسمی تهران :انتشارات دنيای کتاب
 91کواسیینيکر ،آ ای ( )5983ايااران در آسااتانة سااقوط ساسااانیان تررمییۀ محمییدر ين
یحيایی تهران :انتشارات کندوکاو
 95نردیییزی ،عبییدااحی اانییحا ابیین محمییود ( )5921زياان األخبااار بییه مطابلییه و تصییحيو
و تحشيه و تعلين عبدااحی حبيبی تهران :انتشارات بنياد رهن ایران
 92اوکییونين ،و دیميییر نریگییورویچ ( )5912تماادن ايااران ساسااانی تررمییۀ عنایییتاز
رنا تهران :انتشارات علمی و رهنگی
 99مجماال التااواريی و القصاا ( )5989بییه تصییحيو محمیید تط یی بهییار تهییران :انتشییارات
دنيای کتاب
 92محمّییدی مالی یری  ،محمیید ( 5912ااییر) فرهنااا ايران ای پ ایش از اسااالق و آثااار آن
در تمدن اسالمی و ادبیات عربی تهران :انتشارات توس
 91محمّییدی مالی یری  ،محمیید ( 5912ب) الترجمااه و النقاال عاان الفارس ایه ف ا القاارون
االسالمیه االول ر ااعز ا ول :کتاب ااتاو و ا یين تهران :انتشارات توس
 90محمّییدیمالی یری ،محمیید ( )5912تاااريی و فرهنااا اي اران در دوران انتقااال از عصاار
ساسانی به عصر اسالمی و 5تهران :انتشارات یزدان
 91محمّیییدیمالیییری ،محمییید ( )5981تااااريی و فرهناااا اياااران در دوران انتقاااال از
عصر ساسانی باه عصار اساالمی ،رلید رهیارم :زبیان ارسیی همدیون ماییه و میددکاری بیرای
زبان عربی در نخستين ررنهای اسالمی تهران :انتشارات توس
 98محمّییدیمالی یری ،محمیید ( )5982تاااريی و فرهنااا اي اران در دوران انتقااال از عصاار
ساسااانی بااه عصاار اسااالمیر رلیید پیینعم :نهییام دی یوانی ی یا سییازمان مییاای و اداری ساسییانی در
دوات خلفا تهران :انتشارات توس
 93محمّییدیمالی یری ،محمیید ( )5913تاااريی و فرهنااا اي اران در دوران انتقااال از عصاار
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ساسانی به عصر اسالمی (پیوستها) .تهران :انتشارات توس
 21محمّییدیمالیییری ،محمّیید ( )5988ادب و اخااالق در ايااران پاایش از اسااالق و چنااد
نمونه از آثار آن در ادبیات عربی و اسالمی .تهران :انتشارات توس
 25مسییعودی ،علییی بیین حسییين ( )5982ماارو الااذهب و معااادن الجااوهر و 5تررمییۀ
ابوااطاسم پاینده تهران :شرکت انتشارات علمی و رهنگی
 22مسییعودی ،عل یی بیین حس یين (5213ه) ماارو الااذهب و معااادن الجااوهر ااعییز ا وّل
تحطين :اسعد دا ر رم :دار ااهعره
 25مطدسیی ،مطّهیر بیین یاهر ( )5912آفاارينش و تااريی معلیید اوّل تیا سییوم مطدمیه ،تررمییه
و تعليطات از محمدرنا شفيعیکدکنی تهران :انتشارات آنه
 22ميراحمییدی ،مییریم ( )5931تاااريی تحااوالت اياارانشناساای پژوهشاای در تاااريی و
فرهنا ايران در دوران باستان .تهران :انتشارات هوری
 29نهاي اهاالرب ف ایاخبااار الفُاارس و العَاارب ( )5911بییه تصییحيو محمّییدتطی دانییپپییاوه
تهران :انعمن آثار و مفاخر رهنگی
 22نوادکییه ،تئییودور ( )5918تاااريی ايرانیااان و عااربهااا در زمااان ساسااانیان تررمییۀ
عباس زریابخوشی تهران :پاوهشگاه علوم انسانی و مطااعات رهنگی
 21وینتیییر ،انگلبیییرت و بئاتیییه دیگنیییاس ( )5980روق و اياااران دو قااادرت جهاااانی در
کشاکش و همزيستی تررمۀ کيکاووس رهانداری تهران :نشر و پاوهپ رزان روز
 20هينتر ،وااتیر ( )5981يافتاه هاا تاازه از اياران باساتان تررمیۀ پروییز رربیی تهیران:
انتشارات رطنوس
 21یعطییوبی ،احمیید بیین ابییی یعطییوب ( )5900تاااريی يعقااوبی و 5تررمییۀ محمیید ابییراهيم
آیتی تهران :شرکت انتشارات علمی و رهنگی
 28یعطییوبی (ابییینوانیییو اايعطییوبی اابریییدادی) ،احمییید بیین اسیییحا بییین رعفییر بییین وهیییم
(5253ه) تاااريی الیعقااوبی علیین علي یه و ون ی حواش یيه :خليیل منصییور ااعییز ا ول بي یروت:
دار ااکتم ااعلميه
ب.مقالهها
 23آسییانا ،راماسییم ر یی (« )5982اناادرز خساارو قبااادان» مییتنهییای پهلییوی تررمیۀ سییعيد
عریان تهران :سازمان ميراث رهنگی کشور ،د10-11
 11رليليییان ،شییهرام (« )5931پژوهشاای دربااارة فرمااانروايی هرماازد يکاام شاهنشاااه
ايااران و انیااران» صییلنامۀ علم یی ی ی پاوهش یی تییاریخ اسییالم و ای یران دانشییگاه اازهییرا (س)
سال بيست و یکم دورة ردید شمارة  3پياپی  35د12-21
 15ییرای ،ریدییارد نلسییون (« )5919تاااريی سیاساای ايااران در دورة ساسااانیان» تییاریخ
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ایییران از سییلوکيان تییا روپاشییی دواییت ساسییانی (رلیید سییوم ی ی رسییمت اول) پییاوهپ دانشییگاه
 م سسییۀ انتشییاراتی: احسییان یارشییا ر تررمییۀ حسیین انوشییه تهییران:کيمبییری نردآورنییده
210تا251اميرکبير ًص
 تییاریخ ای یران از سییلوکيان تییا روپاش یی.») «تاااريی ملّ ای اي اران5919(  احسییان، یارشییا ر12
دواییت ساسییانيان (رلیید سییوم ی ی رسییمت اوّل) پییاوهپ دانشییگاه کيمبییری نردآورنییده احسییان
181تا215 د، م سسۀ انتشارات اميرکبير:یارشا ر تررمۀ حسن انوشه تهران
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