
  گفتار یازدهم

  ایران شاهنشاهی  شکوه خسرو پرویز،

 خسرو پرویز و همراهانش چون از هیت گریختند، گرچه آبادیها در شمال بود و جنوب

خطرتر بود زیرا احتمال تعقیبشان توسط سپاهیان  بیابان بود، ولی گرفتن راه بیابان برایشان کم

اینها . تا به منزلگاه یک قبیلۀ عرب رسیدندچوبینە کمتر بود؛ لذا کرانۀ غربی فرات را گرفتند 

یک قبیله از طی و مسیحی بودند و رئیسشان ایاس ابن قبیصه طایی بود و در غرب حیره جاگیر 

ایاس ابن قبیصه از اینها پذیرایی کرد، و اسپ و راهنما در اختیارشان . و از اتباع ایران بودند

یک کاروان بازرگانان پارسی برخوردند که  اتفاق را، در راه به. گذاشت تا به دمشق بروند

بازرگانان پس از . نام استاد مهران از شهر کارزین پارس بود ساالرش یک پارسی به کاروان

عنوان وام در اختیار  آنکه از خسرو و همراهانش پذیرایِی درخور کردند مبلغی سکۀ زر و سیم به

پیام فرستاد که برای دیدار با قیصر امیر دمشق  دمشق رسید به خسرو چون به. خسرو نهادند

او در . جفنه بود امیِر دمشق خالد ابن جبله غَسانی از قبیلۀ مسیحِی بنی. شام آمده است به

همراه کاروانی از سواران  زارِ یرموک از خسرو و همراهانش پذیرایی کرده آنها را به مرغ

نزد قیصر  ئی به و گستهم را با نامهخسر. فرستاد شرقی دولت روم پایتخِتانتاکیه  خودش به

قیصر هیأتی را انتاکیه فرستاد؛ و . اش از قیصر تقاضای پناهندگی کرد گسیل کرد و در نامه

قیصر از خسرو پذیرایی کرد و کشیش . خسرو و یارانش با هیأت رومی به کنستاتینیە رفتند

 خسرو و رخدادهای اخیر کاخ دعوت کرد تا دربارۀ اعظم و کشیشان بزرگ و سران دولت را به

راه خواهد افتاد،  نظر برخی بر آن بود که در ایران جنگ داخلی به. ایران با آنها مشورت کند

پاره  دست خودشان کشورشان را پاره حال خودشان واگذارد تا به و دولت روم باید ایرانیان را به

ه است بهترین فرصت برای اینجا کشید ولی نظر کشیش اعظم آن بود که اکنون که کار به. کنند

نشین که در دست ایرانیان است فراهم است؛  صلح ابدی با ایران و تصرِف زمینهای مسیحی

خسرو اطالع بدهد و اگر خسرو پذیرفت سپاه در اختیارش بگذارد  قیصر شرایط دولت روم را به

   ١.تا تاج و تخت خویش را از دشمنش بازگیرد

. نشاندۀ قیصر بود شد شاهنشاه ایران دست یصر پیروز مییاری ق خسرو اگر در این نبرد به

زمان همۀ جنگهای رومیان با  سده پیش تا این قیصر برسر حران و نصیبین و آمیدا که از شش
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ایرانیان بر سر اینها بود و در همه هم شکست خورده بودند و ایرانیان با چنگ و داندان از 

دولت روم را  رد و تحویل دادن این سرزمینها بهاینها حفاظت کرده بودند با خسرو مذاکره ک

قیصر . خسرو همۀ شرایط قیصر را پذیرفت. شرط مساعدت برای بازیابی تاج و تخت قرار داد

. از خسرو تعهد گرفت که دولت ایران از دخالت در ارمنستان و گرجستان نیز خودداری کند

زه دهد که در امور گرجستان و ارمنستان دولت روم اجا معنای آن بود که دولت ایرن به این نیز به

. رومیان واگذارد آن چشم طمع داشتند را به دخالت کند و بندر مهم التکیە که همیشه رومیان به

بهای تاج و تخت  این جوانک حاضر بود که نیمی از ایران را به. این را نیز خسرو پذیرفت

آمیزی که به دشمن ایران و  یم و خیانتاو امید داشت که با این بهای عظ. دولت روم واگذارد به

خسرو پیشنهاد  قیصر به. ایرانی داده بود تاج و تخت پدرش را از دست دشمنش بیرون بکشد

این شرط را نیز خسرو . زنی بگیرد و داماد دربار روم شود کرد که دختر او دوشیزه مریم را به

ستین ازدواج او بود؛ ولی عاشق خسرو در آن زمان هنوز ازدواج نکرده بود و این نخ. پذیرفت

اند، و داستانش را  آن کرده ئی به نگارانِ دوزبانۀ ایرانی و فردوسی اشاره شیرین بود که تاریخ

شاید فقیهاِن دربار روم خسرو را غسل ! دانیم ما چه می. شیرینی پرورده است نظامی گنجوی به

  . تعمید داده و مسیحی نیز کرده باشند

ست که انسان را از همه چیز خودش تهی کرده او را مسخ و تبدیل خصیصۀ قدرت چنین ا

ماند و غذایش جز از مغز  کند؛ قدرت هم جز بر خون و الشۀ انسانها استوار نمی قدرت می به

را بدترین و   است که زرتشت و مزدک از آن سخن گفته و آنآزاین همان . انسانها نیست

کس تا دمِ مرگش  اند که اگر کسی را مبتال کرد آن هخطرناکترین و فریباترین دیوی معرفی کرد

آز با خسرِو جوان چنان کرده بود که حاضر بود نیمی از ایران و همۀ . بهبود نخواهد یافت

  .دست بیاورد حیثیت خاندانیش را به دشمن بدهد و تاج و تخت را به

  نبرد خسرو پرویز با بهرام چوبینە. ۱

فرماندهی پسرش تیادوس و ده  هزار بود به شصت قیصر موریک سپاه بزرگی که گویا 

آذربایجان  خسرو با این سپاه به. افسر کاردیده در اختیار خسرو نهاد تا به ایران لشکرکشی کند

تیسپون لشکرکشی  او پیوستند از راه همدان به رفت تا پس از آنکه نیروهای دیگر ایرانی به

 آذربایجان و ارمنستان از پیشتر منتظر رسیدن بندویه و نخوارگان ارمنستان با سپاهیان. کند

سپهداران پارس و سیستان و خراسان نیز خواهان . او پیوستند درنگ به خسرو بودند و بی

 خسرو با بهرام از ستیز. خسرو پیوستند آذربایجان رفته به خسرو بودند و با نیروهایشان به



۱۰۳۰  ی ایران        خسرو پرویز، شکوه شاهنشاه                                                  شاهنشاهی ساسانی                                       

نفع خسرو بسیج  ت مسیحیان را به و تیسپون داشت و توانسیە کنستانتینستیزنظر حالت  یک

ئی   در ایران شایع شد که وقتی خسرو وارد کشور روم شده در بیابانْ گذرش بر یک صومعه.کند

خسرو افتاده با علم غیبی  دان از آن صومعه بیرون آمده و تا چشمش به افتاده، و یک پیر غیب

کارِ خودش کشته شده، و تو از  دست یکی از بندگاِن نابه او گفته که پدر تو به که داشته به

پیر . برم خسرو گفته که من فرستادۀ خسرو هستم و پیامی برای قیصر می. ای کشورت گریخته

ای،  دان گفته که تو خسرو هستی، و در جنگ با بندۀ خودت شکست خورده و گریخته غیب

پادشاهی نزد قیصر بروی، قیصر سپاه در اختیارت خواهد گذاشت و تو به  خواهی که به می

برخواهی گشت و آن مردی که تخت و تاج پدرت را گرفته است با شکست خواهد گریخت و 

نیز شایع شد که خسرو وقتی مهمان قیصر بوده قیصر اخترشماران . فرمان تو کشته خواهد شد به

پادشاهی  اند که خسرو به قیصر اطالع داده یونانی را فراخوانده و آنها در اختران نگریسته و به

اینکه خسرو پیروز خواهد  برخواهد گشت و دشمنانش را نابود خواهد کرد؛ و قیصر با یقین به

  . شد سپاه در اختیار او نهاده است

  برافتادن سلطنت بهرام چوبینە. ۲

سال شاه ایران بود ولی جز عراق و همدان تا ری در قلمرو  بهرام چوبینە حدود یک

ربایجان در شورش بودند، کوشان و توران از ایران پارس و سیستان و خراسان و آذ.  نداشت

پاره شده بود، خزانه تهی بود،  جدا شده تشکیل حاکمیت مستقل داده بودند، ایران پاره

. کردند و ناراضی بودند رسید، سپاهیان حقوق رضایتبخش دریافت نمی مالیات از جائی نمی

ها راه نجات ایران آن بود که تن. ولی شکوه ساسانیان در دلهای مردم ایران محفوظ بود

او وقتی . داد که بهرام بازنده است همۀ اوضاع و احوال نشان می. سلطنت ساسانی احیاء شود

هائی به بندویە و گستهم و گردوی و  آورد نامه خبر شد که خسرو در آذربایجان نیرو گرد می

ند تا امروز جز ساسانیان از وقتی که سلطنت از فرزندان آرش گرفتنخوارگان نوشت که 

آنان خدمت کرد را از میان  اندازی کاری نکردند، و هرکه به پروری و غدر و تفرقه کین

همه خونهای پاکِ ایرانیان برزمین ریخت تا قباد بداندیش  از اَردشیر بابکان که آن. برداشتند

 نباید از تخمۀ شما. تا خسرو پسر قباد تا هرمز تبهکار چه بالها که بر سِر ایرانیان نیاوردند

من بپیوندید تا مهر  زاده را رها کنید و به خسرو ناپاک. ساسانیان امید بهروزی داشته باشید

  . چرخ بلند برسانیم بگستریم و سر ایرانیان را به

نام داراپناه بود و یک کاروان بازرگانی  مأمور حامل نامۀ چوبینە یک بازرگان پارسی به
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گیرندگان  سپاهیان خسرو خودش را به بهانۀ فروختن کاال به ت تا بهآذربایجان رف را ساز کرده به

هدایای بسیار گرانبها از جواهرات نیز برای گیرندگان نامه با خود داشت که . نامه برساند

  . ئی بود که بهرام برای آنها فرستاده بود ظاهر برای فروختن برده بود ولی رشوه به

مأمور وقتی . خسرو را بخرد؛ ولی دیر جنبیده بودبهرام کوشیده بود که یاران وفادار 

او سپرد و داستان را  ها را به نزد خسرو رفت و نامه راست به انبوه سپاهیان خسرو را دید یک

ما از اینکه خسرو ها را در یک نسخه از زبان آنها نوشت که  خسرو پاسخ نامه. برایش بازگفت

تو  یم که وقتی جنگ آغاز شود او را رها کرده بها سپاه از روم آورده است ناخشنودیم و آماده

او . شان را بکشیم و نابود کنیم سوی رومیان برگردانیم و همه بپیوندیم و شمشیرهایمان را به

دست داراپناه برای چوبینە  را به مهرهائی با نام گیرندگان پیاِم چوبینە بر پای نامه نهاه آن

سلطنت برگردد پاداشِ   او داد و وعده داد که وقتی بهخودِ فرستاد؛ و هدایای ارجمندی نیز به

  .او خواهد داد درخورِ این خدمت بزرگ به

آذربایجان  ها تصمیم گرفت که سپاهیانش را برداشته به چوبینە با دریافت نامه و وعده

. رودان با رومیان و خسرو نبرد کند او گفتند که در تیسپون بماند و در میان مشاورانش به. برود

راه افتاد تا  مشورتها بهائی نداد و نیروهایش را برداشته به ولی او پشتش گرم شده بود، و به

خسرو در . راه افتاده باشد در همانجا کارش را یکسره کند پیش از آنکه خسرو از آذربایجان به

  .نزدیکی شهر جنزگ بر دامنۀ کوه لشکرگاه زده منتظر ماند تا چوبینە رسید

خاطر خسرو  پنداشتند جانانه به وم که این جنگ را جهاد با مجوسان میمسیحیانِ سپاه ر

. کشتن رفتند روز اول نبرد چندین تن از نامداران رومی به. جنگیدند و تلفات بسیار دادند

اند که خسرو و تیادوس بر بلندی بر روی دوتا تخت نشسته بودند و نبردگاه را نظاره  نوشته

مردی که تو «: نزد خسرو رفت و گفت ه از نامداران سپاه بود بهیک پهلوان رومی ک. کردند می

چوبینە بر » .من نشان بده که کدام است تا بروم و کارش را بسازم را شکست و فراری داد را به

او برای . او نشان داد او به را به خسرو وی. تازید اسپ ابلقی سوار بود و از چپ و راست می

هم  او پاسخ داد و هردو به چوبینە به. آوردی طلبید هم بینە را بهتن بیرون شد و چو نبرد تن به

سبب ضخامت زره چوبینە کارگر نیفتاد، و  ئی که رومی بر چوبینە حواله کرد به نیزه. تاختند

خسرو از دیدن . چوبینە شمشیرش را بر سر رومی فرود آورد و او را از سر تا سینه شقه کرد

تیادوس از خندیدن او ناراحت شد و . خنده افتاد شدۀ رومی به قهمنظرۀ برزمین افتادنِ افسِر ش

خسرو » .ئی و کشته شدنِ چنین نامداری جای خندیدن ندارد دیدن چنین منظره«: گفت

من گفت تو از او  زنانه به خنده افتادم که الف من نه از کشته شدن او بلکه از این به«: گفت
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  ١». مردی استگونه دانست که چوبینە چه گریختی؛ و نمی

این . داران بجنگند در زمان ساسانی قانون ارتش مقرر کرده بود که در جنگها فقط درجه

کردند  داران چونکه از باالترین حقوق و مزایای ارتش استفاده می قانون برای آن بود که درجه

اهی رفتند سی سربازانی که همراه ارتش می. بایست تلفات را متحمل شوند آنها بودند که می

کردند، سپاه به سه صف  آرایی می چون برای نبرد صف. لشکر بودند برای ترساندن دشمن

وان و دیگری را  شد که یکی را راست تقسیم می) هر صف در چندین ردیف و گاه دهها ردیف(

پیشاپیش ). بعدها عربها میمنه و میسره و قَلب گفتند(گفتند  وان می وان و سومی را میان چپ

رسید صِف فرماندهان و  سه صف که هرکدامشان تعدادشان به هزاران و گاه دهها هزار میاین 

آن معنا  این به. و در پیشاپیش صف بود) قلب(وان  فرمانده در میان. ترین افسران بود ورزیده

صف چند ردیفی دیگر شامل بقیۀ  یک. فشانی بود بود که فرمانده پیش از همه آمادۀ جان

اینها . گویند» ساقه«عربی  نامیدند و به وان می  سر این سه صف بود که پشتسپاهیان در پشت

از . شد تن شروع می آراستند نبردها تن به چون دوسپاه دربرابر هم صف می. بانان بودند پشتی

رفتند، خودشان  وان شماری از برترین دالوران بیرون می وان و میان وان و چپ هرکدام از راست

از صفهای دشمن نیز . طلبیدند نبرد می کردند و هم ان و سوابق رزمی معرفی میرا با نام و نش

اهمیت . شد داران می گونه بود که تلفات جنگی متوجه درجه این. آمدند نبردها بیرون می هم

بسیار زیادی که افسران ارتش ساسانی داشتند از همینجا آمده بود؛ زیرا در دفاع از کشور 

افتاد که سربازان معمولی در جنگی  ندرت اتفاق می به. دادند ها میبیشترین تلفات را این

به همین سبب در . داد خورد و اسیر می تلفات بدهند مگر وقتی که سپاه ایران شکست می

بینیم که کشتگان جنگها از شاهزادگان و بزرگان و  گزارش جنگهای دوران ساسانی می

حسب زور بازو و  افسران به. کردند فسران میعبارت دیگر، جنگها را ا به. نامداران بودند

» هزارمرد«افتخارآمیزترین صفتها ازآنِ کسانی بود که . رشادتشان صفتهای گوناگونی داشتند

و چه بسیار . شدند، یعنی کسی که زور هزار مرد یا زوِر صد مرد دارد نامیده می» صدمرد«یا 

ش از این در جای خود خواندیم که پی. کردند هزارمردان که در جنگها جانشان را فدا می

کردند  رفتند و پیش از آنکه نبرد آغاز شود برای سپاهیان سخنرانی می مؤبدان نیز با ارتش می

رادمردی و انسانیت در جنگ از اصول اساسی . آوردند یاد آنها می و رادمردی و انسانیت را به

. ی برای ایرانیان مانده بودارتش ساسانی بود و این رسمی بود که از زمان ماد و هخامنش

  کردند که پیش از آنکه جنگ آغاز شود و انسانها کشته گردند همۀ سپاهیان القاء می مؤبدان به
                                                 

 شاهنامه فردوسی. ۹۳ -۹۲:  اخبار الطوال-1
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را در لشکرکشی  این. نشینی کند کار ببرند شاید دشمن را مجاب کنند که عقب توانشان را به

مارسلینوس خواندیم، و دیدیم های  شاپور دوم برای آزادسازی آمیدا از اشغال رومیان از نوشته

که شاپور گرچه آمیدا را در محاصره داشت ولی چند روز کوشید که رومیان را با مذاکره وادار 

شهر نزدیک شد و پیشنهاد مذاکره  به تسلیم شهر کند تا کسی کشته نشود؛ و حتی خودش به

آل را فرستاد رومیان او را  روز هم که پسر شاه هپت داد، ولی رومیان او را تیرباران کردند، و یک

هفتۀ دیگر  شهر خودداری کرد و یک تیر زده کشتند؛ و دیدیم که باز هم شاپور از حمله به به

  .شهر حمله کرد و شهر را گرفت رومیان مهلت داد؛ و پس از این تالشها بود که ناگزیر به به

، خسرو از بیم هرحال، چونکه تلفات رومیاِن خسرو در نبرد روز نخست بسیار بود به

تیادوس گفت که فردا رومیان آسایش  شکسته شده باشند و روز بعد شکسته شوند به آنکه دل

روز دوم، چون دو سپاه صف آراستند و چوبینە . خواهند کرد و فقط ایرانیان خواهند جنگید

  خسروند، دید که گستهم و بندویە و شاپور ابرکان و گردوی برادرِ خودش در پیشاپیش سپاه

من وعده ننوشته بودی که  مگر تو به! ای ناجوانمرد«تر بود بانگ زد که  شاپور که نزدیک به

شاپور » من بپیوندید؟ پس کو آن وعده؟ وقتی جنگ آغاز شود شما از خسرو جدا شده به

آن وعده را من چه وقت برای تو نوشتم که خودم از آن خبر ندارم و تو در برابر بزرگان «: گفت

دانم که  من می«خسرو به شاپور بانگ زد که » دهی؟ من می کنی و نسبت غدر به  میاز آن یاد

  ».تو خواهم گفت وقت خودش به گوید و به چه می

آوازۀ زور بازوی چوبینە زهرۀ سپاهیان خسرو را آب . نبرد روز دوم نیز بسیار سخت بود

آورد و  رفت را ازپا درمی مینبردش  تاخت هرکه به هربار که او به سپاهیان خسرو می. کرده بود

او در تالش بود که خودش را . گشت صف سپاهیانش برمی در میان تیرباران سپاهیاِن خسرو به

خسرو  بار که تاخت آورد و خود را به و یک. خسرو برساند، ولی تیرباران شدید مانِع او بود به

خواست برادرش را   نمیپیشواز رفته با او درآویخت، و او که نزدیک کرد برادرش گردوی به

  . صِف سپاهیانش برگشت دست خودش بکشد به به

خسرو گفت  تیادوس به. همآوردی طلبید اند که بهرام در روز سومِ نبرد خسرو را به نوشته

دانست بیرون شدن خسرو و کشته  گستهم که می. که مرو، اما خسرو تصمیم گرفت که برود

چوبینە تا دید که . برداشته با خسرو همراه شدشدنش یکی است، سیزده تن از افسران را 

او  خسرو چنان ترسید که همینکه چوبینە به. خسرو در پیشاپیش اینها است بر او تاخت آورد

نزدیک شد سر اسپش را برگرداند و راه گریز گرفت، چوبینە او را دنبال کرد، خسرو که از 

او نزدیک  ، و چون دید که چوبینە بهتاخت از کوه باال رفت دور افتاده بود به سپاهیانش به
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درون شکافی خزید و از چشم چوبینە ناپدید شد، و  زیر افکنده به شود خودش را از اسپ به می

و . لشکرگاه برگشت خسرو ساعتی بعد از غار بیرون آمده به. چوبینە به میدان نبرد برگشت

درون غار رفته  فت که وقتی بهسران رومیان گ شب به اند آن دانست که رومیان خرافاتی چون می

به (او  نزدش آمده و چوبینە تا فرشته را دیده گریخته، و فرشته به فرشتۀ سبزپوشی از باال به یک

تو خبر بدهم که فردا سپاهیان تو پیروز خواهند شد و  گفته که مرا یزدان فرستاده تا به) خسرو

ویژه بر  سپاهیان خسرو بهشدۀ  این سخن بر روحیۀ شکسته. چوبینە شکست خواهد یافت

  . مانندی جنگیدند رومیان اثر چشمگیری نهاد، و فردا با رشادت بی

روز چهارم باالدستی از آِن سپاهیان خسرو بود، و سپاهیان بهرام در پایان روز با تلفات 

 نزدیِک لشکرگاِه آنها  بندویە پس از مشورت با خسرو به. سنگینی به لشکرگاهشان برگشتند

من بندویە پسر شاپور هستم، شاهنشاه «: سپاهیان بهرام گفت  بلندی ایستاد و خطاب بهرفته بر

او بپیوندد  شما ابالغ کنم که هرکه امشب از لشکرگاه جدا شده به من اجازه داده تا به خسرو به

های شب  در نیمه» .مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و پاداش درخور دریافت خواهد کرد

فقط چهار هزار تن با بهرام . لشکرگاه خسرو پیوستند یان بهرام گریخته بهبخش اعظم سپاه

بهرام چون . بهرام وفادار ماندند اسپ به سینه و یزدگشن از نامداران نیز فقط مردان. ماندند

دو و گروهی که با او مانده بودند، بنه بربستند  چنین دید پیش از سپیدۀ بامدادی به همراه این

خسرو بامداد فردا که .  و گرانبها که با خود داشتند را برداشته راه گریز گرفتندوزن و اموال گم

تعقیب او فرستاد؛ ولی شاپور با  از فرار چوبینە آگاه شد شاپور ابرکان را با ده هزار مرد به

داستان . گرفت) گرگان(شکست برگشت و بهرام از منطقه دور شده از بیابان راه هیرکانیە 

اند که بهرام و  نوشته. اند که شاید حقیقت نداشته باشد  گریز آورده ین سفِرعبرتی هم در ا

ئی  خانه سینه برای استراحت به اسپ و مردان  و او یزدگشن١دهی رسیدند، یارانش در بیابان به

پیرزن برایشان نان و کشکینە آورد، نان جوین و آب در کوزۀ . رفتند که صاحبش پیرزنی بود

زن گفت  وقتی خوردند بهرام به٢.پاره، و خورشت هم کشکینە بود شکشکسته، سفره هم م :

                                                 
رفتند معموالً همیانی که مبالغی سکۀ نقره و طال و گاه مقادیری جواهرات               جنگ می    ایرانیان چون به   -1

اینها . حِد کافی مال با خود داشتند       ی به بستند، و در چنین موارد      در آن گذاشته بودند بر میانشان می      
اند را بر تـرک اسبانـشان بـسته بـا      بها داشته وزن و سنگین که البته پیش از فرارشان هرچه اموال سبک  

انـد و بـا مهمـان        همه مردم شاد شـده      توان تصور کرد این روستای سِر راه از آمدن این           می. اند  خود برده 
 .ها رسیده است خانهصاحبان  کردن آنها مال بسیاری به

 ظــرف  انــدازۀ گـردو کــه در آب خیـسانند ســپس آنهـا را بــه دیـوارۀ     هـای کــشکِ خـشِک دیرپــا بـه     گلولـه -2
  معموالً انـدکی کـرۀ  . دار کَشند و سابانند و نوعی دوغ ازآن سازند که کشکینە نامیده شود         سفالینِ آب 
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 بهرام باده را در ١.او داد زن رفت و سبوئی و کونۀ کدوئی آورد و به» ات داری؟ باده در خانه«

امروز «: کونۀ کدو ریخت و سر کشید و از پیرزن پرسید که از دنیا چه خبرها داری؟ زن گفت

اسپ شنیدم  دند که من از بس داستانهای سپهبد پهرام پسر گشنچندان مردم به این ده آم

گویند که خسرو پسر هرمز با سپاه گرانی از روم آمده و سپهبد را شکست داده و  می. خسته شدم

مرد ابله «: گفت» گونه مردی بود؟ سپهبد بهرام چه«: پرسید» .سپهبد متواری شده است

اگر ابله نبود «: بهرام گفت» .ی پادشاهی کردخودسری بود، لیاقت پادشاهی نداشت و ادعا

  » .نوشید کدو نمی خورد و باده از کونۀ کهنه غربال نمی که نان جوین و کشکینە بر روی کهنه

سپهبدی از خاندان کارن . ترکستان برود و به خاقان بپناهد بهرام رهسپار گرگان شد تا به

این منطقه . گان بود و اکنون در قومس بودروان تا کنون حاکم گر و اهل نهاوند از زمان انوشە

پیش از این جزو قلمرو بهرام چوبینە بود، و او وقتی شاه شده بود این کارن را در مقامش ابقاء 

شود ده هزار مرد را فرستاد تا مانع  قومس نزدیک می کارن و وقتی شنید که بهرام به. کرده بود

تو نیکی کردم و تو را در مقامت  من به«د که او پیام فرستا بهرام به. ورودش به قومس شوند

حقی که خسرو و پدرانش «او پیام فرستاد که  کارن به» ابقاء کردم و اکنون پاداشم این است؟

آنها برگردن تو نیز چنین حقی داشتند که باید پاس . برگردن من دارند بیش از حق تو است

جان هم افکندی و  شاندی و مردم را بهآشوب ک زمین را به داشتی؛ ولی تو شوریدی و ایران می

  ٢».در کردی و داستان بدنامیت را بر زبانها انداختی خودت را سرشکسته و دربه

خاقان کاشغر  ترکستان رفت و به بهرام از گرگان راه بیابانهای غربی خوارزم گرفت و به

                                                                                                                               
لیــت کننــد و معمــوالً بــا پیــاز و ســبزی    نــان در کــشکینە ت . کــشکینە افزاینــد  کــرده یــا روغــن نیــز بــه   داغ

 .خورند، مثل تلیت دوغ
داشـتند، زیـرا در جـشنهای نـوروز و مهرگـان و           ) خمـر (ها بـاده       در زمان ساسانی رسم بود که همۀ خانه        -1

وقتی مهمـان  . کردند کوبی شرکت می نوشیدند و مستانه در ساز و سرود و پای      سده باید حتماً باده می    
از . خوردند تا شادمانه با هـم بنـشینند   دادند و خودشان نیز با او می او باده می م بهرسید ه  برایشان می 

هـائی کــه دارای وضــع اقتــصادی   ئــی نبـود کــه چنــد ســبوی بـاده نداشــته باشــد؛ خانــه   رو هــیچ خانــه ایـن 
باده انواع گونـاگون داشـت، اغلـب از انگـور           . مناسب بودند معموال باده در خمرۀ سرپوشیده داشتند       

معمـوالً خمـرۀ بـاده یـا     . سـاختند  چندین نوع دیگر نیز مـی . شکر بود رما بود، بهترینش از تفالۀ نی   و خ 
نوبـت از زمـین بیـرون     خواباندنـد تـا چندسـاله شـود و خـوب بـار بیایـد، و بـه         سبوی باده را در زمین می    

زمـان   در آنگونه که اکنون همۀ زنهای روستایی در پختن انواع نان تخـصص دارنـد                همان. آوردند  می
بــاده جزئــی از زنــدگی . همــۀ زنهــای شــهری و روســتایی در ســاختن انــواع بــاده نیــز تخــصص داشــتند  

 .انگیز بود ایرانیانِ روستایی و شهری بود، زیرا شادزیستی از مستحباتِ دینی بود و باده شادی
 .۹۵ -۹۴:  اخبار الطوال-2
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همراهِی گروهی  رام بهتقاضای او پاسخ مساعد داد و به خاقان به. او پناه دهد پیام فرستاد که به

کسی پناهنده شده بود که خودش پدِر او را کشته و آن شکست  او به. کاشغر رفت از ترکان به

شگفت است رسم روزگار و شگفت است بازی دیوِ . بار را بر سپاهیانش وارد آورده بود خفت

ن است که ولی این انسا! دشمن دیروزینش پناهنده شود کند به قدرت که انسان را مجبور می

گیرد تا درختِ شوم خصومت و جنگ ونفرت  های تاریخی عبرت نمی همه تجربه با دیدن این

  .را برای همیشه براندازد و جامعۀ انسانی را به جامعۀ مبتنی بر صلح و آرامش تبدیل کند

  پادشاهی خسرو پرویز. ۳

امۀ مفصلی  پس از این پیروزی راهی تیسپون شد و گزارش پیروزی را طی نخسرو پرویز

ریاست   بندویَە را بهاو کرده بودند  به دائیهایشی کهپاس خدمت  بهاو. برای قیصر فرستاد

گستهم  را به ترین بخش کشور بود خراسان که گسترده  شهریاریِداری کشور گماشت و خزانه

ا دادند که خسرو ر خودشان حق می خسرو برگردانده بودند به دو که تخت و تاج را به  این.داد

ولی خسرو که سالها با آنها زیسته همۀ نیرنگهایشان را . زیر ارادۀ خودشان داشته باشند به

دیده و جنایت آنها دربارۀ پدرش در پیش رویش بود از آنها بیم داشت و درصدد فرصتی بود 

  .که از شِر آنها خالص شود

ه داشت و بیست عنوان مهمان در تیسپون نگا ماه به خسرو تیادوس و افسران رومی را یک

قرارداد الحاق زمینهای ایرانی . تیادوس داد تا در میان سپاهیانش تقسیم کند میلیون درهم به  

طور رسمی میان دو دولت ایران و روم  امپراتور وعده داده بود نیز به کشور روم که خسرو به به

د ملک امپراتوری روم پارگین برای اب امضاء رسید، و حران و نصیبین و آمیدا و دارا و میان به

. پرداخت سهم هزینۀ نگهداری دربند قفقاز نیز لغو گردید  تعهد دولت روم به١.شناخته شدند

                                                 
فرانـسه قـرارداد محرمانـۀ تقـسیم امپراتـوری       و اواخر جنگ جهانی اول که انگلستان و        ۱۹۱۷ در سال    -1

عثمانی در میان خودشان را بستند، مرزبندی کشورهائی که قرار بود در خاورمیانه پدید آید با توجـه                  
یــک . همــین قــراردادِ خــسرو و قیــصر و بــر اســاس تقــسیمات کــشوری امپراتــوری روم انجــام دادنــد    بــه

شـده بـر خـسرو پرویـز توسـط            اً همـان مـرز تحمیـل      نـام سـوریه سـاختند کـه مـرز شـرقیش دقیقـ               کشوری بـه  
نـشین کـه عثمانیـان در زمـان قزلباشـان صـفوی اشـغال کـرده          از سـرزمینهای ایرانـی  . قیصر فوکاس بود  

نـام کردسـتان در نظـر گرفتـه شـد          بودند و تا جنگ جهانی اول جزو عثمانی بود یک کشور جدیدی به            
رودانِ کهن از موصل تا بـصره و   از نیمۀ جنوبیِ میانکه شامل کل کردستاِن عراق و ترکیۀ کنونی بود؛        

اضـافه امیرنـشین    از آنچه در زمان رومیان امیرنشین دومة الجندل بود به. کوفه کشور عراق ساخته شد  
شـد و در زمـان رومیـان      نام اردن ساختند؛ از آنچه روزگاری فینیقیه نامیده می          باستانیِ پترا کشوری به   
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آمار کامل این هدایا را نیز (روم بازفرستاد  خسرو پس از آن تیادوس را با هدایای بسیاری به

روم از خسرو گرفته بود بهائی که دولت ). اند نامه آورده  ما از ترجمۀ متن خدای نگارانِ تاریخ

  .بیش از حد انتظار بود

 آورده بود، چندان  گذرانی روی بازی و خوش خسرو از نوجوانی در آذربایجان زیسته و به

او سلطنت خویش را . روان و هرمز نبود ئی برای انوشە تحصیالتی نداشت، جانشین شایسته

) گارِد ویژه(» سپاران جان«او در کناِر . درد آورد ئی آغاز کرد که دِل بزرگان کشور را به گونه به

شدند و وظیفۀ حمایت از جان شاهنشاه را داشتند  که از وفادارترین افسران ارتش انتخاب می

 .که قیصر در اختیارش نهاده بود تشکیل داد رومی  هزار سپاهِیاز   ویژهیک گروه نگهبانان

، زیرا پیش از خسرو از چنین نامی خبری نامیده شدند» گُنِد شاهنشاه«رسد که اینها  نظر می به

دربار روم بود؛  ایرانیان و از سوئی وابستگیش به اعتمادیِ او به  این از سوئی نشانۀ بی. نیست

  ارادۀ قیصر بستگی داشت؛ و کافی بود که قیصر چشم طمع به  او به یعنی حتی ادامۀ حیاِت

و را بفرستد تا با کشته شدنش ایران وارد ایران بدوزد و به همین نگهبانان ویژه دستور ترور ا

اما خوشبختِی خسرو در آن بود که . مرزهای ایران تعرض کند دوران آشوب شود و ارتش روم به

گرائی بود و بلندپروازی نداشت، و به همان اندازه از زمینهای ایران که  قیصر مرد مؤمن توهم

  .شمرد رو را فرزند خودش میورزید، و خس خسرو ضمیمۀ کشور او کرده بود قناعت می

اینها نیز . نیز در اختیار خسرو نهاده بود  و نظامی هنرمند و مشاور سیاسیگروهی قیصر

ها و  عنوان ندیمه  که بهپایتخت آورد به کنیز و غالم گروهیمریم نیز . در پایتخت مستقر شدند

ن بود که دربار ایران  این نخستین بار در تاریخ ایرا.خدمتکارانش در کاخ اقامت داده شدند

داری در سنت اجتماعی ایرانیان وجود  شد؛ ولی چونکه برده آشنا می) کنیز و غالم(با برده 

 .دستور شاهنشاه آزاد شده از حقوق کامل شهروندی ایران برخوردار گشتند نداشت اینها به

، دو کشیش ساخته شدتیسپون کلیسائی با هزینۀ دربار   درو ایران آورد، به کشیشانی را نیز مریم

عنوان رهبران مسیحیان ایران در تیسپون  نامهای ایشوعاهب و صبر ایشوع به بزرگ سریانی به

                                                                                                                               
نـشین   لبنان ساختند؛ از زمینهـائی کـه در زمـان رومیـان ایالـت کوچـِک یهـودی               لبنان نامیده شد کشور     

از آنچـه در   پـنجم اسـرائیل کنـونی بـود؛           نـام اسـرائیل درنظـر گرفتـه شـد کـه تقریبـاً یـک                 بود کشوری به  
یعنی انگلستان و فرانسه در اواخـر جنـگ         . زمان رومیان ایالت پلستیان بود کشور فلسطین را ساختند        

دار امپراتوری روم شمردند و برای بازیابی سـرزمینهای سـابق             مشترکاً خودشان را میراث   جهانی اول   
با . امپراتوری روم در شرق و جنوب مدیترانه تصمیم گرفتند و آنها را در میان خودشان تقسیم کردند                

 .تغییر کرد) شکلی که امروز هست یعنی به(قیام آتاتورک و تشکیل کشور ترکیه این نقشه اندکی 
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ریاست کل کلیساهای ایران منصوب شد و درعین حال از مشاوران  مستقر شدند، و اولی به

  .حقوقِ ایران داده بود همۀ اینها تابعیت کامل خسرو به. برجستۀ شاه نیز بود

در اشغال رومیان، و شاهنشاه  عمالًر دهۀ پایانی سدۀ ششم مسیحی پایتخت ایران در د

ئی  کار برد شیوه  برای اعادۀ سلطنتش بهخسروئی که   شیوه.بود قیصرنشاندۀ   دستایران

حیثیت تاریخی ایران لطمۀ شدیدی وارد آورده تمامیت   به زیرا،انگیز برای ایرانیان بود خشم

 واگذاری .تصرِف دشمن داده بود بخش بزرگی از کشور را بهین برده  را ازبکشورارضی 

قیصر سبب شد که دولت روم از یکسو با ارمنستان و آذربایجان و از سوی  زمینهای ایرانی به

رودان نیز پیش از آن کشور روم در کنار  در غرب میان. رودان همسایه شود دیگر با شمال میان

 بزرگی  تاریخیدولت روم ننگ  آمیدا به نصیبین و حران واریواگذ .ۀ ایران بودفرات همسای

  . برای ایران بود

سلطنت نشستِن او را دریافت  نویسد که قیصر وقتی نامۀ پیروزی خسرو و به فردوسی می

کرد هدایای بسیاری شامل یک صلیب بزرگ و یک جامۀ ویژۀ کشیشان که صلیب بزرگی بر 

خسرو با بزرگان مشورت کرد که با این صلیب و . ستادآن زردوزی شده بود برای خسرو فر

جامه چه کنم؟ اگر بپذیرم و بپوشم هرکه ببیند خواهد پنداشت که من دین پدرانم و مردمم را به 

ام، و اگر نپذیرم و نپوشم قیصر برداشِت بد خواهد کرد و خواهد  بهای تخت و تاج فروخته

وقتی او در . رد و بپوشد تا دل قیصر خوش شوداو مشورت دادند که بپذی بزرگان به» .رنجید

مراسم خاِص پذیرش هدایای قیصر جامه را پوشید و پرده برداشته شد و بزرگان او را با این 

دانستند گفتند که خسرو مخفیانه مسیحی  جامه بر تخت دیدند کسانی که حقیقت حال را نمی

  .شده است

کالت بسیاری برای مسیحیان ایران ایران مش پرسِت رومی به وارد شدن مسیحیِت بت

جای  پیش از این در جای خود دیدیم که مسحیت رومی بت عیسا و مریم را به. ایجاد کرد

بتهای میتر و اَناهیتە در همان پرستگاه میتر نهاده بود، و عیسا را همان صفتهائی داده بود که 

ِی کشیشان این مذهب با درگیریهای جهاد. دانست پیشترها میتر داشت و او را خدا می

همچنین از مذهب یعقوبی یاد کردیم که توسط یهودانِ . کشیشان مذهب نسطوری را نیز دیدیم

دانست، و با هردوی اینها  شده شکل گرفت و عیسا را پیامبر مثل دیگر انبیای یهود می مسیحی

ن شده در اکنون که مسیحیِت رومی به همراه خیل عظیم کشیشان وارد ایرا. اختالف داشت

ئی برای  پایتخت ایران مستقر شده بود طبیعی بود که کشیشان رومی تالشهای جهادی گسترده

توبه دادن و مؤمن کردن کشیشان نسطوری و یعقوبی، و وادار کردن پیروانِ آنها به پذیرش 
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رودان و خوزستان توسط کشیشان  در نتیجۀ فشارهائی که در میان. انجام دهند» دین حق«

نقاط دوردست همچون   نسطوریان و یعقوبیان وارد شد بسیاری از رهبران آنها بهرومی بر

  ١.درون عربستان گریختند برخی نیز به. خراسان و سغد گریختند

خسرو در سفری که برای تفریح و شکار به آذربایجان و ارمنستان و قفقاز کرد شیرین را از 

در نزدیکی شهر شادفیروز برایش ساخته بود ارمنستان آورد و در کاخی نشاند که در برزماهن 

، و برآن شد که پس از کسب موافقت )زودیِ قَصر شیرین نامیدند جائی که آرامیهای عراق به(

خسرو زمانی . این نیز ناخشنودی بزرگان را سبب شد. بیاورد پایتخت اش مؤبدان و بزرگان به

شیرین . داد که دربند ننگ و نام نیست میکرد و نشان  آرایی می شاه بود با شیرین بزم که االن

نکاح در اختیار او نهاده بود نزد  دنبال خسرو رفته خودش را بی خاطر آنکه دوشیزه بود و به به

داستان عشق یک مهندس . بزرگان ایران نام زشتی در حد آلوده دامن کسب کرده بود

توطئۀ خسرو نیز بر سرِ  شدن او به  نام فرهاد به شیرین و از میان برداشته بلندآوازۀ پارتی به

بازانه با او برای خسرو بدنامی  آرایی خسرو با شیرین و رابطۀ هوس داستان بزم. زبانها بود

 شیرین ٢.سنتهای سلطنتی نشان داده بود بندوبار و ناپایبند به بزرگی آورده او را جوانی بی

ب سیاسی که پس از آن برسرِ گریهایش دل از خسرو ربوده بود که همۀ مصای چندان با فتنه

مشورت با  خسرو اینک، بی.  او بیرون نکرده بود خسرو درآمده بود عشق شیرین را از دِل

همان  خواهد به وحشت افکنده بود که می مؤبد و بزرگان، او را آورده و بزرگان را به مؤبدان

ان وقتی شنیدند که نویسد که بزرگ فردوسی می. بندوباریهای پیشین برگردد بازیها و بی هوس

                                                 
اینهـا در مکـه     . مکه رسـیدند    عربستان، چندتنی در اوائل سدۀ هفتم مسیحی به          در میان گریختگان به    -1

بودند تا پیامبر گرامِی اسالم مبعـوث گردیـد؛ و چونکـه از دوسـتان بـسیار نزدیـک پیـامبر اکـرم بودنـد                      
دهنـد؛ و    مـی او یـاد  گوید چیزهـائی اسـت کـه ایـن عجمهـا بـه            گفتند که آنچه محمد می      قریشان مکه می  

زبـان عربـی اسـت و از پیـشگاه اهللا        قرآن به آنها پاسخ داد که اینها زبانشان عجمی اسـت ولـی قـرآن بـه                
زودی تبـدیل بـه برجـستگان اسـالم شـدند؛       چهـار تـن از ایـن دوسـتان پیـامبر اکـرم بـه          . نازل شده اسـت   

 صـهیب رومـی گرفـت       یکی نام مستعار سلمان فارسی گرفت و اهل خوزستان بود، دیگری نام مستعار            
و اهل موصل بود، دیگری نام خباب اَرت داشت و اهل انبار در نزدیکی تیـسپون بـود، و دیگـری کـه                        

اضـافه دو نـاِم عـداس و     اینها را بـه . ی اینها بود نام مستعار سالم موالی ابوحذیفه گرفت برتر از هر سه  
 .جبر در کتاب دوم خواهیم شناخت

نـام   روی اسـپهانی بـه   بازیهای خسرو در زمان پـدرش در ارتبـاط بـا یـک پـری               وس داستان دیگری از ه    -2
گفتـه  . شکر بود که گویا در اسپهان عشرتکده داشت و افسانۀ زیبـاییش در سراسـر ایـران پیچیـده بـود                 

صورت ناشناس با یکی از محرمـانش بـه اسـپهان        شد که خسرو برای برخورداری از وصال شکر به          می
 .ر عشرتکده با شکر گذرانده استرفته و شبی را د
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روز چهارم از . کاخ شاهنشاهی نرفتند روز به او شیرین را آورده است در اندوه شدند و سه

مؤبدان و بزرگان دعوت کرده جلسۀ مشورتی تشکیل داد تا دربارۀ ازدواج با شیرین با آنها 

دوخته مؤبد  مؤبدان او پاسخی نداد و همگی چشم به کس به مشورت کند؛ ولی هرچه گفت هیچ

اینکه ازدواج او با شیرین در دربار روم چه واکنشِ نامناسبی ممکن بود . در سکوت نشستند

مؤبد  مؤبدان. شد اش اندیشه می بایست درباره دنبال بیاورد نیز موضوعی بود که می که به

 که دامن است و فرزند شاه اگر آلوده باشد چه بسا خسرو فهماند که شیرین زنی آلوده تلویح به به

روز  جلسۀ آن. خسرو نصیحت کرد که شیرین را از خود دور کند فساد بکشاند؛ و به کشور را به

بزرگان  همین منظور تشکیل جلسه داد، و به بدون نتیجه خاتمه یافت؛ و روز دیگر باز خسرو به

، و خاطر من بوده خاطر من بدنام شده و اگر تا کنون شوهر نکرده بوده نیز به گفت که شیرین به

ام تا این ننگ از دامنش زدوده شود؛ و یقین دارم که رفتارهای پیشینش  کاخ آورده من او را به

پس از آن بود که مؤبدان و . ئی ندارد را رها کرده است و دربارۀ پاکدامنِی او هیچ شک و شبهه

ام چند در برزماهن در آن کاخ زیست، و سرانج شیرین یک. بزرگان چاره جز موافقت نداشتند

  .به کاخ شاهنشاهی آورده شد

در زمان او . جرأتی او است گاه در هیچ جنگی شرکت نکرد، و این نشانۀ بی خسرو هیچ

کدام از اینها خودش  او برای رویارویی با هیچ. شورشهائی در مناطق مختلف کشور بروز کرد

 بود که افسرانش خوشبختی او در آن. نیروی افسراِن وفادارش فرونشاند نرفت، بلکه همه را به

طور مستقیم شریک بودند و آن  داشتند زیرا در تشکیل سلطنتش به او را با جان و دل دوست می

  . دانستند را ازآِن خودشان می

 ناراضی بودند، حمایتی فروشیش خاطر وطن  به کشور از اودوستانِ میهنعالوه برآنکه 

 گذاشت در اختیار کشیشان میتبلیغی  و امکاناتی که برای فعالیتهای کرد میکه از مسیحیان 

سلطنت برگردانده بودند، همۀ بزرگان کشور  جز کسانی که او را به. افزودفقیهان بر نارضایتی 

  .خاطر مصالح کشور و حفظ آرامش سکوت اختیار کرده بودند از او رنجیده بودند ولی به

 روم داشت، ولی او که ها حکایت از وابستگی تام و تماِم خسرو به دولت گرچه همۀ نشانه

مریم در . جوانی بلندپرواز بود برآن شد که دربرابر قیصر از خود استقالل کامل نشان بدهد

نهاد و نام کوچکش را ) قباد: عربی به(م برای خسرو پسری آورد که او نامش را گُواد ۵۹۴سال 

یار گرانبهائی برای قیصر وقتی نامۀ مژدۀ زائیدن مریم را دریافت کرد هدایای بس. شیرویە کرد

نامه توسط ایرانیان  آمار این هدایا با نام و نشان از روی تاج(خسرو و مریم و شیرویە فرستاد 

خسرو نوشت از او  آمیزی که به ، و ضمن نامۀ محبت)دوزبانه ترجمه شده و در کتابها آمده است
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دولت روم   را بهشود تقاضا کرد که صلیب مقدسی که در گنجینۀ سلطنتی ایران نگهداری می

های   آمار و نشانه(خسرو متقابالً هدایای بسیار گرانبهائی را برای قیصر فرستاد . تحویل دهد

آمیزی داشت و شامل  اش که متن محبت و در نامه) اند نامه نوشته این هدایا نیز از روی تاج

شت که یک قیصر نو تکرار سپاس و قدردانی از خدمات قیصر برای بازیابی سلطنتش بود به

را بکند؟ من  چوب خشکیده چه ارزشی دارد که دولت روم از دولت ایران تقاضای استرداد آن

ام چه خواهند گفت جز اینکه  روم بفرستم مردم ایران درباره ئی به اگر چوبی را طی مراسم ویژه

  ! دین مریم درآمده است؟ بپندارند که خسرو به

رسد که متن  نظر می به. تابهای تاریخی شده استنامه وارد ک متن هر دونامه نیز از تاج

ویژه که در آن از برتری دین  نامه را خسرو چنان ترتیب داده بود که مؤبدان را خشنود سازد، به

دانند و  خاطر آنکه مسیح را پسر خدا می ایرانی بر ادیان جهان سخن گفته و از دین مسیحیان به

ور ضمنی انتقاد کرده و تأکید ورزیده بود که خدا نه ط آسمان رفته است به عقیده دارند که به

اینکه مثل آدمها با زنی  گنجد تا چه رسد به شدنی است نه در اندیشه می دیدنی است نه وصف

در پایان هم اشاره کرده بود که مریم دیِن خودش را . آمیزش کرده و دارای پسری شده باشد

دهد، و تلویحاً اشاره کرده بود که مسیحیان  ینیکی نگاه داشته است و عبادتش را انجام م به

  .در ایران از همه گونه حمایت و آزادی برخوردارند

وسیلۀ  او چندان تحصیالتی نداشت و به. ولی اینها نشانۀ آن نیست که او خردگرا بوده

او  گرایی به گروهی از کشیشان و مسیحیان خرافاتی احاطه شده بود که شب و روز تلقین توهم

گفتند، و چنان بر او  دند، دربارۀ معجزات و کرامات و غیبگوییها برایش داستانها میکر می

نویسد  طبری می. اندیِش شبیه مسیحیان تبدیل شده بود یک مرد وهم اثر نهاده بودند که او به

: گفت کرد و می بینان را جمع می آمد اخترشماران و فال که وقتی موضوعی برایش پیش می

 یقیناً حتی یکی از ١.بین و اخترشمار و غیبگو داشت  فال۳۶۰؛ و »خواهد شدبنگرید که چه «

اینها نیز ایرانی نبود بلکه همه یهودان و مسیحیان بابلی و سریانی بودند، زیرا چنین سنتی در 

اندیش و خرافات را از کشیشان و مشاوران رومیش  میان ایرانیان وجود نداشت و او این وهم

بینها را بیاورد تا  دنیا آمد او طالع اندیشی سبب شد که وقتی شیرویە به وهمهمین . آموخته بود

او بفهمانند که این نوزاد در آینده جانشین او  بخِت نوزادش را ببینند، و اینها برای آنکه به

فکر افتاد که  او گفتند که نوعی هراس از این نوزاد در دلش افکند، و به خواهد شد چیزهائی به

ی بزرگ شد او را برکنار کرده خودش برجایش بنشیند؛ لذا تصمیم گرفت که برای مبادا وقت
                                                 

 .۴۷۰/ ۱:  طبری-1
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  .تر خواهیم دید اثِر شومِ این هراس و اقدام را پائین. همیشه او را زیر نظر و کنترل کامل بگیرد

جو بود و تصمیم داشت که همۀ بزرگانی که در کشتن پدرش دست  خسرو مردی کینه

ولی خطری که بهرام چوبینە . مخالف نموده بودند را نابود کندداشتند یا با سلطنت خودش 

: عربی به(بخشا  او فرماِن همه. برایش ایجاد کرده بود مانع از اجرای فوری این تصمیم بود

مخالفانش اطمینان داده بود که نه تنها مورد تعقیب نخواهند بود  صادر کرده و به) عفو عام

ند ماند؛ اما این یک فریب بود برای آنکه کسی از بلکه همگی در مناصب سابقشان خواه

بعد از نابودی  او نابودسازی اینها را به.  بهرام چوبینە نپیوندد بزرگان از بیم جان نگریزد و به

  .بهرام چوبینە موکول کرده بود

  فرجام بهرام چوبینە. ۴

اده و با او همان او د بهرام چوبینە به خاقان کاشغر پناهنده شده بود، خاقان دخترش را به

عنوان مهمان نزد  چند او و یارانش را به ولی یک. رفتاری کرده بود که قیصر با خسرو کرد

خسرو با فرستادِن نامه و هیأت سفارتی از خاقان تقاضای استرداد . خویش نگاه داشت

 من او پاسخ فرستاد که سپبهد داماد من و مثل پسرم است، وآنگهی چوبینە را کرد، و خاقان به

  . او خیانت نخواهم کرد ام و به او پناهندگی داده به

در کتاب بهرامنامه که گفتیم در زمان ساسانی تألیف شده بود سپس یک ایرانی دوزبانه 

را در شاهنامه آورد،  عربی ترجمه کرد، و فردوسی نیز متن کامل آن در اوائل دوران عباسیان به

. کنم نظر می  کاشغر آمده بوده که من از آنها صرفداستانهای دلکشی از دالوریهای بهرام در

خشم آورد؛ و آن  اما بهرام در کاشغر اشتباهی را مرتکب شد که برخی از بزرگان ترک را از او به

خاقان از این پهلوان در رنج بود ولی . اشارۀ خاقان بود کشتن یک پهلوان نامدار ترک به

ترکان یک . بهرام واگذار کرد  و این کار را بهتوانست که او را از میان بردارد، خودش نمی

بازی دو تن سوار بر اسب در  در این. نامید» بازی مرگ«را  ئی داشتند که شاید بتوان آن بازی

خواه و انداختند، و  یکدیگر تیر می نوبت به ایستادند و به فاصلۀ حدود صد متری یکدیگر می

پهلوان . د که پهلواِن ترک آغازگرِ بازی باشدقرار ش. شد تیر کشته می شان به یکی ناخواه

او افکند ولی او زره ایرانی پوشیده بود و فقط اندکی از نوک تیر در  تِن به ترک تیری به

کشته شدنِ . سپس نوبِت او شد، و تیری به ترک انداخت و او را در جا کُشت. پوستش فرورفت

 تصمیم گرفت که سپاه در اختیارش او سبب خشنودی بیشتر خاقان از بهرام شد تا جائی که

این تصمیم رسیده بود که  در همین زمان خسرو پس از مشورتها به. بگذارد تا ایران را بگیرد
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را  رئیس دستگاه اطالعاتی ایراناو هرمزد خررادبرزین . چوبینە را در ترکستان ترور کند

ن بردارد؛ و خررادبرزین در هیأت  کاشغر فرستاد تا از هر راهی که بتواند چوبینە را ازمیا به

کار برد  هائی که خررادبرزین برای نابود کردن چوبینە به داستان حیله. کاشغر رفت بازرگان به

اش چنین است  فشرده. تفصیل آمده بوده و وارد کتابهای تاریخی شده است نامه به در بهرام

 از ترکان را بیابد که دشمن های پیچیده توانست که یکی که او پس از تالش بسیار و شیوه

. کشته بود این ترک پدر همان افسری بود که چوبینە در آن بازیِ مرگ اش. چوبینە بود

او فهماند که  به. خررادبرزین این ترک را برآغالید تا انتقاِم خون پسرش را از چوبینە بگیرد

شراب  ۀ معمولی در خانه بهتنهائی در جام روز از روزهای ماه به چوبینە عادت دارد که در بهرام

روز کشته  اند که چوبینە در بهرام ترک حالی کرد که اخترشماران خبر داده او به. نشیند می

چادرِ چوبینە برود، و  عنوان فرستادۀ زن خاقان به روز به او یاد داد که در این به. خواهد شد

او  ت که شفاهی و درگوشی بهاو سپرده اس این بهانه که موضوع بسیار مهمی را زن خاقان به به

او داد دشنه را از آستیش بیرون آورده  او نزدیک شود و وقتی چوبینە گوشش را به بگوید به

شکمش را بدرد، آنگاه اگر هم بازکشته شود انتقام خون پسرش را از چوبینە بازگرفته و 

او یارانش با پس از . حیله کارگر افتاد و چوبینە ترور شد. افتخار بزرگی کسب کرده است

 ایران برگشتند و از راه بیابان  اسپ به سینه و یزدگشن همراه گردویە و مردان اجازۀ خاقان به

 و ١غربی خوارزم و از راه گرگان و مازندران به کوهستانهای دیلمان رفتند و چندی آنجا بودند،

  .تر خواهیم دید فرجامشان را پائین

  فرجام گستهم و بندویە. ۵

هم و بندویە از نوجوانی بسیار بد تربیت کرده بودند و از او شخصیتی خسرو را گست

وفا نیز  جو بود بلکه شخصیت بی او نه تنها کینه. بار آورده بودند ناسپاس همچون خودشان به

کار   به او همینکه خیالش از چوبینە آسوده شد دست. داشت و ناسپاسی جزو شخصیِت او بود

 گستهم و بندویە نیز قربانی .اعتماد بود آنها بی  شد که بهاز میان برداشتن نیرومندانی

سلطنت برسد خودش را همچون موم در دستهای  او تا پیش از آنکه به. ناسپاسی او شدند

ولی وقتی خود را ! خاطرش نکردند دو چه فداکاریها که به دو برادر نهاده بود، و این این

دو را نداشت و درصدد نابود  های این  نهینیرومند یافت توانِ شنیدن رهنمودها و امر و

ابوحنیفه . او ابتدا بندویە را کشت سپس درصدد کشتن گستهم برآمد .کردنشان برآمد
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) نزدیک قصر شیریِن کنونی(نویسد که خسرو در بهار برای تفریح به شادفیروز  وری می دین

بازی  حضورش چوگانروز مرزبانان در  یک. رفته بود و شهریاران و بزرگان با او بودند

نام  مردی به. کرد کردند و او بر بلندی زیر چادر دیبا روی تخت نشسته بود و نظاره می می

زهی «گفت  زد خسرو می کرد، و هربار که توپ می شیرزاد پسر بهبودان بسیار زیبا بازی می

گفت  ا میدبیرش ایستاده بود و هربار که خسرو این ر). پارسی نوشته است این را به(» !سوار

اما چون . جایزۀ برنده در بازی چارهزار درهم بود. کرد تا صد بار تکرار شد او یادداشت می

مبلغ چارصد هزار درهم برای بندویە فرستاد که به   به١شیرزاد بازی را تمام کرد خسرو چکی

 ).از زبان خسرو درآمده بود چهارهزار درهم» زهی سوار«برای هربار که (شیرزاد بپردازد 

خزانۀ مملکت برای این دست و «: بندویە چک را گرفت و خواند و بر زمین افکند و گفت

دانست که بندویە فرمان را اجرا نخواهد  خسرو که چک را فرستاده بود می» .بازیها نیست دل

نافرمانی از شاهنشاه در . را بهانه برای کشتن بندویە قرار دهد خواست که این کرد؛ ولی می

میدان رفته  فرمانده پشتیگبانان فرمود تا به خسرو همانجا به.  کیفرش اعدام بودقانون ایران

چون . زیر اندازد و دستها و پاهایش را بشکند بندویە را که مشغول بازی بود از اسپ به

پیشواز او رفت، و او نیز در یک حرکت غافلگیرانه بندویە را  فرمانده وارد میدان شد بندویە به

بندویە به بانگ بلند به .  افکند و خود و افرادش دستها و پاهایش را شکستندزیر از اسپ به

گفت  اند؛ و یکی ایستاده بود و اینها را بلندتر می داد که ناسپاس خسرو و ساسانیان دشنام می

زیر آمد و سوار اسپش شد و نزدیک بندویە ایستاد و دستور  پس از آن خسرو به. تا خسرو بشنود

این و برادرش پدرم با زه خفه کردند و پنداشته «: با سنگ بزنند تا بمیرد؛ و گفتداد که او را 

  ٢».یکی هم خواهد رسید نوبت به آن. کنند من خدمت می بودند که با آن جنایتشان به

گستهم نامه بفرستد که مرد  خسرو همانجا به رئیس دستگاه اطالعاتی کشور فرمود تا به

پایتخت بیاید که کار مهمی پیش  درنگ به  کند و خودش بیمورد اعتمادی را جانشین خودش

بود » بِه مردان«معاون بندویە که نامش . آمده است و الزم است که از او نظرخواهی شود

گستهم در راهِ تیسپون بود و او در قومس . او برساند گریخته بود تا خبر کشته شدن بندویە را به

. دیلمستان گریخت تا به گردویە و یارانش بپیوندد آنجا بهگستهم از . گستهم داد این خبر را به

او پیشنهاد دادند که با  اسپ با احترام بسیار ازا و پذیرایی کردند و به سینه و یزدگشن مردان

                                                 
واژۀ خالصاً ایرانـی اسـت کـه از دوران هخامنـشی بازمانـده، و از زبـان ایرانـی وارد زبانهـای          » چک «-1

 .نداشتند» چ«گفتند و نوشتند زیرا حرف » صک«بعدها عربها . غربی شده است
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سلطنت بنشیند و به گردآوری نیرو بپردازد و خسرو را برکنار کند؛ و  گردویە ازدواج کند و به

گستهم بر تخت زرین .  و ایشان با هم و مردانه کشته شونداگر قرار باشد که کشته شود او

» پیروز گستهم از تخمۀ بهمن اسفندیار«چوبینە نشست و تاج چوبینە بر سر نهاد و خودش را 

ری و از آنجا  اطاعت از خودش فراخواند، و به ها نوشته آنان را به نامید، و به بزرگان پارت نامه

خسرو که با کینه و . سرو را گرفت یا تاراند و رسماً شاه شدخراسان رفت؛ افسران هوادار خ به

او نامه نوشته تشر زد که فرجامی  غرورش این مشکل بزرگ را برای خودش درست کرده بود به

ام و تو  من تخمۀ دارای بزرگشبیه فرجام چوبینە خواهد داشت؛ و گستهم پاسخ فرستاد که 

او بدهد به  جای آنکه پادشاهی را به  و بهمن بهتخمۀ ساساِن چوپان که لیاقت پاشاهی نداشت

ناحق بر  چوپانی گذراند؛ ساسانیان به پارس رفته زندگی را به دخترش خمانی داد، و ساسان به

ام  دارش برگردانده حق تخت ایران نشستند و حق ما را غصب کرده بودند؛ اکنون من حق را به

  . تخمۀ ساسان را از جهان برخواهم افکندزودی  زیر فرمان دارم و به و صدهزار سپاهی به

خسرو سه لشکر دوازده هزار مردی به فرماندهی شاپور ابرکان و نخوارگان ارمنستان و 

اما گستهم در . تیسپون جلوگیری کنند هرمزد خررادبرزین گسیل کرد تا از نزدیک شدنِ او به

 قلمرش در شرق کشور گسترشر او خراسان را داشت، و د. صدد نبود که با خسرو بجنگد

تصرف  بود بهخودمختار شده  در میان گرفتاریهای اخیرسرزمین کوشان را که  تالش کرد و

در  پیش رفت و آن سرزمین را نیز که ) پاکستان امروزیه و خضدار درکویت(توران درآورده تا 

ید ولی ترس  خسرو گرچه از گستهم می.شد شده بود متصرف بیرونقلمرو ایران   ازاین میان

 گستهم نیز .دید که برای ازمیان برداشتِن او تصمیم بگیرد خودش را چندان نیرومند نمی

 ایران قانع بود و هدف  فالتکردن آن بخش از شرق جدا  نبود، و بهجنگیدن با خسرودرصدد 

  . دید مییافته   تحققسلطنتخودش را که قدرت سیاسی و امتیازات ناشی از آن بود با تشکیل 

او نامۀ . توطئه از میان بردارد رهنمود بزرگان دربارش برآن شد که گستهم را به بهخسرو 

دستخطِ خودش به گردویە نوشت و با قید سوگند تأکید کرد که او و  آمیزی به بسیار مالطفت

او وعده  سینه و همۀ بازماندگان سپاه چوبینە را بخشوده است؛ و ضمناً به اسپ و مردان یزدگشن

همسری بگیرد، سرور زنان  پایتخت بیاید او را به چنانچه گستهم را ترور کند و بهفرستاد که 

 برادر گردویەنامه با مشورت گردوی . عهد کند کاخ کند، و اگر پسر بزاید پسرش را ولی

توانست که  تهیه شده بود و توسط زن گردوی برای گردویە برده شد، زیرا زن گردوی می

. انگیزد ئی را نزد گستهم برنه نزد گردویە برود و هیچ شک و شبهه عنوان دیدار رسمی به به

اسپ، گستهم را در  سینه و یزدگشن نیز پس از مشورت با مردان آن زنِ بلندپروازگردویە 
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خسرو نیز او را . دو و شماری از یارانش به پایتخت رفت زهر داد یا بستر خفه کرد، و با این

تاریخ این رخدادها . او داده بود عمل کرد هائی که به همۀ وعده هکاخ برد و ب عنوان همسر به به

  .نامه آمده بوده است مشخص نیست؛ ولی تفصیلش در بهرام

  یاوج قدرت تاریخی ایران در عهد ساسان. ۶

. نام فوکاس بود  بهافسری آن رهبِر کنستانتینیە روی داد که دری ئ کودتام۶۰۲درسال 

ایران   جز یک پسر نوجوانش که بهشدندش کشته راد خاندانموریک کشته شد و همۀ افقیصر 

کننده این پسر  چند کوشید که با مکاتبه و فرستادن هیأتهای مذاکره  یکخسرو. گریزانده شد

حمایت او از پسر موریک روابط دو . دست نیاورد ئی به سلطنت روم بنشاند ولی نتیجه را به

خسرو تصمیم گرفت که از این  .راه انداخت را بهدولت ایران و روم را تیره و جنگ دو دولت 

دولت روم واگذار کرده بود استفاده کرده حیثیت  فرصت برای بازگیری سرزمینهائی که به

نام شهروراز را مأمور  او یک سپهبد خاندان مهران اهل ری به. تاریخی ایران را اعاده کند

زادگان  نام شاهین بهمن پهبد پارسی بهبیرون راندن رومیان از آمیدا و گرجستان کرد، و یک س

و  و آمیدا نصیبین و حران شاهین. پارگین کرد را مأمور بازگیری نصیبین و حران و دارا و میان

گرجستان رفته   شهروراز پس از گرفتن آمیدا به ودر چندین نبرد گرفت،را پارگین و دارا  میان

ه از زمان شورش چوبینە در اشغال رومیان بود رومیان را از آن کشور بیرون کرده بندر التکیە ک

 رومیان پرویز به زمینهائی که خسرو نه تنها م۶۰۴تا سال ترتیب،  این به. ایران برگرداند را به

دولت روم واگذار  پارگین و دارا که هرمز چهارم به  بلکه میانگرفته شد بازواگذار کرده بود

  .دامن کشور برگشت کرده بود نیز به

 دولت ایران برای تحمیل قرارداد صلح و انعقاد عهدنامۀ جدیدی با دولت روم تالشهای

. رسمیت بشناسند نتیجه نداد شده را به گرفته که رومیان حاکمیت ایران بر سرزمینهای بازپس

شهروراز . شکستهای پیاپِی آنها انجامید تالش متقابل رومیان برای بازگیری این سرزمینها به

رسید، و شاهین حلب و انتاکیه در شام ) آنقارا: ترکی به(انگوریه  ی کرده بهرو در اناتولی پیش

شکستهای بزرگی که در اناتولی و شام بر رومیان وارد گردید نیروهای آنها در این . را گرفت

شدند  نفسی که از اروپا گسیل می نیروهای تازه. سرزمینها را در آستانۀ متالشی شدن قرار داد

م بیش از نیمی از اناتولی و بخش بزرگی از شام ۶۰۵در سال . شدند جه مینیز با شکست موا

خواست که حاکمیت ایران بر  در تصرف نیروهای ایران بود، و دولِت ایران از دولت روم می

  .رسمیت بشناسد پارگین را به سرزمینهای ایرانی حران و نصیبین و آمیدا و داراو  میان



۱۰۴۷  ی ایران        خسرو پرویز، شکوه شاهنشاه                                                  شاهنشاهی ساسانی                                       

 زمان فرماندار  که تا آنهراکلیوسنام  افسری به توسطکودتای دیگری م ۶۱۱سال  در

 پیشنهاد مذاکره دولت ایران  هراکلیوس بهقیصر ١.عمر دولت فوکاس خاتمه داد به بود مصر

 نیروهایش را صادر کردهزمینهای اشغالی را ۀ دولت ایران دستور تخلی که تقاضا کردداد و 

چونکه این تقاضا اما . ف آغاز شود تا مذاکرات صلح دوطرپشت مرزهای سابق برگرداند به

دولت روم  پاسخی بهخسرو دولت روم بود  متضمن واگذاری دوبارۀ حران و نصیبین و آمیدا به

درپِی او  شکستهای پی تالشهای هراکلیوس برای بازگیری سرزمینهای اشغالی نیز به. نداد

از درآمد، یک شهریاری تصرف شهرور  سراسر اناتولی تا دریای ایژه به۶۱۳تا سال . انجامید

جدید در جائی که روزگاری ساردیس بود تأسیس شد، سپاهیان ایران بر کرانۀ دریای ایژه در 

شاهین نیز پس از . سوی بوسفور بود مستقر شدند برابر پایتخت امپراتوری روم که در آن

دمشق   بهشکستهائی که در شام بر رومیان وارد آورد شهرهای شام را یکی پس از دیگری گرفته

پایتخت شرقی یک شهریاری جدید در شام تأسیس شده بود که مرکزش اناکیه . رسید

 رومیان ۶۱۳در اواخر سال . فرخان برادر شهروراز در انتاکیه مستقر شد. بود امپراتوری روم

دست  و سراسر فلسطین به) پایتخت دینی امپراتوری روم(در فلسطین شکست یافتند و اورشلیم 

سپاهیانی که از مصر برای بازگیری فلسطین گسیل شده بودند را شاهین در . فتادشاهین ا

تصرف   به۶۱۵سراسر مصر تا سال . جنوب فلسطین شکست داد و در تعقیب آنها وارد مصر شد

   ٢.شاهین درآمد و شهریاری مصر تأسیس شد

ای مدیترانه های شرقی و شمالی دری کرانه متصرفات ایران در غرب آسیا به م۶۱۵در سال 

اینها سرزمینهائی بود که از اواخر سدۀ . رسید لیبی و سواحل دریای ایژه، و در شمال آفریقا به 

 قرار داشتندقلمرو شاهنشاهی هخامنشی  در درون زمان حملۀ اسکندر مقدونیم تا  ششم پ

ومیان ر(عنوان میراث اسکندر به رومیان رسیده بود  تصرف اسکندر درآمدند و بعد به سپس به

رسید که دستگاه امپراتوری روم در آستانۀ  نظر می به. )از سلوکیان و بطلمیان گرفته بودند

                                                 
توسط جبرائیل کـه      به )ص(پیامبر اَکرم   کی از شبهای ماه رمضاِن این سال محمد ابن عبداهللا           در ی  1

مکـه و تـوابعش در   . خوابش آمده بود بـه پیـامبری منـصوب شـد     از آسمان از جانب اهللا در غارِ حِراء به      
 .آن زمان کمتر از سه هزار نفر جمعیت داشت

 خبـر سـقوط اورشـلیم توسـط کاروانیـان          ۶۱۵در سـال    .  مکـه بـود    گاه مسلمینِ   زمان قبله   اورشلیم در این   2
در انـدوه شـدند، کـافران       » مجوسـانِ اُمـی   «گاهشان توسـط      مسلمین مکه از اشغال قبله    . به حجاز رسید  

از آسمان وحی آمده ضمن      .اند  گاهشان را مجوسان اشغال کرده      کردند که قبله    مکه آنها را مسخره می    
ترین سرزمین شکـست یافتنـد، ولـی     رومیان در نزدیک«اک تصریح کرد که مؤمنینِ اندوهن  دلداری به 

  ] رومۀ سورآغاز :قرآن[» .پیروزی خواهند رسید زودی پس از این شکست در خالل چند سال به به



۱۰۴۸  ی ایران        خسرو پرویز، شکوه شاهنشاه                                                  شاهنشاهی ساسانی                                       

 در بوسفورنویسد که سپاه ایران برکرانۀ شرقی   معاصر غربی میمورخیک . ورچیده شدن است

که توانستند  سفور میوسوی ب  ایرانی از اینسپاهیان زده بود، و لشکرگاهبرابر کنستانتینیە 

چشم ببینند، و چنین  درخشید به هایش می پایتخت امپراتوری روم را که بر فراز تپههای  دیواره

نیروی دارای  ایران دولتاگر . رسید که امپراتوری در آستانۀ فروپاشی نهایی است نظر می به

   ١.کرده جریان تاریخ را دگرگون سازدکنستانتینیە را تصرف که توانست   میبوددریایی 

صلح با ایران  دید و تالشهایش برای دستیابی به خطر جدی می  را دراروپاوس که هراکلی

 .تونس منتقل کند  و پایتخت را بهتونس بگریزد بهکه نتیجه نرسیده بود تصمیم گرفت  نیز به

 تونس  بهآمادۀ حرکت خودش وتونس فرستاد  پیشاپیش بهرا بار کشتی کرد   خزائن سلطنتیاو

 و در برد کرانۀ غربِی اناتولی  را باد بهکشتی) سبب خیانتی چه بسا به(ا ر روزگار اتفاق. شد

تیسپون  به) قاطر(بر بارِ یک کاروانِ بزرگِ خرسپ را   آنشهروراز.  افتادیاندست ایران آنجا به

  ).م۶۱۶سال  ( نامید»گنج بادآورد« را گنجینۀ بزرگخسرو پرویز این . فرستاد

دست ایرانیان افتاد، و هراکلیوس چون این خبر را شنید  هدر همین زمان لیبی و تونس ب

اکنون او کوشید که با ایران وارد مذاکره شده امتیازات بسیاری . تونس منصرف شد از رفتن به

این تالشها بیش از دو سالْ بدون نتیجه ادامه . به ایران بدهد و متصرفات اروپائی را نگاه دارد

عنوان آخرین  که بهبرآن شد  صلح با ایران ناامید گردید  بههراکلیوس چون از دستیابی. یافت

 ترین ابزارِ دین همیشه نیرومند . مسیحیان استفاده کندبرانگیختنِتالش از نیروی دین برای 

 بهترین استفاده را از دین برای پیشبرد مقاصدکه اند   بوده و زیرکان همیشه توانستهحاکمان

رومی از نیروی دین دیگِر طلب  از هراکلیوس یک قدرتدرست سه سده پیش . شان ببرندخود

این . استفاده کرد و قدرت را از دست رقیبش بیرون کشیده بر تخت امپراتوری روم تکیه زد

شورید خوابنما شد و  ماکسنتیوسمرد کنستانتین کبیر بعدی بود که وقتی برضد قیصر وقت 

اند که در زیر این  گفته او آمده بهش نزد هادعا کرد که در خوابش منادیان غیبی با یک صلیب ب

جنگ قیصر برود و قدرت را  ترسیم شده است به) رومیانمیتر، خدای (خورشید  صلیب که بر

 و ه آراست با این خوابنمایی ماهرانه پرچمش را با صلیبکنستانتین. از دست او بیرون بکشد

 خودش گرد آورده پیرامونولی را انات طلب یونان و روم و نیروی مسیحیان پرتعصب و شهادت

ترین  یکی از نیرومند زودی به  و بههدست گرفت  و قدرت را بههقیصر وقت را شکست داد

  .شده بودقیصران روم تبدیل 

فرمانداران اناتولی و شام بودند، و شاهین فرماندار مصر و ) دو برادر(شهروراز و فرخان 
                                                 

  .۱۹۳: آیدرس بل، مصر از حملۀ اسکندر تا فتح عرب ١
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از . درت ایران در اناتولی و شام و مصر مشغول شدندهای ق تحکیم پایه سه به این. شمال آفریقا

تنها شهر مهم مصر اسکندریه بود . زمان هیچ نمانده بود همه شکوِه مصِر هخامنشی در این آن

دیگر . دست ایرانیان افتاده بود شهرِ رومیان بود و ساکنانش رومی بودند و اکنون به که پادگان

ئی از روستا در دوسوی نیل بود  ر مصر مجموعههیچ شهر مهمی در مصر وجود نداشت و کشو

کردند و  رومیان بودند و کشاورزی می) سِرِو(طور رسمی بردگانِ  که مردمشان تا پیش از این به

در جائی . شاهین در مصر برخی اقدامات عمرانی انجام داد. منبع درآمد برای رومیان بودند

هایش اکنون فریاد   مِمفیس بود و ویرانهپرورِ روزگار هخامنشی شهر شکوهمند و دانش که به

جائی که چندسده بعد شهر (داد بنای شهری نوساز نهادند  بیداد مقدونیان و رومیان را سرمی

. ایرانیان گفته بودند که اینجا روزگاری پایتخت مصر بوده است شاید مصریان به). قاهره شد

 داده شد، نامی که عربها بعدها فسطاط این شهر در این زمان به) پایگاه(و شاید نام اَپِستات 

ویران ساختمان کاخ و آذرگاهی که ایرانیان در آن زمان در اینجا  بقایای نیمه. تلفظ کردند

چشم دیده و   سال پس از این به۶۰۰حددو  جهانگردِ معروفساختند را یاقوت حموی 

قُبةُ «و آذرگاه را » لشمعقصر ا«دست داده و یادآور شده که مصریان کاخ را  توصیفی از آن به

   ١.نامند) گنبدِ دودی(» الدخان

اند که از  شاید شهر قیروان در تونس که در زمان اموی پایتخت شمال آفریقا شد، و نوشته

آمده است، نیز توسط ایرانیان در زمان خسرو پرویز تأسیس » کاروان«نامش از لفظِ فارسیِ 

  . شده بوده است

نتیجه برای مذاکره با ایران، و سردرگمی و شبه  ل تالش بیهراکلیوس پس از چندسا

کشیشان اطالع داد که   بهکلیسای کنستانتینیە رفته بهم ۶۲۰ محاصره در پایتختش، در سال

را نیروهای غیبی و آسمانی در زنجیر کرده  خسرو مجوسان  بار در خواب دیده که شاه سه

 از کشیشان خواست که برای او. ی تلقی کرده استاند، و این خواب را الهام غیب او سپرده به

وی یاری   عیسا و مریم دعا کنند و از آنها بخواهند که به خدایشاندرگاه نجات دین مسیح به

 جاسوسان او نیز در میان مسیحیاِن شهرهای خاورمیانه در . پیروز شود»مجوسان«رسانند تا بر 

ان شایعه افتاد که ایرانیان در شهر اورشلیم در این هنگام در میان مسیحی. رفت و آمد بودند

دار کشیده شده بوده و در تابوتی  کلیسای مقدس را تخریب کرده و صلیبی که عیسا برسر آن به

چه بسا که موضوع بیرون . اند ایران برده ئی مدفون بوده را از زیر زمین بیرون آورده به در باغچه

. توانسته حقیقت داشته باشد نبوده و نمی  شایعهایران جز یک آوردن دار مسیح و بردن آن به
                                                 

 .۳۵۸ -۳۵۷/ ۴: معجم البلدان -1
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 جماعاتکار که  توانسته معابد مسیحیان در فلسطین صورت گرفته بوده می اگر هم اهانتی به

سنگینی در سه بسیار  مصیبتهاییهودی بوده باشد که از دیرباز با مسیحیان دشمنی داشتند و 

توان احتمال داد که جماعات  می. دند بوکشیدهمسیحیان دست رومیان و چهار سدۀ اخیر از 

یاری آنها  ایرانیان نزدیک کرده باشند تا به  خودشان را بهفلسطینیهودی پس از سقوط 

آنها کمک   پیش از این نیز ایرانیان دو بار در زمان پارتیان به. اسرائیل را احیاء کنندسلطنت

 .وسط رومیان برچیده شده بودزودی ت کرده بودند و سلطنتشان را احیاء کرده بودند ولی به

اند، و ورود یهودیان به  چندی پیش کلیساهای دولت روم فتوا داده بودند که یهودیان نجس

نام شهر اورشلیم . کلی ممنوع بود؛ و آنها در روستاهای فلسطین پراکنده بودند شهرِ اورشلیم به

پیش  کشی آنها از مسیحیان نهاکنون که فرصت کی. کرده بودند» ایلیاء«را نیز رومیان تبدیل به 

ویژه در اورشلیم که پایتختِ  به مسیحیان   از هرگونه اهانتی بهآمده بود طبیعی بود که

 یعنی اگر هم .خودداری ننموده باشند باستانیِ یهودان بود که از آن بیرون کرده شده بودند

ن باشد که مسیح را مرتد و توانسته که کار یهودا صلیبی از زیر زمین بیرون کشیده شده باشد می

  .شمردند پیروانش کافر می

این نیز طبیعی بود که شنیدن داستان تخریب مقدسات مسیحیان و داستان بیرون آوردن 

شاهنشاه  ایران خشم مسیحیان را برانگیزد و جهتگیریهایشان نسبت به صلیب عیسا و بردنش به

درگاه مسیح و مریم و پخش شدِن شایعۀ  دعوت قیصر از مسیحیان برای دعا به. را تغییر دهد

سراسر شام و اناتولی و ارمنستان و  در مدت کوتاهی درخدایشان عیسا   اهانت ایرانیان به

شد  که نائب عیسا مسیح پنداشته می قیصرگرجستان طنین افکند و همۀ کلیساها برای پیروزی 

یان برای حمایت از هراکلیوس ئی در میان مسیح جانبه آمادگی همه  وبرافراشتنددعا  دست به

 شنیدن سبب کشیشانی که تا پیش از آن دعاگوی شاهنشاه ایران بودند، اکنون به. پدید آمد

 از اند کردهمقدسات مسیحیان   در اورشلیم به»مجوسان«شد  گفته می اهانتهائی که داستان

 خواهانِ خدایشانفرستادند و از  شاهنشاه در خشم بودند و در کلیساهایشان بر او نفرین می

م را قیصر توسط جاسوسانش به برانگیختن کشیشان برضد ۶۲۱ سال .شدند  او مینابود کردِن

راه  از با چندین کشتی ۶۲۲در سال خودش گذراند، و  ایران و آماده کردن آنها برای پیوستن به

رپا کرده  کشیشان در گرجستان و ارمنستان شورش ضد ایرانی ب١.رفتگرجستان   دریای سیاه به

                                                 
پیـدایش اسـالم تطبیـق داده باشـم یـادآوری             با رخـدادهای مربـوط بـه      برای آنکه رخدادهای جهان را       1

 برسر ریاست شهرشان وارد جنگ خونینی شـده بودنـد   ۶۲۱کنم که دو قبیلۀ اوس و خزرج در سال         می
کـشتن رفتـه و نخلهـای بـسیاری از نخلـستانهای           بـه ) که برای آنهـا بـسیار بـود       (و چندده تن از دوطرف      
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 تا نیروی ایستاد در گرجستان چند یکقیصر . قیصر آماده کردند سپاهیان را برای پیوستن به

دانیم  ما نمی.  پیرامونش گرد آمدند از جهادگراِن گرجستان و ارمنستان و اناتولیقابل توجهی

 ترکان که قیصر چه ارتباطاتی با ترکان ماورای قفقاز انجام داد، ولی یک نسل بعد جماعتی از

رسد که در میان شورش  نظر می به. اند بینیم که در بیابانهای شرقی اناتولی جاگیر شده را می

راه افتاده بوده دربند غربی قفقاز بر روی خزش ترکان گشوده  ضد ایرانی که در گرجستان به

نشان سو بخزند و ترکیب جمعیتی را برهم بزنند و با جنگندگا این شده تا جماعاتی از آنها به

  . سپاه قیصر را تقویت کنند

پنداشتند،  دین خودشان می  شاهنشاه ایران را متمایل بهمسیحیانْ اخیر که سالهایدر 

 کشیشانشان تحریکات و اکنون که زیِر ؛خدمت ارتش ایران درآمده بودند های مسیحی به توده

 را از زیر مقدسلیب ترین مقدساتشان اهانت کرده و ص مقدس  بهایرانیانمتوجه شده بودند که 

خواهند دین  شنیدند که مجوسان می  و از کشیشان می،اند ایران برده زمین بیرون آورده به

 بلکه  با ایران دشمنی ورزند نه تنها طبیعی بود که جهتشان دگرگون شود ومسیح را براندازند،

  .برای جهاد با ایران نیز آماده شوند

تالش برای مذاکره با شهروراز ادامه داد، و  هقیصر ضمن گردآوری نیرو در گرجستان ب

در . بردار نبود شنید ولی او دست سبب مخالفت خسرو با تقاضاهایش پاسخی نمی گرچه به

هر بهائی  کرد، و قیصر حاضر بود به ئی کنستانتینیە را تهدید می  در اروپا خطر تازهزمان این

وارد بالکان شده قبایل اسالو . از خطر برهاندبا ایران وارد پیمان صلح بشود تا بالکان را باشد 

معرض  کنستانتینیە دربودند و کشتیهایشان نیز از راه دریای سیاه وارد دریای ایژه شده بود و 

طور ناگهانی دچار طوفان شده   بهآنها روزگار آنکه کشتیهای  شگفتیازاما . تهدیدشان بود

این . آسائی نجات یافت طرز معجزه  بهەکنستانتینیشمال برگشتند، و   بهآنهاغرق شدند، 

حقانیت هراکلیوس افزود و نجات کنستانتینیە را  ایمان مسیحیان به  غیرمنتظره بررخداد

م، سال دوم ۶۲۳سال  ( ناشی از دعاهای کشیشان در کلیساها تلقی کردند امداد غیبِینشانۀ

                                                                                                                               
آشــتی رســیده بودنــد ولــی نتوانــسته بودنــد کــه بــر ســر   ســپس بــه.  بــوددوطــرف بــر زمــین انداختــه شــده 

سران خزرج که از اوس شکست بزرگی خـورده بودنـد در مراسـم حـج          . توافق برسند   انتخاب رئیس به  
شـمار مـسلمین از خـرد و        . یثـرب منتقـل شـود       سال از پیامبر اسالم دعـوت کردنـد کـه بـا یـارانش بـه                 این

در مراسم حِج بعدی سـران اوس  . آینده مسلمین به یثرب منتقل شدنددر ماههای .  تن بود۹۲درشت  
و خــزرج بــا پیــامبر دیــدار کردنــد و قــراردادی میــان آنهــا و پیــامبر منعقــد شــد کــه ریاســت شــهر یثــرب       

دسـت گرفـت و       از مکه به یثرب رفته ریاسـت شـهر را بـه            ۶۲۲پیامبر در نیمۀ سال     . پیامبر سپرده شود    به
 . زمان یثرب حدود سه هزار نفر جمعیت داشت در آن. را بنیاد نهادهستۀ حاکمیت اسالمی 
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یان خاورمیانه که  مسیحجهادِینیروی  برکه توانست   میاین شایعه پخش شدن ).١هجری

قیصر بودند بیفزاید و آنها را آمادۀ  برضد ایران بسیج شده آمادۀ پیوستن بهتوسط کشیشانشان 

 و  و اناتولیزمان کشیشان در ارمنستان و گرجستان حتماً در آن. کندفشانی در راه دین  جان

ایران و  ریدن ازب  و پرداختند تا برای تحریک مسیحیان بهندعراق داستانهای متعددی را ساخت

داستانها را شب و روز در کلیساها برای مسیحیان    این. از آنها استفاده کنندیان رومبهپیوستن 

 ظهور مسیح فرارسیده است و مؤمنان باید برای تسریع هنگامدادند که  گفتند و وعده می بازمی

ن مسیح سراسر  و دیزودی حکومت جهانی مسیح تشکیل شود فشانی کنند تا به این ظهور جان

 چه بسا که بسیاری از رخدادهای اخیر را . روزگار محو گردندگیتی را فراگیرد و کفر از صحنۀ

  .کرد کردند که نشانۀ نزدیک بودن ظهور مسیح را القاء می نیز چنان تفسیر می

را براندازد و مرزهای روم تواند امپراتوری   میاطمینان داشت که ارتش ایرانخسرو 

همین دلیل اصرار داشت که   به.دهدتشکیل  برساند و دولت جهانی بالکانماورای  ایران را به

. تصرف درآید تا بالکان در قلمرو ایران قرار بگیرد هرقیمتی شده باشد کنستانتینیە به باید به

امپراتور روم نوشته بود که قلمرو نیاکان  یاد داریم که شاپور دوم به های مارسلینوس به از نوشته

رود  اکنون خسرو پرویز برآن بود که قلمرو ایران را به. ا پشت رود استریمون بوده استمن ت

شاید اگر خودش . فرستاد دانوب برساند؛ ولی خودش در پایتخت نشسته بود و فرمان می

دست گرفته بود این رؤیا برایش  گشایی را به شخصاً مثل نیاکانش فرماندهی برای جهان

چیز را  گذران بود و همه جرأت و خوش ردی پرمدعا و بلندپرواز و کمولی او م. یافت تحقق می

فکر  او نیاموخته بود تا به تجربۀ پدرش هرمز با بهرام چوبینە نیز چیزی به. خواست آماده می

کنند خودش را برای تخت و تاِج ایران  گشایی می افتد که یکی از سپهبدانی که برای او جهان

اما برای آنکه اقدام احتیاطی برای . زیر اندازد او را گرفته از تخت بهتر از او بداند و  شایسته

هایش از  مواجهه با چنین خطری را انجام داده باشد نیرومندان در اناتولی و مصر را با توطئه

                                                 
شـمار کـل مـرداِن مـسلمان در ایـن سـال       . در سال دوم هجری جنگ بدر میان پیامبر و ابوجهـل رخ داد        1

کـشته شـدند کـه ازجملـۀ آنهـا طالـب            » کـافران « تـن از     ۷۰در جنـگ بـدر      . رسـید    تن می  ۷۰۰به کمتر از    
اسـیر شـدند    » کـافران «و هفتـاد تـن از       . و نوفِل بـرادر خدیجـه بودنـد       ) زرِگ علی برادر ب (پسر ابوطالب   

شــوهِر زینــب (، ابوالعــاص )بــرادِر علــی(کــه ازجملــۀ آنهــا عبــاس عمــوی پیــامبر، عقیــل پــسر ابوطالــب 
پیـامبر از  . بودنـد ) بـرادر زِن پیـامبر  (، نوفل ابن حارث پسرعموی پیامبر، عبد ابـن زمعـه        )دختر پیامبر 

روسـتای    یکمـاه بعـد پیـامبر بـه       . هزار تا دوهزار درم فِدیَه گرفت و آزادشـان کـرد            از اسیران پنج  هرکدام  
قَینقاع در همسایگی مدینه لشکر کشید، روسـتا را گرفـت، امـوال و امـالک روسـتا را          نشین بنی   یهودی

 .ادقینقاع را با دستِ خالی از  حجاز کوچ د مصادره کرده میان پیروانش تقسیم کرد و بنی
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در . هم داده برضد او اقدامی انجام دهند یکدیگر بدبین کرده بود تا نتوانند دست اتحاد به

گوش  هائی دربارۀ ارتباطاتِ پنهانی او با قیصر به زادگان شایعه اهین بهمنمیان، رقیباِن ش این

سپس . پایتخت بطلبد به او را بب شد که و سبدبین کرد را از شاهین خسرو خسرو رساندند که

طرز اسرارآمیزی درگذشت، و شایع شد که خسرو از او بدگمان شده و او  شاهین در پایتخت به

  ). م۶۲۴سال  (را از میان برداشته است

گرجستان آمده است یک لشکر به آذربایجان فرستاده  خسرو وقتی شنیده بود که قیصر به

شمال رود ارس بروند، و چنانچه قیصر وارد آذربایجان شود او را از پشت سر مورد  بود تا به

واهند او خواهد تاخت و او را در آذربایجان نابود خ حمله قرار دهند، و لشکری نیز از جنوب به

با یک سپاه ورزیده در حرکتی سریع و ) ١سال سوم هجری(م ۶۲۵قیصر در اوائل سال . کرد

 و شهر گنزک را که شهر مقدس غافلگیرانه از راه گرجستان و ارمنستان وارد آذربایجان شد

ترین مرکز دینی  اسپ که بزرگ آذرگشنرا گرفت و  آذرگاِه ایران بود بزرگترینمغان و جایگاه 

 اند  کردهکلیسای اورشلیم به شد ایرانیان ی که گفته می اهانتانتقام به راآذرگاهِ سلطنتی  کشور و

شهر دستگرد که در نزدیکی جنزگ بود را نیز در حرکتی سریع گرفت؛ . با خاک یکسان کرد

را تاراج کرده ) تر خواهیم شناخت دیش که پائین تخت تاخ(یی خسرو پرویز  شهر و کاخ افسانه

او در میان حلقۀ دو سپاِه شمالی و  شید، و پیش از آنکه نقشۀ خسرو برای قراردادنِ آتش ک به

هدف او از این . شرق اناتولی رفت جنوبی کامیاب شود او با شتاب به ارمنستان برگشته به

. لشکرکشی نه تصرف زمین بلکه فشار بر دولت ایران برای قبوالندن مذاکرات صلح بود

ستگرد نیز، عالوه بر فرونشاندِن خشِم مسیحیان، برای آن انجام داد که  جنزگ و د ویران کردِن

کنند و آذربایجان در  دربار ایران بفهماند که مردم گرجستان و ارمنستان با ما همکاری می به

مذاکره برای صلح نباشد باز هم در حرکت مشابهی  دسترس ما است و اگر خسرو حاضر به

  . عمل مشابه خواهیم زد دست به

در . آتش کشیدن شهر و تخریب آثار تمدنی توسط قیصر یک افدام ضد تمدنی بود به

                                                 
ابوســفیان آمــده بــود تــا . ســال جنــگ بــزرگ ابوســفیان و پیــامبر موســوم بــه جنــگ اُحــد رخ داد در ایــن 1

شکـست  .  تـن بودنـد  ۷۰۰زمـان از نوجـوان و پیـر کمتـر از        مـؤمنین در ایـن    . انتقام جنـگ بـدر را بگیـرد       
پیـامبر چهـار   ). شمار کشتگان مکه در جنگ بـدر  به(سختی بر مسلمین وارد آمد و هفتاد شهید دادند         

نـضیر در همـسایگی مدینـه لـشکر کـشید، روسـتا را          نشین بنی   ماه پس از این جنگ به روستای یهودی       
نــضیر را از خانــۀ و زمــین و بــاغ مــصادره کــرد میــان یــارانش تقــسیم کــرد و  گرفـت، کلیــۀ ممتلکــاتِ بنــی 

 .شمال عربستان کوچ داد نضیر را از روستایشان اخراج کرده به بنی
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در . جنگهای گذشتۀ رومیان با ایران در دوران پارتیان نیز شاهد چنین جنایتهائی بودیم

آتش  بار گزارش نشده که ایرانیان شهری را به گزارش همۀ جنگهای ایران با رومیان حتی یک

دست ایرانیان  وقتی شهری به. مردم یکی از شهرها شده باشندکشیده باشند یا متعرض 

. کوشیدند که مردم را هنگام ورودشان به شهر هراسان نکنند افتاد تا در توان داشتند می می

. آوردند یاد مردم می عنوان دستور زرتشت و یزدان به این چیزی بود که مؤبدان در هر جنگی به

گونه که کریتنسن  روان که در جای خود خواندیم، آن دربارۀ بازگیری امیدا توسط انوشە

روان پس از انعقاد قرارداد  نوشته که وقتی انوشە مورخ رومیکند، پروکوپ  خاطرنشان می

صلح با نمایندگان دولت روم وارد شهر شد در حالی که سفیر روم در کنارش بود و از خیابان 

دواند و زن دست  ش بود و او را میزنی افتاد که مردی در پشت سر گذشت چشمش به می

. پا زد و برزمین افتاد ؛ و در آن حالْ کودک پیش دوید کودکش را گرفته بود و هراسان می

ترحم آمد که گریست و گریستنش را سفیر روم دید، و  روان با دیدن این منظره چنان به انوشە

یعنی رومیان (اند  وجود آورده نفرین بر کسانی که این وضع را برای اینها به: روان گفت انوشە

گونه سبب هراس مردم  اند و این جنگ کشانده مرزهای ایران ایرانیان را به که با تعرض به

دانست که آنها با  روان نمی افزاید که خسرو انوشە پروکوپ می). اند گناه شهر انتاکیه شده بی

  . نفرین کردخودش وجود آورده بودند و او به شهر این وضع را به ورودشان به

نگارانی که گزارش پیشرویهای سپاهیان خسرو پرویز در اناتولی و شام و مصر را  تاریخ

گری یا شهرسوزی یا کشتار مردم توسط ایرانیان  مورد از ویران اند حتی یک برای ما بازنهاده

زمین اند از زیر  عنوان عمل ناروای ایرانیان آورده اند، و تنها گزارشی که به را ذکر نکرده

قصد تحریک احساسات  بیرون کشیدن صلیب عیسا است که آن هم بیش از یک شایعه به

دست سپاهیان خسرو پرویز جز آنکه  دربارۀ فتح انتاکیه به. مسیحیان خاورمیانه نبوده است

تیسپون فرستادند سخن دیگری در میان  خانۀ انتاکیه را به انتاکیه را گرفتند و اموال گنج

اند که شاهین  قدر نوشته نیز همین پایتخت سوم امپراتوریتح اسکندریه دربارۀ ف. نیست

اسکندریه را گرفت و رومیان را بیرون کرد و کلید شهر اسکندریه را برای خسرو پرویز فرستاد 

ئی به تخریب و تاراج و شهرسوزی در جائی از  اما هیچ اشاره). ایم یعنی ما مالک مصر شده(

عالوه، از هیچ مقاومتی توسط مردم  به. وسط سپاهیان ایران نشده استاناتولی و شام و مصر ت

مفهوم نارضایتی  دست داده نشده، و این به شام و مصر در برابر سپاهیان ایران نیز گزارشی به

  .از رومیان در این سرزمینها و رضایت از ایرانیان است

طالع و طبق نقشۀ شهروراز آذربایجان با ا گویند که لشکرکشی قیصر به  منابع ایرانی می
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رسد که این داستان را سپهبدان رقیِب شهروراز برای تخریِب او ساخته  نظر می بوده؛ ولی به

آذربایجا از راه  خسرو پیش از این، وقتی خبر آمادگی هراکلیوس برای لشکرکشی به. باشند

ی شهروراز نیامده بود و پایتخت بیاید، ول شهروراز نوشته بود که به ارمنستان را شنیده بود به

نویسد که وقتی گنج  جاحظ می. خسرو از اوبدبین شده درصدد برکنار کردنش برآمده بود

بادآورد را برای خسرو آوردند خسرو بزرگان را دعوت کرد تا گنج را ببینند، و شهروراز را 

: خسرو گفت هنام رسته ب ولی یک دلقکی به. بسیار ستود که افسری وفادار و مورد اعتماد است

» !از کجا معلوم که او اندکش برای تو فرستاده و بیشترش برای خودش نگاه داشته باشد؟«

این سخن شکی در دل خسرو افکند که شاید رسته خبری شنیده باشد؛ و برای آنکه یقین یابد 

او نوشت که برای کارِ  که شهروراز خیانت نکرده و چیزی برای خودش نگاه نداشته است به

شد که چیزی  گرفت که بیاید معلوم می چنانچه شهروراز تصمیم می. پایتخت بیاید می بهمه

ماند تا  آورد و همانجا می برای خودش نگاه نداشته است، زیرا اگر نگاه داشته بود عذری می

نامۀ دیگری هم به شهروراز نوشت که موضوع حل شده . ثروتی که نهان کرده بود رها نشود

اگر متوجه شدی «:  دیگری داد و گفت این نامه را به. پایتخت بیائی ت که بهاست و الزم نیس

او بده، و اگر جز این بود  کند نامه را به پایتخت آماده می که شهروراز خودش را برای آمدن به

برد  در همین زمان یکی از خبرچینانِ شهروراز که خبرهای کاخ را برایش می» .را برگردان آن

او خبر داد؛ و او در گمان افتاد که شاید شاه تصمیم به برکنار  ه موضوع رسته را بهنزد او رفت به

شاه عذر آورد که بودن خودش در این نقطۀ حساس  کردِن او را داشته باشد؛ لذا در پاسخ به

   ١.ضروری است

گفت توسط خسرو از میان برداشته شده  پس از درگذشِت ناگهانی شاهین که شایعات می

اکنون زمان آن رسیده بود که رقیبانِ قدرِت شهروراز . وراز نیز از خسرو در بیم شداست شهر

خسرو خبر رسید که شهروراز درحال مستی گفته که در خواب دیدم  به. خسرو را از او بترسانند

را شنید طی  خسرو چون این). معنای آرزوی سلطنت بود این به(ام  که روی تخت خسرو نشسته

برادر او نوشت که  که برای برادر شهروراز فرستاد او از فرماندهی عزل کرد و بهفرمانی کتبی 

شهروراز نشان داد، و  برادر شهروراز نامه را به. جانشین شهروراز شود و شهروراز را بکُشد

پس از این قضیه . کار شوند به خسرو دست دوبرادر تصمیم گرفتند که برای گوشمالی دادن به

خودش در یک کشتی بر دریای ایژه با   نفری از افسران وفادار به۵۰هیأت شهروراز در یک 

  قیصر مذاکراتی پنهانی انجام داد، و گویا نقاط ضعف دفاعی ایران و مسیر لشکرکشی به
                                                 

 .۲۴۹ -۲۴۸: تاج کتاب ال-1
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سال پنجم (م ۶۲۶قیصر در سال  ١.رودان را برای قیصر بیان کرد و توافقاتی با او انجام داد میان

رودان لشکر  میان  اند از راه آمیدا به هزار نوشته۷۰ده که شمارش را  با یک سپاه ورزی)٢هجری

زمان بخش اعظم سپاهیان ایران در غرب اناتولی و شام و  در این. کشیده قصد حران را کرد

آذربایجان گسیل شده بودند تا مانع حملۀ  بخش دیگری به. مصر و شمال آفریقا مستقر بودند

فرماندهی   هزار مردی به یک نیروی دوازده. جان شوندآذربای احتمالی مجدد قیصر به

چون قیصر به حران نزدیک . نام راهراز در پادگان میان حران و نصیبین مستقر بود سپهبدی به

شد راهراز از خسرو مدد طلبید، ولی خسرو در پاسخ او نوشت که بجنگید تا دشمن را شکست 

مقاومت راهزار توسط قیصردر هم شکسته شد، . تان در دفاع از میهن کشته شوید دهید یا همه

تصرف هراکلیوس  حران و نصیبین به.  تیسپون گریختند هزار تن کشته شدند و بقیه به او و شش

اتهام دفاع نکردن از میهن محاکمه  زندان کردند تا به خسرو دستور داد گریختگان را به. درآمد

شهروراز نیز حرکتی .  در هراس داشتاین امر بسیاری از افسران ارتش را از خسرو. شوند

گویا طبق توافق قیصر . گرفت داد، و شایعۀ توطئۀ او با قیصر در تیسپون قوت می بروز نمی

رودان شده بود تا تیسپون را بگیرد؛ ولی نقشۀ  وارد میان ئی که شهروراز با او کرده بود نهانی

از دربارۀ این رخداد، جاحظ . درودان را نجات دا ئی که خسرو چید میان بسیار ماهرانه

ئی به شهروراز نوشت  نویسد که خسرو نامه می ترجمۀ یک متن پهلوی که در اختیارش بوده

های تو در کشاندن قیصر به درون خاک ایران بسیار سومند افتاده است و اکنون هنگام  که حیله

                                                 
 .۴۶۹ -۴۵۸/ ۱:  طبری-1
کنـی اسـالم رخ داد کـه در تـاریخ اسـالم       قصد ریـشه    مدینه به   سال لشکرکشی بزرگ ابوسفیان به      در این  2

سلمان فارسی در ایـن رخـداد نقـش بـسیار مـؤثری      . نام جنگ احزاب و جنگ خندق معروف است  به
ابوسفیان مدینه را محاصره کـرد، بـا ترتیبـات          .  شد دست ابوسفیان   ایفاء کرد که مانع افتادنِ مدینه به      

ئی که پیامبر چید میان ابوسفیان و متحدانش شکاف افتاد، جنگ رخ نداد، و ابوسـفیان بـی              مدبرانه
قُریظَـه در کنـار مدینـه را       نـشین بنـی     دنبال آن، پیامبر روسـتای یهـودی        به. مکه برگشت   آوردی به   دست

آنهـا پـس از دو      . انـدازۀ قبیلـۀ قـریش بودنـد          ازنظـر تعـداد جمعیـت بـه        قُریظَـه   قبیلـۀ بنـی   . محاصره کـرد  
 سـاله کـه بـیش از    ۱۵هفته از بیم هالکت از تشنگی و گرسنگی تسلیم شدند، پیامبر کلیۀ مرداِن بـاالی        

 روز و شـب سرشـان را    یارانش سـپرد، و در همـان    تن بودند را از شهر بیرون آورده در بند کرد و به       ۷۰۰
. زیر خاک کردنـد     مبر بریدند و اجسادشان را در گودالهای بزرگی بر روی هم انباشته به            در حضور پیا  

پـنجمش را خـودش برداشـت و بقیـه را      قُریظَـه را پیـامبر تـصرف کـرده یـک        ها و ممتکالت بنـی      دارایی
فروشـی نجـد و شـمال         قریظـه را نیـز در بازارهـای بـرده           زنـان و کودکـان بنـی      . میان یـارانش تقـسیم کـرد      

فــروش رســاند و بــا بهایــشان ســالح و اســپ خریــد تــا مــسلمین در جنگهــای آینــده از آنهــا     بــستان بــهعر
  . استفاده کنند
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بگیر، من نیز با سیصد هزار تو کنستانتینیە را . آن است که بقیۀ نقشه را شتابان دنبال کنیم

این نامه . ام تا قیصر و سپاهیانش را همینجا نابود کنم دام انداختن قیصر آماده سپاهی برای به

یک مسیحی عراقی سپرد که پدر بزرگش  دستِ  کرده نهاد و به را خسرو در یک چوبدستِی پوچ

 پدرش مسیحی شده بود روان شده بود، سپس روزگاری از سران مانوی بود و شامل عفو انوشە

. و از کارمندان دولت در عراق بود، و این پسرش نیز از کارمندان دولت در زمان خسرو بود

دانست که این  دست خودِ شهروراز بدهد؛ اما می او سفارش کرد که چوبدستی را به خسرو به

ز مسیری بود که گذرِ او نیز ا. دست قیصر خواهد افتاد مؤمن از هوادارن رومیان است و نامه به

نزدیکی لشکرگاه قیصر رسید راهش را کج کرده به  مرد مؤمن چون به. قیصر لشکرگاه زده بود

نزدش . دستور قیصر کاویدند او را به. نزد قیصر بردند او را بازداشت کرده به. لشکرگاه رفت

ر قیص. نامۀ خسرو بیرون آمد. قیصر دستور داد آن را شکستند. جز چوبدستی یافت نشد

تدبیر خسرو بوده و برایش دام چیده بوده  او کرده به دانست که آن راهنماییها که شهروراز به

  پس از آن خسرو به. شرق اناتولی برگشت  سپاهش دستور حرکت داد و شتابان به است، و به

  ١.محرمانش گفت که یک نقشۀ مدبرانۀ کارآمدی خطر بسیار بزرگی را از کشور دور کرد

 دست خسرونشین خاورمیانه برای پیروزی قیصر و شکست  هرهای مسیحیدر شکشیشان 

کنندگان و نمازگزاران و  شب و روز پر از زاری درگاه خدایشان بلند کردند و کلیساها استغاثه به

جاسوسان   کردند به  خدمت میخسرومسیحیانی که در دستگاه در تیسپون . فریادخواهان بود

 و بیش از پیش از افسران بدبین دادند  اطالعات دروغ میخسرو به تبدیل شده بودند و رومیان

ها نیز شاید  خبر توطئه. داشتند تا برضد آنها توطئه بچیند کردند و او را در بیم می می اش

کارمندان بلندپایۀ مسیحی در دولت ایران وقتی  .رسید گوش آن افسران می توسط همینها به

ازجمله یک کشیش . دشمنان دولت ایران تبدیل شدند جهاد مسیحیان خاورمیانه آغاز شد به

دار  از یک خاندان بزرگِ زمین نوشتۀ کریستنسن بهنامِ یزدین بود که  عراقِی اهل کرکوک به

داده بود، یعنی رئیس کل دیوان مالیات » وستراُوشان ساالر« یزدین منصِب  خسرو به. بود

کریستنس از منابع .  معاون وزیر داراییکشاورزی در نیمی از عراق بود، منصبی در حِد

مسیحیان درحدی باز بود که چندین  نویسد که دست این یزدین برای خدمت به مسیحی می

رودان بنا کرد، یعنی بخشی از درآمدهای  کلیسا و صومعه با هزینۀ دولت برای مسیحیان میان

سائی نیز از این درآمدها یک کلی. کرد مالیاتی را هزینۀ تأسیسات عمومی برای مسسیحیان می

دربار ایران شکایت رسید که  اشغال ایرانیان درآمد به وقتی اورشلیم به. نام شیرین ساخت به
                                                 

 .۲۵۲ -۲۵۱:  کتاب التاج-1
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. یزدین را خسرو مأمور بررسی کرد. زنند های مسیحیان را آتش می یهودیان کلیساها و صومعه

 و داراییهایشان را مصادره دار زد فلسطین رفت و بسیاری از رهبران یهود را در اورشلیم به او به

  .هزینۀ دولت ایران بازسازی شود اند به کرد، و دستور داد که هرچه اینها تخریب کرده

او داده بود او یک مسیحی بود که مجوسان را  همه ارجی که دولت ایران به ولی با این

شد او همینکه جهاد هراکلیوس آغاز . دانست، و مثل همۀ مسیحیانْ ضدآریایی بود نجس می

چون زنش . اتهام جاسوسی برای رومیان بازداشت و اعدام شد سوی دولت روم کرد؛ و به رخ به

را مورد بازجویی قرار دادند معلوم شد که او مبالغ انبوهی مال برای خودش اختالس و نهان 

  .کرده بوده است

یدوار  ام زیان دیده بودند خسروسپهدارانی از سیاستهای اصالحی  نیزدر درون ایران

 در این میان بیمار خسرو روزگار آن که از بازی. انجامد خسروسقوط  بودند که اوضاع جدید به

توان   بیماری ناگهانی او نیز نمی.قدرت تصمیمگیری درست را از دست داد و بستری شد و

همۀ  شدت بیمار بود و نسبت به  خسرو به.دور از توطئۀ پزشکان مسیحِی دربار دانست به

گرفت او را   تحریکاتی که در پایتخت صورت می. کشور شدیداً بدبین شده بودداننیرومن

و بر و کسانی که مورد اعتماد نبودند را بکشد  بفرستد زندان به را بزرگانی از شمارواداشت تا 

فرمان خسرو پرویز کشته   به۶۲۶ازجملۀ بزرگان ایرانی که در سال . وخامت اوضاع بیفزاید

را با منصب پادگوسپان ) عراق(روز  شاه بود که فرماندهی سپاه نیم نام مردان گردید سپهبدی به

روز پادشاهی او را تهدید  خسرو گفته بودند که خطری از جانب نیم گویا اختربینان به. داشت

. او فرمان فرستاد که دست راست خودش را قطع کند شاه بدبین شد و به کند؛ و او به مردان می

را  م جانش مجبور شد که فرمان را اجرا کند، و چون دستش را قطع کردند آنشاه از بی مردان

فرمان شاهنشاه برای ما مقدس است و ما جانمان را فدای : دست چپش گرفته بوسید و گفت به

نزدش  این خبر را برای خسرو بردند، خسرو بسیار پشیمان شد و دبیری را به. کنیم شاهنشاه می

ئی که داشته باشد برآورده  او وعده فرستاد که هر خواسته  کند و بهفرستاد تا از او دلجوئی

ئی برای خسرو فرستاده ارادت و وفاداریش به تخت و تاج را  شان عریضه مردان. خواهد کرد

تکرار کرد، و نوشت که خواستۀ ناچیزی دارم و امیدوارم که شاهنشاه دستور انجامش را صادر 

ئی که دارد چنانچه زیانی برای کشور و  تاد که هر خواستهخسرو توسط هیربد پاسخ فرس. کند

ام آن است که شاهنشاه فرمان  او نوشت که خواسته. سلطنت نداشته باشد انجام خواهد گرفت

خسرو خواستۀ او را اجابت کرد و . دهد تا گردنم را بزنند، زیرا تحمل این سرافکندی را ندارم
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منصب مهمی در تیسپون گماشت، و  رهرمزد را به ولی پسرش مه١دستور داد اعدامش کردند؛

  .تر خواهیم شناخت او را پائین

م شمار بسیاری از نیرومندان که خسرو از آنها بدبین شده بود بازداشت و زندانی ۶۲۷تا 

خسرو با این کارها نیرومندان . رفت اتهام نافرمانی از شاه خطر اعدامشان می شده بودند، و به

آرزوی برکنار شدنِ او انداخته  جویی افکنده و به فکر چاره  نهاده و بهرا در هراس از خودش

او پاسخ  فرستاد، اما خسرو به خسرو پیشنهاد مذاکره برای صلح می  پیوسته بههراکلیوس. بود

فرستاد که هرچه زوتر کنستانینیە را بگیرند و کار قیصر  سپهبدان فرمان می داد و همواره به نمی

. یافت؛ زیرا سپهبدان از او در هراس و دلسرد شده بودند لی گوش شنوا نمیرا یکسره کنند؛ و

اندیشیدند که بهتر است به هراکلیوس میدان داده شود تا با تاخت و تازهائی که به  شاید می

زمان سپاهیانش  اما هراکلیوس نیز تا این. برد غرور و نخوت خسرو را بشکند مرزهای ایران می

او گنجینه و . هاد بودند خسته شده از پیرامونش پراکنده شده بودندکه عمدةً داوطلبان ج

مالیات و درآمدی نداشت که بتواند به جهادگرانش مستمری بپردازد تا زندگی آنها و زن و 

فرزندانشان تأمین شود، و مجبور بود که خورد و پویش سپاهیانش را با تاراج کردن آبادیهای 

 و ارمنستان تأمین کند؛ که این سبب رنجش جهادگرانش نشیِن اناتولی و گرجستان مسیحی

رسید که اوضاع  نظر می به. رفت شمار نمی م او دیگر خطری برای ایران به۶۲۷در سال . شد می

دوران هخامنشی  در خاورمیانه در حال تثبیت شدن است و شکوه و دامنۀ شاهنشاهی ایران به

 نقشۀ خطرناکی برای خسرو چید، و درگیر و م۶۲۷اما شهروراز در اواخر سال . برگشته است

او و بر تخت نشاندِن  قصد برکنار کردِن  زنیهای پنهانی با مخالفان نیرومند خسرو به دارِ رای

  . نشانده و مطیع بود یک شاه دست

  شکوه سلطنت خسرو پرویز. ۷

ن ئی که برای ایران پیش آمده بود شبیه هما در آغاز سدۀ هفتم مسیحی فرصت تاریخی

خسرو پرویز نزد مسیحیان خاورمیانه همان . فرصتی بود که در زمان کوروش بزرگ پیش آمد

ها برای جهانگیر شدن شاهنشاهی فراهم  همۀ زمینه. محبوبیتی یافته بود که کوروش بزرگ

ولی خسرو پرویز چونکه نه مرد جنگ بود و نه مرد وفا و مروت، و مردی خودخواه و خشن . بود

وحشتی که او از . لیاقت نداشت که از این فرصت بزرگ تاریخی استفاده کندو ناسپاس بود 

سپهداران داشت که مبادا تخت را از زیر پایش بیرون بکشند سبب شده بود که او آزادی عمل 
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اگر مردی همچون شاپور دوم .  آنها در توطئه باشد آنها ندهد، و همواره برای تضعیف کردِن به

دست  زمان شاهنشاه ایران بود که خودش فرماندهی جنگها را بهروان در این  یا انوشە

گیری  شد و تصمیم جنگید یقیناً جریان تاریخیِ زمان کوروش بزرگ تکرار می گرفت و می می

. گرفت خود می افتاد و جهان آینده چهرۀ دیگری به دست ایرانیان می برای تمدن جهانی به

خسرو باهوش بود، با تدبیر بود، زیرک بود، . ولی اگرها در مطالعات تاریخی جائی ندارد

معنای امروزینش، ولی شجاعت  دوست بود، هنرپرور بود، آبادگر بود، سیکیوالر بود به ایران

. سپهبدان بسپارد و همین سبب شد که کشورگشایی را به. نداشت، و اهل بزم بود نه اهل رزم

کردنِ  فکر کنار زدِن خسرو و قبضه بهحِد کافی نیرومند و محبوب شدند  سپهبدان هم وقتی به

  . قدرت افتادند

طلبِی افراطی، عالقۀ  دلی، عشرت خسرو پرویز معایب بسیاری داشت که سرآمِد آنها کم

او  عقاید خرافاتی بود که مشاوران مسیحیش به مفرط به زن و زر و گوهر، و از همه بدتر باور به

هت از نیرومندان ایران که سبب شده بود همواره ج عالوه بیم و هراِس بی کردند، به تلقین می

وقتی او . ئی نبود او برای ایراِن آن روزگار شاهِ شایسته. برضد نیرومندان در توطئه باشد

رون و فیروز،  برکت اصالحات و اقدامات عمرانی دوران شاهقباد و انوشە سلطنت رسید، به به

ئی  د، هرجا الزم بود پلی بر روی رودخانهتأسیساتِ زیربنایِی اقتصادی ایران تکمیل شده بو

 دهنه که تا چندین سده بعد با استحکام برپا ۳۰ تا ۲۰پلهای مستحکمِ (زده شود زده شده بود 

جریان افکندنش وجود  ئی که امکان بیرون کشیدن آب از زیر زمین و به ؛ در هر نقطه)بودند

بند  بندی الزم بود سد و آب و آبساخته شده بود؛ در هر نقطه که سد ) قنات(داشت کَهن 

ایجاد شده بود؛ هرزمین بایری که امکان اصالحش برای کشاورزی وجود داشت اصالح شده 

ئی که در زمینی جریان داشت مسیرش به سوی زمینهای بارور هدایت شده  بود؛ هر رودخانه

های بزرگ که های جدید نبود؛ شهر ایجاد جاده ها چندان بود که دیگر نیازی به بود، جاده

شمارشان در ایران بسیار بود دارای بیمارستان و مدرسه بودند؛ روستاها از امکانات رفاهی 

مانندی  برکت همۀ اینها کشاورزی و صنایع و بازرگانی به رشد بی برخوردار شده بودند؛ و به

 بود خسرو پرویز مردی. هنر اکنون زمان زیباسازی کشور بود و شکوه بخشیدن به. رسیده بود

هنر کاری بود که او  زیباپرست و عاشق زیباسازی کشور؛ و زیباسازی کشور و شکوه بخشیدن به

  .برعهدۀ خودش نهاده بود و درآمدهای دولت را وقف این کار کرد

سو توهماتی که  او از یک. ئی از تضادهای عجیب بود شخصیتِ خسرو پرویز مجموعه

کرد، و از سوی دیگر همۀ  بافتند را باور می ش میبینان و غیبگویان یهود و مسیحی برای فال
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مراکز علمی ایران در زمان او چنان . امکانات برای رشد علم و هنر در کشور فراهم آورده بود

متخصصانی در علوم گوناگون تربیت کردند که سه نسل بعد و پس از آنکه ایران توسط عرب 

ختگانِ دوران خسرو پرویز که در زمان سلطۀ آمو ویرانه کشانده شده بود نوادگان همین دانش به

ها آموزش دیده بودند  عرب بدون داشتن امکانات آموزشگاهی بلکه توسط پدرانشان در خانه

های  دربار آخرین حکومتگرانِ اموی و نخستین حکومتگرانِ عباسی راه یافتند در رشته و به

 و هندسه، جغرافیا و پزشکی، شیمی و داروسازی، فیزیک، ریاضیات(تخصصِی خودشان 

مهارتی در حد ) شناسی، هنر معماری، صنعت کاغذسازی و صحافی شناسی، کیهان جهان

  ١.گذاری کردند اسالمی را پایه اعجاب داشتند؛ و همینها بودند که تمدن موسوم به

 ایرانیان محبوب دلهای  که عالقه داشتوبلندپرواز بود خسرو با همۀ عیبهائی که داشت 

و هرمز روان  برآن شد که با در پیش گرفتن شیوۀ دادگری انوشەاز آغاز سلطنتش  او. گردد

 را  و هرمزروان انوشە  اصالحاتاو. دست آورد را بهکشور  درآمدِ طبقات و اقشار کمدلهای 

 داران نفع دهقانان و همچنین ناداران و کم به را اشرافادامه داد و بسیاری از امتیازات 

نام کردن خویش انجام داد  ی که او برای شاد و خشنود کردن ملت و خوش اقدامات.کردمحدود 

خواهان احیای  بازداشت شخصیتهای مقتدرِهمراه با مشتهای آهنین در سرکوب مخالفان و 

 و امتیازات ارضی کرده او از رو در آغاز سلطنتشحمایتی که دولت . فئودالیزم ماقبل قباد بود

، صلح روم با دربار اوویژه وصلت   دریافت کرده بود، بهاو از  دولت رومغیر قابل انتظاری که

بسته بود عهدنامۀ صلحی که هرمز با خاقان .  برقرار کرددو دولت ایران و روماستواری را میان 

 .داشت ثبات نگاه می  کشور را در و شمالیقوت خود باقی بود، و مرزهای شرقی همچنان به

های امپراتوری روم در اناتولی و شام و مصر  خانه ز گنجئی در جنگها ا سپس ثروتهای نجومی

 بپردازد های اصالحیش پیشبرد برنامه خسرو امکان داد که به  همۀ اینها به.ایران سرازیر شد به

های بازرگانی بین المللی در زمان  جاده.  کندرشد و توسعه در کشورو تالشهایش را صرف 

پیشرفتهای بسیار  کشاورزی کشور به ، صنایع وخسرو پرویز بیش از هر زمانی رونق گرفت

همگانی رونق اقتصادی و رفاه عمومی انجامید و رضایت  همۀ اینها به شایانی دست یافت، و

 کشور بیشترین ورانِ  و پیشهکه دهقانان و صنعتگران و بازرگانانچون.  را درپی آورداقشار ملت

 رضایت او از جامعههای  اقشار و الیهترین  گسترده بودند، اومندان از سیاستهای اصالحی  بهره

   . یافتندخاطر

خسرو پرویز اقدامات بسیار اثرمندی برای آبادانی کشور و رونق کشاورزی و صنعت و 
                                                 

 . این موضوع را در کتاب چهارم مورد مطالعه قرار خواهیم داد-1
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در جنوب عراق زمینهای . بازرگانی انجام داد که داستانهای آن برای ما بازمانده است

های دجله و فرات که به  داندان شاخهباتالقی وسیعی وجود داشت و او تصمیم گرفت که با گر

این کار هزینۀ بسیار . ریختند این زمینها را تبدیل به زمینهای قابل کِشت کند این زمینها می

او خودش شخصاً بر این کار نظارت . زیادی الزم داشت، ولی او دستور داد که باید انجام گیرد

های دجله دستور   داندن یکی از شاخهاو برای برگر. پیش برود بهترین نحوی به کرد تا به

سوی دجله برگردانده شد، و  گردان بزرگی داد، سد آماده شد، شاخۀ دجله به ساختن سِد آب

شاه برای دیدنِ آن رفت و دربارۀ استحکام سد و تاب مقاومتش در برابر آبهائی که در پشتش 

نشینم و   روی این سد میمن بر«: جمع شده بود پرسشهائی کرد و وقتی پاسخها را شنید گفت

چنانکه فشار . جان من در گرِو استحکام این سد است. سوی این رها کن تو حِد اکثر آب را به

  » .آب در سد خللی ایجاد کند من تو را خواهم کشت

کشور  در دروندر خالل سلطنت طوالنیش امنیت و رفاهی که  خسرو در سایۀ آرامش و

 ناشی از شکوفایی  از درآمدهای انبوه مالیاتِیدولتری خزانۀ  بود، و با برخوردابرقرار داشته

یک سلسله اقدامات عمرانی زد  اقتصادی، در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور دست به

اردشیر و دستگرد  ویژه تیسپون و ویه بهاش بودند  شهرهائی که مورد عالقهو در مدت کوتاهی 

موسیقی  هنر و چون به. جالل رساند ین حد شکوه وتر عالی  را به)قصر شیرین(و برزماهن 

 و با ،دربار جذب کرد  داشت، هنرمندان و موسیقیدانان را از نواحی مختلف بهشدیدعالقۀ 

 هنرهای ظریفهامکاناتی که در اختیار آنها نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد که در 

ادبیات . خود ندیده بود ن چشم تاریخ ایران بهزما عرصۀ ظهور بگذارند که تا آن استادانی پا به

اوج رسیده بود، در زمان خسرو پرویز شکوفایی  روان به و هنرها و علوم که در عهد اَنوشە

خزانۀ سبب آنکه خسرو پرویز با درآمدهای هنگفتی که   و این نبود مگر به،ئی یافت سابقه بی

پرست بود و عالوه بر   خسرو مردی زیبا.ادامۀ رشد و توسعۀ آنها کمک کرد داشت بهکشور 

 دارای اوصاف دختریشنید در جائی  زنان زیبا عالقۀ بسیار داشت و همینکه می هنردوستی به

 طبیعی بود که .دربارش منتقل سازد  را بهدخترانگیخت تا آن  مورد پسند او است، وسائلی می

 داستان . ایران را داشته باشددربار روز ایران، هر دختری آرزوی راهیابی به در شرایط آن

شیرین که از داستانهای جاویدان ادبیات پارسی است یادگار همین حس  عالقۀ خسرو به

 کهاند   گفتهروایتهامند بود که  آوری زنان زیبا عالقه جمع قدری به او به.  است اوزیباپرستانۀ

خالف   به، و مبالغه باشدتواند  این روایت نمی١ . بود جمع آوردهکاخهایشسه هزار زن را در 
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ما .  هم نیستخسرو پرویز  بیمارگونۀآنچه که برخی عالقه دارند بیان کنند، نشانۀ هوسبازیِ

  هوسبازیدلیلِ خوانیم که جمع آوردن زنان توسط خسرو به میکسانی های  بسیار در نوشته

این  بینانه به اقعولی باید با دیدی و. نکوهند همین علت می را به ، و ویبوده او بیمارگونۀ

شد که او هرجا از  شکوفایی هنر داشت سبب می ئی که خسرو پرویز به عالقه. موضوع نگریست

کردند  را استخدام می  ویفرمود تا میشد   میآگاهئی زیبا و شایستۀ هنرمند شدن  وجود دوشیزه

ه در زیر چتر  کبپیونددخیل هنرمندان و هنرپیشگانی  بهمشتاقانه آوردند تا  دربار می و به

 خسرو پرویز کاخهایاند در  آن مجموعۀ عظیم از زنان که نوشته. حمایت دربار قرار داشتند

در خدمت دربار  ) سراینده، خوانندههنرپیشه، نوازنده،(رامشگر زیستند گروه بزرگی  می

  .دپرست نیز بو  که البته شادی استخسرو پرویز؛ و این نشان هنردوستی و هنرپروری اند بوده

  عوام آنست که خسرو پرویز در زمان حیاتش بسیار محبوِببیانگر یروایتهای تاریخهمۀ 

خاطر اقدامات اصالحی که در کشور انجام داده  تواند باشد مگر به بوده، و این نمیمردم کشور 

 دهگانان طبقۀ گستردۀتردید اقدامات عمرانی و اصالحی او درجهت منافع  بی. بوده است

. هرمز تقویت شد روان و عهد اَنوشە  در کشور پدید آمد و در و مزدکقبادشاهزمان بوده که در 

 منافات امتیازهای اشرافبا منافع و  حتماً انجامید رشد و تقویت این طبقه که بهاقداماتی 

 محبوبیت جاودانی اواما همین اقدامات بود که برای . انگیخت داشت و خشم آنهارا برمی

در ردیف بهترین شاهان اساطیر ایران قرار داد، با همه عیبهائی که داشت او را وجود آورد و  به

اگر او در حیاتش .  سروده شدتوسط ایرانیان او پس از ها سده نوای ستایش از او تا تا جائی که

اقتدارگرایان برایش رقم  که فرجامیتوانست با آن  گونه می محبوبیت همگانی نداشت چه

همه افسانه  بسازد و اینهمه ستایش برای خویش   اینعدی خواهیم خواند،زدند، و در گفتار ب

درآمدهای کشور بیش از هر زمانی بود ؟ در زمان او دربارۀ خودش برسر زبانهای مردم اندازد

رسی خزانۀ تیسپون در  اند که در حساب نوشته. خزانۀ دولت بیش از هر زمانی ثروتمند بودو 

دهِم درم   درم و شش۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیون و ۶۸دند که خسرو گزارش دا م به۶۰۸سال 

 میلیون درم از درآمدهای ۶۰۰های نقرۀ فیروز و قباد در خزانه موجود است، و امسال نیز  سکه

 منظور از مواردِ دیگر، درآمدهای گمرکی و عوارض ١.مالیاتی و موارد دیگر حاصل شده است

  . ترانزیت کاال از ایران است

سی در زمانی صورت گرفت که دولت ایران زمینهای ایرانی را از رومیان ر این حساب

بایست که خود را برای هزینۀ بزرگ  بازگرفته بود، با خطر جنگ با رومیان مواجه بود، و می
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افزاید که موجودی  رسیِ باال می طبری دردنبال گزارش حساب .کرد دفاع از کشور آماده می

هادار در گنجهای خسرو پرویز نیز چندان بود که حسابش را جواهرات و زیورآالت و اشیای ب

  . دانست فقط خدا می

 در رفت و شمار می  به نجومیزمان ثروت   برای آن نقدی در خزانۀ دولتاین موجودِی

؛ ولی نشانگر وضع بسیار خوب اقتصادی و درآمدهای انبوه مردم کشور نظیر بود  بیجهان

ئی که   پیش از این دربارۀ ترتیباِت مالیاتی.اند  پرداختهدولت است که چنین مالیاتی را به

روان وضع کرد سخن گفتیم؛ و دیدیم که نسبتهای بسیار عادالنه بود هم برای زمینهای  انوشە

در زمان خسرو . ئی کردیم  قانون گمرکی نیز اشاره به. کشاورزی هم برای صنعت و تجارت

روان وضع کرده بود از نظر دربار   قانونی که انوشەپرویز نیز همان ترتیبات برقرار بود، زیرا

  . شد که تخطی از آن جایز نبود ایران قانونی مقدس شمرده می

نویسد که او چندان مال گردآوری  دربارۀ سالهای آخر سلطنت خسرو پرویز، طبری می

ت،  زنِ همخوابه داش۳۰۰۰او . کرد که هیچ شاهی پیش از او آن اندازه گردآوری نکرده بود

 اسپ برای ۸۵۰۰ خدمتکار داشت، ۳۰۰۰هزاران دخترِ خنیاگر و رامشگر در خدمتش بودند، 

) اَستر/ یابو/ قاطر( خرسپ ۱۲۰۰۰ پیل داشت، ۹۹۹اند   پیل و گفته۷۶۰سواریش داشت، 

   ١.اند که مجموع اسبان و خرسپان و خران او پنجاه هزار بود بردند، و گفته بارهایش را می

اند در حقیقت داراییهای کاخ، و   این داراییها که ازآنِ خسرو پرویز دانستهالبته مجموعۀ

دهد که خزانۀ دولت در زمان خسرو  معنای دیگر، داراییهای دربار بوده؛ و خبر از آن می به

یت دآمده که موجواز زبان بزرگان  کتابهادر . پرویز چه وضعیت مطلوب و ممتازی داشته است

 اموال  کردن هزینهارتش نیرومند، و ارتش را با  موجودیت شاه به ست، وشاه وابسته ا کشور به

  : که مؤبدان مؤبد به بهرام دوم گفتنویسد  می مسعودی.توان فراهم آورد و مجهز کرد می

بری از خدای بزرگ و اجرای اوامر و   اجرای احکام شرعی و فرمانبهعزت پادشاه 

 سپاه به نیروی پادشاه ،گردد استوار میپادشاه نیرومند  ، شریعت بهاستنواهی او 

، و آیددست  ، مال از راه آبادسازی کشور بهاستمال   بهسپاهاست، نگهداری 

   ٢.شود میپذیر   امکاندادگری و عدالتوسیلۀ  آبادسازی کشور به

  :نویسد روان دادگر، می و در ترجمۀ متنی از کارنامۀ انوشە

 تقویتمال  ؛ ارتش بهشود داشته می ارتش برپا نیروی کشور به: گفت میروان  اَنوشە
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وسیلۀ عمران و آبادسازی   بهمالیاتآید؛  دست می  بهمالیات توسط بهشود؛ مال  می

 عدالت است؛ عدالت عبارت است از دارد آنچه کشور را آباد میشود؛  حاصل می

یران کرداری وز وسیلۀ درست اصالح حال کارگزاران دولت؛ اصالح حال کارگزاران به

گیرد؛ و باالتر از همۀ اینها آنست که پادشاه ناظر بر امور خودش باشد و  صورت می

ئی که او حاکم بر امور باشد نه اینکه امور بر او  گونه قدرت تنظیم امور داشته باشد، به

  ١.حکم براند

چونکه خسرو پرویز زیباپرست و هنرپرور بود در زمان او هنر در همۀ ابعادش چنان رشد و 

یک نمونه از هنر پیکرتراشی را . شکوهی یافت که تا پیش از آن در ایران سابقه نداشت

در نقشی که خسرو پرویز . شود را ببینیم  نامیده می »تاخ بستان«توانیم در جائی که اکنون  می

کند،  در میان یک مرد و یک زن ایستاده است و نگین خسروی را از دست فروهر دریافت می

کاری شده که انگار هنرمند یک نسخه از تصویرِ  ئی زنده و گویا کَنده گونه ها بهحرکتها و نقش

. وسیلۀ دوربینهای عکاسی امروزی در دست داشته و از روی آن کار کرده است شده به گرفته

در همینجا منظرۀ شکار، منظرۀ بزم، منظرۀ آهوان و فیالن و شتران و شترسواران و پرندگان و 

شگفت  کاری کرده که انسان از چیرگی دستِ او به ا چنان با ظرافتی کندهه درختان و بوته

. خسرو پرویز در سه جا و سه حالت در سه گونه رخت سوار بر اسپ در حال شکار است. آید می

اند و همراه با هِی  جا برای آنکه گراز را به کمند اندازد به گرازها هی کرده، گرازها رمیده یک

منظره بسیار . اند اند و اردکها نیز در آب رمیده پرواز درآمده ها رمیده و بهاو پرندگان از درخت

ایستاده و   معینی می حال خود بوده اگر کسی از فاصلۀ ئی که وقتی رنگها به گونه زنده است به

در . کرده که یک منظرۀ طبیعی و زنده در جلو دیدگانش است نگریسته احساس می آن می به

در . اند ر بر قایق است و همراهش دختران خنیاگر که در حال رامشگریجای دیگر خسرو سوا

دستی  همه چیره تصویر کشیده شده که انسان از این ئی به ها چنان حالتهای زنده این منظره

حدی چیره دست  تصویرگر به. شود شگفتی دچار می هنرمند ایرانی در زمان خسرو پرویز به

حال  شود، با این  نمی ئی که جای خالی دیده گونه تصاویر کرده به زمینه را پر از  بوده که تمامِی

 تصاویر و ایجاد حرکتها رخ نداده است و  شود که اشتباهی در قراردادنِ شگفت می انسان به

طوری  اند به ئی نشان داده شده طرز بسیار زنده شکل و آرایش لباسها به. چیز طبیعی است همه

ز بین رفته و تلفهای تعمدیِ بسیاری در تصویرها ایجاد شده باز که هم اکنون که کلیۀ رنگها ا

این . توانیم شناخت نسبتاً دقیقی از لباسها را با نقشها و زیورهایش در اینجا بیابیم هم ما می
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دهد که این هنِر ایرانی تا زمان خسرو پرویز تا چه اندازه  تصویرگری و پیکرتراشی نشان می

دستی را در دامن خویش پرورده بوده  دن ایرانی چه هنرمندان چیرهپیشرفت کرده بوده و تم

ویژه بر روی  بریها به طبیعی است که تصویر چنین مناظری بر روی دیوارها و گچ. است

یک . کاری بر روی سنگ باشد توانسته بسیار گویاتر از کنده می) دیبا(های ابریشمین  پارچه

 خسرو بر فراز تاخ بستان نشان داده شده است آنجا که دستور کاری بسیار پرمعنی نیز به ظرافت

های داستانهای دینِی مسیحیان بر فراز تاخ در پروازند و دستۀ گل نیلوفر در  دوتا از فرشته

آن معنا است که  کنند؛ و این به دست و نگین خسروی در دست دیگر دارند و حواله می یک

همۀ اینها . ا داده شده که به ایرانیانِ مزدایَسنهمان اندازه به دین و باورهای مسیحیان به به

دارد  دهد که خسرو خودش شخصاً بر تصویرسازی نظارت مستقیم داشته، و معلوم می نشان می

کدام از تمدنهای  در هیچ. شناسی شگفتی بوده است جهت نیز او دارای ذوق زیبایی که در این

ه تا این اندازه دربرابر دین قومی و رسمی یک دین دخیل و بیگان جهانی ما سراغ نداریم که به

در تمدن رومی که البته هر دینی جز مسیحیتِ رومی درخور . احترام نشان داده شده باشد

  .شدند شد و پیروانش یا کشته یا فراری داده می شد و با آن مبارزه می نابودی پنداشته می

 بوده، ولی فقط اندکی اینجا که بعدها تاخ بستان نامیده شد یک مجموعۀ بزرگ هنری

دست مسلمیِن متعصب آسیب دیده، چنانکه نقش  همینها که مانده نیز به. از آن مانده است

طور تعمدی تلف شده  آن آسانتر بوده به خسرو که سوار بر شبدیز است چونکه دسترسی به

  کسنگیِ بسیار زیبا از خسرو در برابر تاخ ایستاده بوده که ی) مجسمۀ(یک پیکرۀ . است

در اوائل سدۀ چهارم  او اشاره خواهم داشت تر به که پائیننام مسهر ابن مهلهل  گرد به ایران

شدۀ این پیکره که از درون  ئی از تنۀ تلف چشم دیده، ولی اکنون فقط پاره را به هجری آن

ر زمان شاید دشود که پس از آن  دریاچۀ برابر تاخ بیرون آورده شده بر جا است، و معلوم می

. اند دریاچه افکنده خاطر ثوابِ اخروی شکسته و به کسانی با زحمت بسیار و به سلجوقیان

اینکه چه عظمتی از هنر در این محل بوده اکنون تصورش دشوار است، ولی همین اندک که 

  .کند مانده است ما را به شکوه هنر زمان خسرو پرویز راهنمایی می

رزماهن که قصر شیرین گویند ساختمانهای بزرگ و بلند نویسد که در ب یاقوت حموی می

آنها  تواند آنها را بررسی کند و فکر انسان به که خسرو پرویز ساخته چندان است که آدم نمی

اند، گردشگاهها و استراحتگاهها و میدانها و  هم پیوسته رسد؛ کاخهای بسیار که به نمی

 و کاخی که خسرو برای شیرین ساخت از .شکارگاهها و کوشکها و استراحتگاههای پرشمار

او دستور داد باغی ساختند دو فرسنگ در دو فرسنگ، و دستور داد تا . شکفتیهای جهان بود



۱۰۶۷  ی ایران        خسرو پرویز، شکوه شاهنشاه                                                  شاهنشاهی ساسانی                                       

برای ). یک باغ وحش بزرگ(از هر نوع شکار در آن نگاهداری شود تا بزایند و افزایش یابند 

حدود (رص نان و دو رطل نگهداری این باغ هزار مرد گماشت و برای هرکدامشان روزی دو ق

اینها ). یعنی مزد روزانه معادل بهای اینها(گوشت و یک سبو خمر مقرر کرده بود ) یک کیلو

خسرو نام این باغ را . سال مشغول گردآوری جانوران و جا دادنشان در این باغ بودند هفت

ایش خواندند، و این نام و بر کرد یعنی باغِ شکار، و دستور داد آهنگی ساختند به» نخجیران«

دو شاخه جوی آب در آن جاری کرد و کاخ را در میان آن دو . مال بسیاری به سازندگان داد

  ١.جوی ساخت

نوشتۀ یاقوت حموی  یکی دیگر از کاخهای معروف خسرو پرویز در کرمانشاهان بوده و به

و پهنای پنجاه درازا  ئی به حضور پذیرفته، دکۀ سنگی در اینجا خسرو پرویز شاهان جهان را به

ئی در کنار هم چیده شده و با میخهای آهنی  گونه در پنجاه متر در اینجا ساخته شده، سنگها به

تواند که فواصل آنها را ببیند، انگار که سنگ  اند که آدم هرچه بکوشد نمی  در هم زده شده

حضور خسرو  بهاینجا فغفور چین و داهر شاه هند و خاقان ترکستان و قیصر روم . یکپارچه است

همچنین از کاخی در .  آثار این کاخ را باید در اطراف تاخ بستان جستجو کرد٢.پرویز رسیدند

  ٣.ساخته بوده) پسر شیرین(شاه  کند که برای پسرش مردان اسدآباد همدان یاد می

رسید و در سراسر کشور پراکنده بودند و  کاخهای دوران ساسانی شمارشان به هزاران می

آتش کشیده نشد در  آنچه در جریان فتوحات اسالمی به. هان و شهریاران و بزرگان بودازآنِ شا

آینده که عربها در ایران جاگیر شدند مسکن عربها شد؛ و چونکه تصاویر و نقش نگار کاخها 

همین کاخها نیز در خالل جنگهای . دست عربها تلف گردید گری و کفر بود به نشانۀ مجوسی

) که در کتاب سوم از آنها سخن خواهیم داشت( و جنگهای خوارج با آنها قبایلِی خود عربها

گردی کرده   مسهر ابن مهلهل در اوائل سدۀ چهارم هجری ایران. شد آتش کشیده می همواره به

و مشاهداتش از کاخها و پردیسهای ایران را در کتابی نوشته که متن کتاب برای ما نمانده و 

مثال نوشته که در . آورده است مناسبت بهن را یاقوت حموی واری از آ های اشاره پاره

خوزستان در روستای آسک که در بین اَرجان و رامهرمز است و جائی سرسبز با نخلستانهای 

بسیار است کاخی دیدم که ازنظر زیبایِی بنا و گنبد مستحکمی که بر فرازش بود شبیهش را در 

های  ، هنوز پاره) متر۵۰حدود (ش صد ذراع است ام؛ ارتفاع گنبد هیچ جای دیگر ندیده

                                                 
 .۳۵۹/ ۴:  معجم البلدان-1
 .۳۳۱/ ۴:  معجم البلدان-2
 .۱۴۸/ ۵:  معجم البلدان-3
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اند تا   کرده بوده هائی که جهادگران عرب پاره پرده(خورد  چشم می هایش در زیر تاخها به پرده

و افزوده که این کاخ از بناهای ). هایش در آن باال مانده بوده لباس و چادرشب کنند، و پاره

  ١.ده و خوارج نیز در اینجا جنگهائی کردندساری ساخته ش شاهقباد است و در کنار چشمه

هنر صحافی . اوج رسید صنعت کاغذسازی نیز در زمان خسرو پرویز بیش از هر زمانی به

مسعودی در التنبیه واالِشراف . پیشرف بسیار زیادی نائل شد و تذهیب کتاب در این دوران به

یک کتاب مصور در تاریخ این اثر . به یک نمونۀ بازمانده از این هنر اشاره کرده است

. آن اضافه شده بوده است شاهنشاهی ساسانی بوده که پس از خسرو پرویز نیز چند برگ به

را در کتاب خویش در توصیف ظواهر شاهان ساسانی آورده  هائی از مطالب آن ثعالبی نیز پاره

 سخن از مسعودی چند سال در ایران بوده، از مناطق مختلف ایران بازدید کرده، ضمن. است

او . عنوان شاهد عظمت ایران آورده است های خودش نیز به تاریخ ایران بسیاری از دیده

  :نویسد دربارۀ این کتاب چنین می

 هجری در شهر استخر پارس نزد یکنفر از بزرگان ایران کتابی عظیم دیدم ۳۰۳به سال 

های کشورداری  ه کارها و شیوواخبار پادشاهان  علوم ایرانیان و که شامل بسیاری از

مطالبی که در این کتاب بود را من در کتابهای دیگر ایرانیان مثل خداینامه . آنها بود

 تن از شاهان ۲۷در این کتاب تصاویر . ام نامه و گاهنامه و جز اینها ندیده و آئین

 هرکدام از چهرۀنحوی که  ساسانی که دوتن از آنها بانو بودند کشیده شده است؛ به

دهد که در روز درگذشتش پیر یا جوان بوده، چه زیوری داشته، تاجش   میآنها نشان

نیز بیان شده که ایرانیان … چه شکل بوده است اش به گونه بوده، و ریش و چهره چه

کردند، و صورتش را  همان شکلی که بوده تصویر می مرد او را به وقتی یک پادشاه می

پادشاه را در حالت  هر.  صفت او را بدانندسپردند تا زندگان پس از او خانه می گنج به

کشیدند و دربارۀ  تصویر می ت نشسته بر تخت سلطنتی به در حال و در جنگایستاده و

شیوۀ کشورداری و رفتار هرکدام از این شاهان با کارگزاران و با اطرافیانشان، و 

پیش همچنین دربارۀ رخدادهائی که در زمان سلطنت هرکدام از اینها در کشورش 

داد که این  یادداشت روی کتاب نشان می. کرده بودندآمده در این کتاب نگارش  می

 ایران کشف شده و شاهانخانۀ   هجری در گنج۱۱۳کتاب در نیمۀ جمادی الثانی سال 

. عربی ترجمه شده است به] خلیفۀ اموی[ئی از آن برای هشام ابن عبدالملک  نسخه

پا دارد و تاجی  رغوانی و شلوار آسمانی بهاردشیر ردای ا نخستین پادشاهانشان
                                                 

 .۵۳/ ۱:  مععجم البلدان-1
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تصویر کشیده  حالت ایستاده به ئی در دست دارد و به رنگ سبز برسر و نیزه زرنگار به

 بر زرنگار خسروپرویز ردای سبزرنگ پورشهریار  آخرینشان یزدگرد پور. شده است

ده است، پا دارد، تاجی ارغوانی برسر نها دوزی به رنگ ملیله تن و شلوار آسمانی

این تصاویر با انواع . ئی در دست دارد و بر شمشیری تکیه زده و ایستاده است نیزه

زمان وجود ندارد، و با آب   آنها در اینهمانندانگیز که  گوناگونی از رنگهای شگفت

 این کتاب دارای برگهای .شده کشیده شده است  کوبیده و محلول مِسسیم و زر

 و از بس که این کتاب با ظرافت و مهارت تهیه ؛ست اشگفتی بسیار زیبا و هارنگ

  ١.زر های برگهکاغذ است یا از  برگهایششده بود، من ندانستم که 

تا  سه. اوج شکوه رسید نیز در زمان خسرو پرویز به) موسیقی و خنیاگری(هنر رامشگری 

باربد و نکیسا . اند نامهای سرکش و باربد و نکیسا در اوج کمال بوده افروزان دربار او به از بزم

اند  بیشتر مؤلفانی که از خسرو پرویز سخن گفته. ئی برای ادبیات ایران شدند بعدها ماده

فردوسی نوشته که باربد از جهرم بوده، و . اند سخنی هم دربارۀ سرکش و باربد و نکیسا آورده

رو شیریِن نظامی اند، ولی از خس سرکش و باربد مرد بوده. ثعالبی نوشته که سرکش از مرو بوده

بر اساس آنچه در تألیفات ایرانیاِن دوزبانه و نیز شاهنامۀ . شود که نکیسا زن بوده استنباط می

فردوسی آمده، و همچنین از نقشهای روی سبوها و جامها و ظروفی که در زمان خسرو پرویز 

 اکنون در ساخته شده و شماری از آنها بعدها در کاوشها از زیر زمین بیرون کشیده شده و

دانیم که  عالوه از نقشهای تاخ بستان، ما می شود، به ویژه در مسکو نگهداری می ها به موزه

بربط : متداولترین ابزار موسیقی ایرانی در زمان خسرو پرویز و دربار ساسانی عبارت بوده از

). نی قره (شده، نی، مار ، تنبور، سنتور که کنار هم نامیده می)دنبک(، چنگ، دمپلَک )عود(

در یکی از نقشها روی کاسۀ نقرۀ زمان خسرو پرویز دختری در میان سبزه و گل در حال نواختن 

ئی  باربد اعجوبه. شده شود که دستۀ نوازندگان از زن و مرد تشکیل می نی است، و معلوم می

که خسروانی ) آهنگهای(نام سرودهای خسروانی و با آنها نواهای . بوده در موسیقی ایرانی

یزدان آفرید، پیکارکرد، : اند شد را چنین نوشته باربد ساخت و در بزمهای خسرو اجرا می

روز،  دیش، آرایش خورشید، نیم سبز در سبز، گنج بادآورد، گنِج گاوان، مروارید، تخت تاخ

بوی،  باده، ناز نوروز، مشگ روز، سروستان، سرو سهی، نوشین شب، فرخ ماه ابر کوهان، فرخ

ی، مروای نیک، غُنج کبک دری، نخجیرگان، کین سیاوش، کیِن ایرج، باِغ شیرین، مهرگان

  .لبان، شبدیز گنج، نوش ، هفت)نوای عرشی(باغ شهریار، اورنگیگ 
                                                 

  .۱۰۹ -۱۰۸:  التنبیه واالشراف-١
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نویسد که خسرو پرویز سه چیز داشت که پیش از او هیچ پادشاهی در  یاقوت حموی می

رین مخلوق خدا بود، و سوم باربد یکی اسپ او شبدیز، دیگر شیرین که زیبات: جهان نداشت

آوازی او و  خوش کس به نویسد که در زمان او هیچ  و در جای دیگر دربارۀ باربد می١.خنیاگر

نویسد که اسپ بزرگی بود، بسیار  و دربارۀ شبدیز می. مهارت او در نواختن ساز در جهان نبود

ربیت شده بود که وقتی زین و باهوش بود، بسیار زیبا بود، در دویدن همتا نداشت، و چنان ت

کرد؛ و  کرد، باد شکم خالی نمی انداخت، پیشاب نمی لگام بر آن نهاده بودند سرگین نمی

مسعر ابن مهلهل نوشته که پیکرۀ شبدیز که خسرو پرویز در لباس رزم سوارِ آن است در 

خواهد  رد که میپندا نگرد می آن می اند و چنان است که آدم وقتی به نزدیکی کرمانشاهان کرده

. داشت؛ و اتفاق افتاد که شبدیز بیمار شد پرویز این اسپ را بسیار دوست می. حرکت کند

چون شبدیز سقط شد » .کُشمش هرکه خبر مرگ شبدیز را برایم بیاورم می«: پرویز گفت

خسرو گفته  « :نزد باربد رفت و گفت او به. خسرو بدهد ترسید که خبرش را به آخورساالر می

هر راهی که خودت  خواهم که به از تو می. ه خبر مرگ شبدیز را ببرد کشته خواهد شدهرک

چون بزمِ خسرو » .تو خواهم داد گوش خسرو برسانی و من فالن مبلغ مال به دانی خبر را به می

انگیزی آغاز کرد که جگر از  آغاز شد باربد چهارتار را بر دست گرفته چنان آهنگ اندوه

: باربد گفت» !مگر شبدیز مرده است؟«: خسرو با اندوه گفت. شد شنیدنش کباب می

از ایرانیان دوزبانۀ بصره در زمان (شود که خالد فیاض  و یادآور می» .گوید شاهنشاه می«

 ابیاتی از سرودۀ خالد فیاض و همچنین از ٢.شعر سروده است این داستان را به) حجاج ثقفی

 دربارۀ خسرو و شبدیز و شیرین بوده را یاقوت حموی سرا که های دیگر ایرانیان عربی سروده

های بسیاری در این باره گردآوری  افزاید که سروده همراه این گزارش آورده است، و می به

  ٣.کنم همین اندازه بسنده می خاطر آنکه سخن دراز نشود به ام ولی به کرده

پردازی نیز   داستانو) بعدها شاهنامه خوانی(» خوانی نامه  خدای«در بزمهای خسرو 

سیاسیِ کلیله و دمنه اشاره شود که  نیازی نیست که به کتاب داستانی. مقام ارجمندی داشت

                                                 
 .۳۵۸/ ۴: معجم البلدان-1
  .۳۲۰ -۳۱۹/ ۳:  معجم البلدان-2
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 . ام تفصیل سخن گفته من در کتاب سوم دربارۀ حجاج ثقفی به. سهمیم شوند
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گوئی با  های شیرین نیز بخشی از بزم بود، و از بذله گفتن بذله. شده است در بزمها خوانده می

تألیف » رو و ریدکیخس«های او بوده با عنوان  یاد شده، کتابی نیز که حاوی بذله» ریدکی«نام 

را نیز  نامه خوانی و اجرای آن خدای. شده بوده که ترجمۀ مختصری از آن برای ما مانده است

باید در آهنگهای معروف پیکارکرد، اورنگیگ، یزدان آفرید، کین سیاوش، کیِن ایرج 

 باربد مردانۀ خسرو و شیرین اشاره کرده، کهنظامی گنجوی به بزمِ دوگانۀ زنانه. جستجو کرد

پردازی  داستان همچین در اشاره به. اند کرده رامشگری می» درجواب جواب«نوبت  و نکیسا به

اند، سپس هرکدام از شیرین و  در بزم خسرو، به ده افسانه اشاره کرده که ده زن اجرا کرده

 یادمان هست که اردشیر بابکان سنت نهاده بود که دو روز در. اند ئی گفته خسرو نیز افسانه

دربار ایران بیش از همۀ مردم کشور به این . هفته روزهای بزم شادی برای همۀ مردم کشور بود

  .نهاد سنت ارج می

دیش  دربارۀ پیشرفت فن معماری در ایران زمان خسرو پرویز نیز داستان شکوه تخت تاخ

 ایوانی دیش،  تاخ١.دیش یعنی عالَمی که در زیر تاخ گرد آمده است تاخ. برای ما مانده است

 متری بر فراِز آن بر ۷۳ متر، و گنبدی در ارتفاع ۶۵ متر و عرض ۹۰طول  بود در کاخ دستگرد به

. تخت خسرو در این ایوان نهاده بود. نهاده بود) آبنوس: عربی به(ستونهائی از چوب آبنوش 

 و اند که از چوب آبنوش در توصیف تخت نوشته. اینجا جایگاه پذیرائی از شاهان جهان بود

در کنار . زرکاری و جواهرکاری آراسته بودند فیل ساخته شده بود که به) عاجِ: عربی به(آجونۀ 

گنبدی الجوردی بر فراز این ایوان . و جلوش تختهای دیگر ویژۀ پذیرایی از شاهان نهاده بود

ن با ماه و خورشید و اخترا. داد افراشته بود که آسمان را با اختران و ماه و خورشید نشان می

چراغ ساخته شده بودند، اخترانِ گردنده چنان ساخته شده بودند که همراه با  گوهرهای شب

ساعات شب در گردش بودند و درست در همان جایگاهی که در آسمان داشتند حرکت 

گردش . همین نحو در ساعات روز و شب در حرکت بودند خورشید و ماه نیز به. کردند می

چهار دیوارِ ایوان نمایشگر چهار . داد گردش فصول سال را نشان میاینها ساعات دقیق روز و 

که بر دیوارها آویزان بود این فصول ) خالیِن ابریشمین(های وسیعِ دیبا  فصل سال بود، و پرده

تصاویر رستنیهای زمین بر روی خالینهای ابریشیمین یعنی درخت و . نمایش نهاده بود را به

گردش ماه و . ا تارهای زر و سیم و انواع گوهرها ساخته شده بودبوته و گیاه و سبزه و گل ب

گانه و  خورشید و اختران چنان تنظیم شده بود که در خالل فصول سال و برجهای دوازده

کردند که وضعیت آنها در آسمان را  نحوی حرکت می ها به ها و روزها در برابر این پرده هفته
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گانه نیز  برجهای دوازده. شدند ناسب با فصل عوض میها در هر فصلی مت پرده. داد نشان می

شد که علم اخترشناسی جایگاهشان در آسمان را تعیین کرده  همان شکلی نشان داده می به

نمایش  شناخت به زمان اخترشناسی می این گنبد آسمان را با تمام تفصیالتی که در آن. بود

دقت نمایش  ن، ساعات و دقایق روز بهنهاده بود؛ و بر اساس گردش خورشید و ماه و اخترا

فرشی دیبا و زرتار و گوهرآموده در این ایوان افکنده بود که نقشۀ کشورهای . شد داده می

این توصیف از تخت . داد جهان بر آن بود و تصاویر شاهان کشورها را با هیأتهایشان نشان می

اند، و ثعالبی با دقتِ  تشان آوردهنامه در تألیفا دیش را ایرانیان دوزبانه از ترجمۀ خدای تاخ

پیکرۀ خسرو پرویز سوار بر شبدیز، که هردو از فلزی ساخته شده بودند . بیشتری آورده است

طال اندوده شده بودند و خسرو و شبدیز را در شکل و  ربا بر آن شدید بود، و به که جاذبۀ آهن

داد بر فراز تخت و زیر گنبد  هیأت طبیعی با همان رخت سلطنت و جواهرات و تاج را نشان می

ربای قوی که در چهار دیوار و زیر گنبد تعبیه شده  کار گذاشته شده بود و توسط پنج تکه آهن

نگار رومی همراه هراکلیوس نوشته و کریستنس  این وصف را وقایع. در هوا معلق مانده بود

دیش یاد کرده و نوشته   تاخنگار رومی با شگفتی بسیار از وقایع. را آورده است ئی از آن خالصه

جائی بند باشد در زیر آسمان گنبد ایستاده  سان سوار بر اسپش بدون آنکه به که بِت خسرو چه

انگار در آسمان در حال پرواز است و خورشید و ماه و اختران در پیرامون اویند؛ و بتهای 

خواهند آسمان  ار مینگهبانانش هرکدام بر اسبی سوارند و شمشیر و نیزه در دست دارند انگ

اند که  نگار افزوده که آبشارهائی در گنبد ایجاد کرده این وقایع. سیطرۀ خودشان درآورند را به

پاشند انگار که آسمان در حال باریدن باران شدید  همراه با شرارۀ تندر و غرش رعد آب می

رومیان وقتی تخت . چشم دیده است نگار رومی به اینها را وقایع. زند است و رعد و برق می

گمان آنها  را جادوگری پنداشتند؛ زیرا به دیش را دیدند چنان برایشان عجیب نمود که آن تاخ

  . توانستند که چنین شکوهی بیافرینند انسانها نمی

نویسد که خسرو صفِت  دهد و می دست می دیش به فردوسی نیز توصیفی از تخت تاخ

دسان را گرد آورد و از آنها خواست که چنان تختی خسرو باستان را شنیده بود و مهن تخت کی

  :بر مبنای وصفی که از آن مانده است برایش بسازند

ــر  ــین گفـــــت پـــ ــران  چنـــ ــای مهتـــ ــز کـــ   ویـــ

ور تخــــــــت را نــــــــو کــــــــنم کــــــــه آن نــــــــام

انــــــد بخــــــو ز هــــــر کــــــشوری مهتــــــران را

اســـــــتاد بـــــــود هـــــــزار و ســـــــد و بیـــــــست

ــران  ــواهم از کهتــــــــــ   همــــــــــــی آرزو خــــــــــ

ــه در جهـــــــان یـــــــاد خـــــــسرو کـــــــنم      همـــــ

ــخنها  ــر وز آن تخـــــت چنـــــدی ســـ ــد بـــ  انـــ

ــان   ــردار آن تخـــــت شـــ ــه کـــ ــود  کـــ ــاد بـــ  یـــ
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شـــــــاگرد ســـــــی ابـــــــا هـــــــر یکـــــــی مـــــــرد 

ــرب ــان  فــــ ــا یــــــک زمــــ ــود تــــ ــد مــــ دم زدنــــ

ــو ــرچـــ ــر   بـــ ــای کـــ ــت  پـــ ــد تخـــ ــد دنـــ بلنـــ

ــد    ــاالی ســـــ ــود بـــــ ــرش بـــــ ــاه رش بـــــ شـــــ

ــاش   ــز پهنـــ ــست رش نیـــ ــد و بیـــ ــود ســـ بـــ

ــاه و  ــبلنــــــــدیش پنجــــــ ــاه رش دصــــــ شــــــ

ــه   ــر رشــــی زو ســ ــاه رش هــ ــان شــ رش همــ

مــــــداد بــــــا ســــــی روز در مــــــاه هــــــر  ه بــــــ

ــان تخـــــت   ــرهمـــ ــز ده پـــ ــود  ویـــ   لخـــــت بـــ

همــــــه نقــــــرۀ خــــــام بــــــد مــــــیخ و بــــــش     

  هـــــزار  زریـــــن ســـــد و چـــــلنقـــــِشو  ابـــــر

ــوان   ــرودین خــ ــو در فــ ــراغ چــ ــادی چــ نهــ

ــو هنگامـــــــــۀ تیـــــــــر     مـــــــــاه آمـــــــــدی  چـــــــ

ــودیش روی   ــاغ بــــــ ــوه و بــــــ ــوی میــــــ   ســــــ

ــم    ــاد و نــــ ــِه بــــ ــودی گــــ ــه بــــ ــستان کــــ   زمــــ

ــه    ــر بــــ ــا ســــ ــه طاقهــــ ــرده  همــــ ــر پــــ   زار ســــ

  همــــــان گــــــوی ســــــیمین و زریــــــن هــــــزار

صـــــد پـــــنج بـــــه مثقـــــال از آن هـــــر یکـــــی 

ــه زو انـــــــدر  ــ یکـــــــی نیمـــــ دیآتـــــــش بـــــ

هفـــــــــــــت شـــــــــــــمار ســـــــــــــتاره ده و دو و

یبــــه جــــا نــــده چــــه زو ایــــستاده چــــه مــــا

ــدی   ز  ــه چنـ ــدی کـ ــز دیـ گذشـــت شـــب نیـ

ــد   ــا چنــــ ــ  از آن تخــــــت هــــ ــن بــــ دیزریــــ

کـــــــسی انـــــــست کـــــــردن شـــــــمارش نـــــــد

ــو  ــر آن گـ ــری کـــ  هـ ــوار  شا ههـ ــا خـ ــود بهـ بـ

ــر    ــت بـــ ــز بگذشـــ ــسی نیـــ ــت بـــ ــ هفـــ دصـــ

بهــــــاا هد کــــــگــــــرد بــــــ بــــــسی ســــــرخ گــــــو

ــ   ــن بــ ــه روشــ ــره زودی کــ ــب تیــ ــر  شــ چهــ

ــا از چینــــــــــی وز رومــــــــــی و   رســــــــــی پــــــــ

 هـــــــم زدنـــــــد آن کـــــــار دربـــــــه دو ســـــــال 

ــد روی بخــــــــت  ــشنده شــــــ ــد درخــــــ  بلنــــــ

 از بــــــرش چــــــو هفتــــــاد رش بــــــر نهــــــی   

ــر ز  ــاش کمتـــــ ــه پهنـــــ ــود  کـــــ ــاالش بـــــ  بـــــ

ــ  ــان بــ ــودی  چنــ ــر ســ ــر ابــ ــه بــ ــرش د کــ  ســ

 کــــــشورش بــــــِنیــــــدی  کــــــز آن ســــــر بــــــد

ــر    ــه دیگـــ ــودی بـــ ــرش بـــ ــی فـــ ــاد یکـــ  نهـــ

  تخـــــــت بـــــــود جهـــــــانی سراســـــــر همـــــــه

  زآن بـــه مثقـــال بـــد شـــصت و شـــشیکـــی

  ز پیـــــــروزه بــــــــر زر کــــــــه کــــــــرده نگــــــــار 

ــیَش دشـــــت بـــــودی و در پـــــیش بـــــاغ       پِـــ

ــوه و جـــــــــشن  ــِه میـــــــ ــاه آمـــــــــدی  گـــــــ   گـــــــ

  بــــــدان تــــــا بیایــــــد ز هــــــر میــــــوه بــــــوی     

ــت  ــر آن تخــــ ــودی دژم   بــــ ــر کــــــس نبــــ   بــــ

  ز خــــــــــــــز و ســــــــــــــمور از درِ شــــــــــــــهریار

ــه    ــافتی جامـــــ ــی تـــــ ــه آتـــــــش همـــــ   دار بـــــ

ــون    ــرخ همچــ ــدی ســ ــز آتــــش شــ ــسد کــ  بــ

ــ   ـــ ــ  ســــــرکشردان دگــــــر پــــــیش گـُ  دیبــــ

 کــــه رفــــت همــــان مــــاه تابــــان بــــه برجــــی

 یگـــــرا اختـــــر  ســـــریـــــدی بـــــه چـــــشِم بـــــد

ــد   ــر چنـــ ــر خـــــاک بـــ ــپهر از بـــ  گـــــشت ســـ

ــا  ــه مـــ ــو  چـــ ــه ز زر گـــ ــر یـــ ــین هـــ ــدی آگـــ  بـــ

ــودیش دانـــــــش   ــد بـــــ ــر چنـــــ ــسی اگـــــ  بـــــ

ــاد  ــابیش هفتـــــــــ ــود  کمـــــــــ ــار بـــــــــ  دینـــــــــ

 و بــــد همــــی گیــــر زیــــن گونــــه از نیــــک    

ــد ــا   نـــــ ــست کـــــــس مـــــ ــه و انـــــ ــا یـــــ  منتهـــــ

ــا ــد چــــو نــ ــر هیــ  ســــپهر  رخــــشان شــــدی بــ



۱۰۷۴  ی ایران        خسرو پرویز، شکوه شاهنشاه                                                  شاهنشاهی ساسانی                                       

ــ  تخــــِت تخـــت از بـــرِ  ســـه    یـــه بــــود  مـــا  ر پـ

مـــــیش ســـــار دکهـــــین تخـــــت را نـــــام بـــــ 

ــت   ــین تخـــــ ــومهـــــ ــدی را خـــــ الژورد انـــــ

بــــــود اســــــر ز پیــــــروزه دیگــــــر ســــــر  هســــــ

چهــــار یــــه بــــودی   پــــاآن بــــهیــــن تــــا   ااز

ــ     دســت زیــر د وهــر آن کــس کــه دهقــان ب

ــوارانِ ــی ســـــــــ ــاکِ بـــــــــ ــرد  روزبـــــــــ نبـــــــــ

ــر جــــــای  ــروزه بــــ ــه پیــــ ــود بــــ ــتور بــــ دســــ

ــروزه بــــودی   ــر تخــــت پیــ ــو بــ نشــــست چــ

رهنمــــــای چــــــو رفتــــــی بــــــه دســــــتوری   

بفــــــتزر مــــــه افگنــــــده بــــــد یکــــــی جــــــا

ــه   ــوهر همـــــ ــه گـــــ ــابـــــ ــار تـــــ ــا هـــــ ــه بـــــ فتـــــ

ــر او ــشان بــــــ ــدا نــــــ ــرده پیــــــ ــپهر  کــــــ ســــــ

ــر و ز ــر ز کیـــــــوان و تیـــــ ــاهمـــــــزد و هـــــ  مـــــ

  نـــــشان و بـــــر اهـــــم از هفـــــت کـــــشور بـــــر 

ــاه     ــت شـــ ــل و هفـــ ــشانِ چـــ ــم نـــ ــر او هـــ   بـــ

ــا  ــر آن جـــ ــتند    بـــ ــر مجلـــــس آراســـ ــه بـــ مـــ

  

ــو ــا   ز گــ ــسی مــ ــر بــ ــر  هــ ــه بــ ــا یــ ــود  مــ ــه بــ   یــ

ــر   ــودی بــــ ــیش بــــ ــر مــــ ــر اســــ ــار و بــــ  نگــــ

 گــــرد و بــــاد و اگــــز نبــــودی بــــر   کــــه هــــر 

 بـــــود  دیـــــدیش دلـــــسوزه هکـــــ بـــــدو هـــــر 

ــا ــه پــــ ــه زریــــــن و همــــ ــو یــــ ــر گــــ ــار هــــ  نگــــ

 نشـــــــست ورا مـــــــیش ســـــــر بـــــــود جـــــــای

ــد ــد شــــــــ ــد  نــــــــ ــر آن گنبــــــــ  الژورد ی بــــــــ

 رنجـــــــور بـــــــود خـــــــدائیش کـــــــه از کـــــــد

ــر ــودی و  خـــــــ ــد بـــــــ  مهترپرســـــــــت دمنـــــــ

ــزد   ــافتی نـــــ ــر یـــــ ــر مگـــــ ــای  پـــــ ــز جـــــ  ویـــــ

 هفـــــت  بـــــود و بـــــاالش پنجـــــاه و  بـــــرش

ـــــــز فتــــــــه تــــــــا و اشــــــــۀ زر بــــــــر  ر شــــــــوبـ 

ــاه و    ــون مـ ــوان و چـ ــرام و کیـ ــو بهـ ــر چـ  مهـ

 دســـــــــتگاه یـــــــــدار کـــــــــرده ز هـــــــــر پـــــــــد

ــان و از رزمِ ــردنز دهقـــــــــ ــشان  گـــــــــ   کـــــــــ

  یـــــــدار کـــــــرده ســـــــر و تـــــــاج و گـــــــاه پـــــــد

 ازنــــــــده و رود و مــــــــی خواســــــــتند   نــــــــو

  

  :دیش چنین آورده است تصری از تخت تاخنظامی گنجوی نیز وصف مخ

  دیـــــــسش تخـــــــت طـــــــاق بـــــــه گرداگـــــــرد

ــا همـــــــــــــه   لهـــــــــــــای آســـــــــــــمانی تمثـــــــــــ

گــــــــاه کیــــــــوان تــــــــا خــــــــر ز مــــــــیخ مــــــــاه

ربـــــت تـــــا بـــــه ســـــیا     ثـــــا  اکـــــب را ز  کـــــو 

ــر ــه تـــ ــر تیـــــب بـــ ــروز  گهـــ هـــــای شـــــب افـــ

ــنا ــائی شـــ ــه انجـــــم را رصـــــد رانـــــد  ســـ کـــ

  تخـــت خـــسرو در نظـــر داشـــت  کـــسی کـــو

  

جـــــــداران خـــــــاک لیـــــــسش تـــــــا دهـــــــان

 آن تخـــــــت کیـــــــانیبـــــــر رصـــــــد بـــــــسته

ــوان  ر او پـــــــدر ــر ایـــــ ــه ایـــــــوان بـــــ داختـــــ

 پیمــــــــــوده مقــــــــــدار درجدقــــــــــایق بــــــــــا

ــر داده ز ــاعات شــــــــــب و روز  خبــــــــ ســــــــ

آســـمان را تختـــه بـــر خوانـــد  از آن تخـــت

ــزاران ــر  هـــ ــسرو ز بـــ ــام کیخـــ   داشـــــت جـــ

  

جنبه از پیشرفت علم هندسه و هنر معماری و تزیینی و نیز یک جنبه  دیش یک تخت تاخ
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  . شناسی در ایران است ناز پیشرفت شگفت کیها

  ایران در زمانشکوهبتوان با شاید را  داشت خسرو پرویزشکوهی که ایران در زمان 

ئی برای  و خشیارشا مقایسه کرد؛ ولی دریغ که خسرو پرویز جانشیِن شایستهداریوش بزرگ 

  . اشتجانبۀ ایران در زمان خسرو پرویز در جهانِ کهن نمونه ند  رشد همه.داریوش بزرگ نبود

و  ترین ، ثروتمندترین، پیشرفتهترین شکوهمندترین، مرفهزمان خسرو پرویز ایران در 

آن همه . کمال رسیده بود زمان از هر نظر به  ایران در آن.در جهان متمدن بودکشور آبادترین 

های شیرین که مردم ایران دربارۀ خسرو پرویز ساختند نشانۀ رضایت خاطر عمومی از  افسانه

 عهد  در ایران.چنین رفاهی نرسیده بود ایرانی در هیچ زمان دیگری به.  سلطنِت او بوددوران

 شده بود، و جهانالمثل مردم  چیز چنان شکوهمند بود که هرچیزش ضرب  همهخسرو پرویز

شبدیز خسرو، شیرین خسرو، ایوان خسرو،  : بودنامدارتردربار بود از همه  آنچه متعلق به

هنرپروریِ خسرو، زیباپرستی  خسرو، دیش تاخات خسرو، تخت گنجهای خسرو، جواهر

 نکیسای  سرکِش خسرو،بازی خسرو، مجالس بزم خسرو، عشرتهای خسرو، چوگانخسرو، 

 ایوان خسرو، فرشهای های خسروانی در بزمنواهای  رامشگراِن خسرو،خسرو، باربد خسرو،

ها داستانهای شب و روز همۀ این… گانۀ خسرو، قلمرو جهانی خسرو  گنجهای هفتخسرو،

  .بودهمتای جهان  مردم ایران و نقاط بسیاری از خاورمیانه بود و هرکدام در نوع خود بی

نمود و آذرگاههای ایران در زمان او  گرچه دربار ایران به مؤبدان و هیربدان توجه می

 آذرگاهها اند که در زمان او دوازده هزار هیربد در بیش از هر زمانی آباد بودند، و نوشته

برکِت اصالحات خسرو پرویز و مهار زدنش بر سر فقیهان، دین از  کردند، ولی به خدمت می

. ها و آذرگاهها برگشته بود کنار رفته و به درون خانه فرمائی و صحنۀ سیاست به عرصۀ فرمان

دیدیم که ها راندِن دین انجام دادند، و  خانه روان و هرمز چهارم اقداماتی برای به البته انوشە

نخستین نشانۀ این کنار رفتن با اعدام مؤبد زرتشت توسط هرمز چهارم آغاز گردید، و دیدیم 

در زمان خسرو . نامۀ مؤبدان نوشت که تخت سلطنت ما چهار پایه دارد که هرمز در پاسخ گالیه

ر جانبۀ دینی که شاه در کشو پرویز مؤبدان نقشی در سیاست نداشتند و در برابر آزادی همه

همین امر هم سبب شده بود که . توانستند که هیچ فریادی برآورند برقرار کرده بود آنها نمی

دین و سرپرستانِ دینی که از عرصۀ قدرت رانده شده بودند خود را در خدمت نشر تعالیم 

در نتیجه، . اخالقی قرار دهند و نزد عوامِ کشور تقدس و اعتباری بیش از پیش کسب کنند

دسی که دین مزدایَسنە و مؤبدان و هیربدان در زمان خسرو پرویز نزد ایرانیان جایگاه و تق

دادند  روان و خوزستان را تشکیل می مسیحیان که بومیان میان. یافتند از هر زمانی بیشتر بود
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همین نسبت یهودان درون کشور و  به. قدر در ادارۀ امور کشور سهم داشتند که مزدایسنان همان

دولت ایران در زمان خسرو پرویز . ئیان شرق کشور از آزادی برخوردار بودندشمنان و بودا

  . تمام معنی سیکیوالر بود دولتی به

هم زد،  زیان طبقات ممتاز به چنانکه دیدیم، نهضت مزدک وضعیت طبقات جامعه را به

روان و  ەتالشهای اقتدارگرایان در زمان انوش. عرصۀ جامعه نهاد و طبقۀ گستردۀ دهقانان پا به

سبب اقداماتی  در زمان هرمز نیز به. حالت ماقبل قباد برگرداند هرمز نتوانست که جامعه را به

نابودی  کودتائی که به. نفع دهقانان انجام داد این طبقۀ نوظهور وضع بهتری یافت که او به

ت طبقاتی در زمان خسرو پرویز وضعی. هرمز انجامید نیز نتوانست که این روند را متوقف سازد

هم خوردگی  این به. هم خورد وران و صنعتگران به نفع دهقانان و بازرگانان و پیشه کلی به به

 ساالر و دار و دستگاهی که سِد راه برآمدِن  نام هوتخشان حدی بود که دیگر از منصبی به به

حتی . مناصب بلندپایه بود وجود نداشت شان به های پائینی جامعه و دستیابی اعضای الیه

منصب وستراُوشان ساالر که مهارکنندۀ تحرک اقشار طبقۀ کشاورز برای برآمدن و جایگاه بهتر 

درنتیجه راه . اش را در یزدین دیدیم خود کالنتراِن محلی سپرده شد، و نمونه یافتن بود نیز به

اورزی و توسعۀ کش. برای برآمدن و صاحب امتیاز شدنِ روستائیاِن بااستعداد نیز هموار گردید

وجود آورد  ها یک طبقۀ متوسط نوظهور را در ایران به ها و حرفه رشد صنعت و بازرگانی و پیشه

بینیم که نه از  حتی در درون دربار ساسانی نیز افرادی می. که در تاریخ جهان سابقه نداشت

کیسا و  مشخص این افراد، باربد و ن نمونۀ. طبقۀ دبیران بودند و نه فقیهان و نه ارتشتاران

سبب  اینها از طبقات پائین جامعه برخاسته بودند و به. آرزو بودند سرکش و ریدکی و خوش

باالترین منصبها که همنشینی با شاه بود رسیده ندیم  شان وارد دربار شده به استعداد ذاتی

تحول . نهادند روزها و شبهای شاه شده بودند و حتی بر تصرفات شاه در هنرپروری اثر می

مرحله که در کشور از زمان مزدک تا پایانِ دوران خسرو پرویز در ایران رخ  نی و مرحله بهپلکا

پیدایش طبقۀ متوسط در جامعه  رفت که سرانجام به شمار می داد در نوع خود تحولی انقالبی به

نظیر بود، و نظیرش فقط هزار سال بعد در  در این زمینه وضعیِت ایران در جهان بی. انجامید

کنند اتفاق نظر دارند که  که در تاریخ دوران ساسانی مطالعه می کسانیۀ هم. ا دیده شداروپ

شناسی  که در جامعه ئی قرار داشت مرحله ایران در سلطنت خسرو پرویز در آستانۀ انتقال به

  . شود نامیده می» دوران بورژوایی«سیاسی 

ده بود که تفسیر نوینی از آنها دستور دا خسرو پرویز مجمعی از مؤبدان تشکیل داده به

کجا رسیده زیرا چیزی از آنچه آنها تدوین  دانیم که این اقدام او به ما نمی. اوستا تدوین کنند
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توان پنداشت که دستور او برای تغییر قوانین کهنه و  دست ما نرسیده است؛ ولی می کردند به

  . کشور بوده استفرسودۀ موجود در اوستای ساسانی و متناسب کردِن قوانین با رشد

روان سخن  دربارۀ حقوق زن در ایرانِ ساسانی، پیش از این ضمن اصالحات انوشە

مرحلۀ استقالل و برابری با مرد رسیده  زن ایرانی در زمان خسرو پرویز از نظر حقوقی به. گفتیم

 در. شد که در هیچ کشور دیگرِ جهان سراغ گرفت  بود، و حقوقی که زن ایرانی داشت را نمی

آمد شخصیتش  ازدواج مردی درمی حالی که در قانون خانواده در امپراتوری روم، زن وقتی به

گردید، و حتی حق نداشت که ناِم خانوادگی   تابعی از شوهر تبدیل می شد و به سلب می

 در قانون ایران حتی ١شد، خودش را حفظ کند بلکه نام خانوادگی شوهرش بر او نهاده می

کرد؛ مثال شیرین که شهبانوی خسرو پرویز بود  انوادگی خودش را حفظ میشهبانو نیز نام خ

شباکَە را بعدها در متون عربی . نام خانوادگی خودش که شباکَە بود را برای همیشه حفظ کرد

  ).شیریِن شباکَە: درستش(نوشتند، و او را شیریِن شبق نامیدند » شبق«

 سال ۳۷مدت  م تا نیمۀ سال ششم هجری به سال پیش از ظهور اسال۲۱خسرو پرویز از 

و  بلخاز   نیمی از جهان متمدن را و بوداوج شکوهزمان ظهور اسالم در   درایران. سلطنت کرد

 مدیترانه  های شرقی و شمالی و جنوبی دریای ایژه و کرانهدر شرق تا فرغانه و سغد و خوارزم 

در فراسوی مرزهای ایران . داشت زیر نگین ، و از قفقاز تا عدنو لیبی و تا درۀ نیل در غرب

ثروت و  کند، و هیچ ملتی وجود نداشت که همتایی نبود که بتواند با ایران یهیچ کشور

اعم از شهری و روستایی و زمان ایرانیان   در آن. ایران داشته باشدمردمآسایش و رفاهی شبیه 

ترین مردم جهان  تمندترین و مرفهثرو حاکمان و رعایا، هر الیه در حِد وضع اجتماعی خویش

اش   شایستهنیز حقیقةًزمان   بودند در آنبر خودشان نهاده که ایرانیان ان آزادگصفِت .بودند

 برای خودشان حفظ کرده بودند و در حدود دوازده سده را ایرانیان برای صفتاین . بودند

زمان  آن ایران دررگانِی باز.  بودندآن بیش از هر زمانی شایستۀ  مسیحیربع اول سدۀ هفتم

 ایران  و آرامش درونیِ و ثباتبودالمللی  های بین سرور بالمنازع دریاهای خاورمیانه و جاده

المللی رونقی بیش از حد بخشیده بود و صنایع کشور در اوج رشد و توسعه  بازرگانی بین به

رفت  وفایی رسیده بود میاوج شک  بهروان خسرو انوشەعلوم و هنرها و ادبیات که در زمان  .بود

را برای پیمودن  علوم و فنون و هنرها راه آن  و حمایت خسرو پرویز از،که بازهم شکوفاتر شود

                                                 
ی از تـاریخ و فرهنـگ   سـبب ناآگـاه   هـای اخیـر وارد ایـران نیـز شـده و کـسانی کـه بـه            این سـنت در دهـه      1

دهنـد، و چونکـه       زن مـی    اند نام خانوادگی شوهر را بـه        تر از دیگران    کنند متمدن   ایران و جهان فکر می    
 .معنای سلب شخصیت از زن است دانند که این به ظرایِف سنتهای فرهنگی آشنا نیستند نمی به
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برکِت اصالحاتی که از زمان قباد اول توسط مزدک آغاز   به. بازگذاشته بودتکاملپلکان 

گیری کردند،  را پی را دنبال کرد و هرمز چهارم و خسرو پرویز آن روان آن گردید و سپس انوشە

 مردم عادی ایران در .ئی از رشد رسیده بود که در تاریخ جهان نمونه نداشت مرحله ایران به

زمان خسرو پرویز بیش از هر زمانی از شاهنشاهی ساسانی رضایت خاطر داشتند؛ و البته همۀ 

 از دست رفتن بهای ولی این رفاه عمومی به. دادند رفاهی که داشتند را به شاهنشاه نسبت می

بسیاری از امتیازهای فقیهان و زورمندان کشور حاصل آمده بود، و فقیهان و اقتدارگرایان را 

ورزید و حرص  خسرو پرویز بر ثروتمندان حسادت می«این که . شدت ناراضی کرده بود به

داشت و کوچک  کرد و خوار می بزرگان را تحقیر می«و » عجیبی در گردآوری مال داشت

 در بیشتر کتابهای تاریخی و در شاهنامه آمده است؛ ١»کرد در گرفتن مال ستم می«و » دشمر می

ولی همین خودش حکایتِ اقدامات خسرو پرویز به زیانِ زورمندان و درجهت رفاه حال عموم 

ویژه که در کنار چنین گزارشهائی خبر از رضایت عمومی کشور از خسرو پرویز  ملت است؛ به

  .داده شده است

همه داستانهای زیبا و دلکش که دربارۀ خسرو پرویز که در میان مردم کشور رواج  نای

ئی است که مردم کشور  های ایرانیان ماند نشانگر عشق و عالقه یافت و برای همیشه در خانه

گیری  اند؛ و این نتیجۀ خدمات همه داشته) دولت ساسانی در زمان او و در حقیقت به(او  به

ترین نقاط کشور نیز مردم از آنها  شده و تا دوردست ناِم او انجام می او و بهاست که در زمان 

ترین روستاهای نیز  افتاده یک نام مقدس تبدیل شد، در پرت نام خسرو به. اند شده ور می بهره

چنان . نامیدند تا یاد و نام خسرو را زنده نگاه دارند هایشان را خسرو یا شیرین می مردم بچه

دو واژۀ مترادف گشتند، و این ترادف تا امروز در ادبیات ایرانی » خسرو«و » شاه«شد که 

  .ماندگار شده است

  کودتای سپهبدان و اعدام خسرو پرویز. ۸

م اختالف میان خسرو پرویز و شهروراز شکل نوینی از اختالف هرمز ۶۲۷در پائیز سال 

زهای قیصر در دو سال گذشته که دوبار تاخت و تا. نمایش نهاد چهارم و بهرام چوبینە را به

  خوابی که به. کرد مقاومتی ندیده بود را خسرو نشانۀ همدستی شهروراز با قیصر تلقی می

خسرو گفته بودند شهروراز دیده که روی تخت خسرو نشسته نیز نزد خسرو گمان اینکه 

و با یقین به ا. شهروراز همچون بهرام چوبینە درصدد تصرف تاج و تخت باشد را تقویت کرد
                                                 

 .۴۸۵ و ۴۸۴/ ۱: طبری 1
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شهروراز دستور فرستاد  مرزهای کشور است به اینکه شهروراز برآغالندۀ قیصر برای تعرض به

فرمان خسرو  دانست که خسرو او را اعدام خواهد کرد؛ لذا به شهروراز می. پایتخت بیاید که به

را  نتیرئیس پلیس پایتخت و فرمانده نگهبانان کاخ سلط-زاد  فرخِ هرمز فرخ. پاسخ نداد

زاد به غرب  فرخ. پایتخت بکشاند زبانی به خسرو مأمور کرد تا شهروراز را با فریب و خوش

اناتولی رفت؛ ولی شهروراز او را تشویق کرد که خسرو را از میان بردارد و یکی از پسران خسرو 

راز در دوازده هزار سوار گزیده نیز شهرو. کارۀ کشور شود سلطنت بنشاند و خودش همه را به

زاد با این  فرخ. پایتخت بروند عنوان بریدگان از شهروراز به زاد گذاشت تا با او به اختیار فرخ

بهانۀ دادن  پایتخت برگشت، سپاهیان در کنار پایتخت مستقر شدند، و خودش به سپاه به

. تگزارش به شاه وارد پایتخت و کاخ شد و به خسرو اطالع داد که شهروراز نافرمان شده اس

روزهای آینده او نهانی با آن عده از سران پلیس پایتخت که از خسرو ناراضی بودند تماس 

 زادان فرخ شایع شد که خسرو به. گرفت و تصمیم نهایی به برکنار کردن خسرو گرفته شد

اند را اعدام کند، ولی   هزار تن۳۶دستور داده که کلیۀ زندانیان کشور که  رئیس زندانها

 این ادعا دروغ بوده، زیرا نافرمانی از شاه شاید .این فرمان را اجرا نکرده استزادان فرخ 

زاد بوده تا بیم و هراس از خسرو را هرچه  های فرخ  این از شایعهو شاید. مجازات اعدام داشت

  . بیشتر در دلِ نیرومندان بگستراند و آنها را با خودش همراه کند

خسرو تصمیم گرفته بود که او گویا شهریار بود، و  پسر داشت که بزرگترینشان ۱۸خسرو 

شیرویە نیز باالتر یاد کردیم که پسر از  .بودند نیز از شیرین ش سه پسر دیگر.عهد کند را ولِی

ئی که از او  دلیل بدگمانی شیرویە را اخیراً خسرو به. مریِم رومی بود و گفتیم که نامش قباد بود

زاد ازجانب خسرو اجازه داشت که در هر   فرخ.قرار داده بودیافته بود در کاخ بزرگی زیر نظر 

های  او پس از آنکه همۀ زمینه. کاخ شیرویە وارد شود ساعتی از روز یا شب برای سرکشی به

او را برای برکنار کردِن پدرش و پذیرفتِن سلطنت آماده نزد شیرویە رفته  کودتا را چید شبانه به

 با او همراه شود، ولی او تهدید کرد که کار خسرو تمام خواست که  گویا شیرویە نمی.کرد

همراهی نباشد یکی از پسران خسرو را شاه خواهند کرد، و معلوم  است، و اگر شیرویە حاضر به

زاد بیرون آمد، پلیس و آن دوازده   شیرویە با فرخ.هم نیست که پس از آن شیرویە زنده بماند

شکستند و زندانیان بیرون آمدند و با شورشیان همراهی  را زندانهزار سوارِ گزیده شوریدند، 

راه افتادند و شورشیان در  سوی کاخ شاهنشاهی به کردند، فرِخ هرمز و در کنارش شیرویە به

خسرو را شیرین از خواب بیدار . پیش رفتند به» !قباد شاهنشاه« با سر دادنِ شعار پشت سرشان

 محاصرۀ شورشیان  کاخ به. کردند گرگونه بانگ میدی کرد تا خروش پاسبانان را بشنود که به
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باغ کنار کاخ گریخت؛ شیرین نیز در این محنت با او  درآمد و خسرو که راه گریزی نداشت به

نزدش رفته او را مجاب کرد که خودش را  بهزاد  فرخخسرو در روشنی روز یافته شد، و . رفت

برد و زیر نظر قرار داد و » خاِن ماراِسپند «نامِ بهتسلیم کند، سپس او را بر پیلی نشانده به کاخی 

  ).  هجری۶ سال آذرماه(محاصرۀ مردانش درآورد  کاخ را به

اینک شیرویە توسط کودتاگران بر تخت شاهنشاهی ایران نشانده شده بود، ولی خسرو 

تعفاء شده زنده و رسماً و قانوناً شاه بود؛ زیرا نه استعفا داده بود و نه محاکمه و محکوم به اس

شیرویە بیم دادند که خسرو هنوز شاه است و اگر بتواند که خودش را   و یارانش بهزاد فرخ. بود

از این گرفتاری برهاند تو و همۀ ما را خواهد کشت؛ و شیرویە را مجاب کردند که خسرو را 

ه فعالین شاه ک شمطا پسر یزدیِن مسیحی و مهرهرمز پسر مردان. اعدام کنند محاکمه و محکوم به

خاطر کین خون پدرشان که از  مشاوران شیرویه تبدیل شده بودند نیز به کودتا بودند و اینک به

کردند که خسرو را هر  دمیدند و او را تشویق می خسرو داشتند هراس از خسرو را در شیرویە می

  .را خواهد کشت چه زودتر بکشد وگرنه خسرو خودش را به حیله خواهد رهاند و وی

 چونکه . و خررادبرزین در حضور شیرویە تشکیل شدسپاَ نشگَ سپاداَ ریاست اه بهدادگ

خواستند خسرو در برابر شیرویە حضور یابد جلسات دادگاه را دو بخش  نمی هر دلیلی به

شد، موارد اتهام نوشته و خوانده  ابتدا در کاخ شاهنشاهی در حضور شیرویە برگزار می: کردند

رفتند، متن را برایش  پس متن ادعانامه را قاضیان برداشته به نزد خسرو میشد، س و تأیید می

کاخ  کردند، و قاضیان برداشته به گفت و دبیران یادداشت می اش را می خواندند، اد دفاعیه می

ترجمۀ عربی متن ادعانامه و دفاعیه . گشتند تا در حضور شیرویه خوانده شود شاهنشاهی برمی

فردوسی نیز هر دو متن را با تفصیل . اند نامه آورده وزبانه از روی متن خداینگارانِ د را تاریخ

  . کامل در شاهنامه آورده است

اسپ بر دِر کاخ ماراِسپند از رئیس نگهبانان اجازه خواست که  اند که اسپاد گشن نوشته

اَنوش  لاین افسر که منصبش اسپادان جی. وارد شود و پیام شاهنشاه قباد را به خسرو برساند

یزدان «: بود وارد کاخ شد و پرده از برابر تختی که خسرو بر آن تکیه زده بود کنار زد و گفت

طلبد   بر در است و اجازه می قباداسپ فرستادۀ شاهنشاه اسپاد گشن! عمر دراز به خسرو دهاد

ای «: شوخی گفت خسرو لبخند زده به» .حضور برسد و پیامی که آورده است را برساند که به

اگر شیرویە شاه است چه نیازی ! ماند این سخِن تو به سخن بخردان نمی! اَنوش اسپادان جیل

نزد من باید از من اجازه بگیرند پس شیرویە  اجازه گرفتن از من است، و اگر برای آمدن به به

د به اسپا. اند که خواست یَزدانْ شدنی و فرمان شاه بردنی ولی در مثَل گفته! کاره است؟ چه
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اسپ رسم انتظار برای ورود به  اسپاد گشن» .اسپ اجازه بده تا پیام خویش را بگزارد گشن

اَنوش برگشت و دست او را  جیل. جای آورده و بر سکوی دروازه نشسته بود کاخ شاهی را به

یکی دست  اسپ قبای گشادش را در آورده به اسپاد گشن» .اجازۀ ورود داری«: گرفت و گفت

چهرۀ خویش  ئی از جیبش بیرون آورد و به تکۀ پاکیزه اد، دستار سپیدِ ششهمراهانش داز 

خسرو بر تختی روی . نزد خسرو رفت مالید تا رسم باریابی را انجام داده باشد، و وارد شده به

طبقۀ دیبای زربفِت خسروانی نشسته و بر سه بالش دیبای زربفت خسروانی تکیه  نهالیِ سه

 او راست اسپ وارد شد گشن  همینکه اسپاد.ِق گردی در دست داشتداده و بهی زردرنِگ برا

زیر افتاد،  بهی غلتید و از نهالی و تخت به. نشست و بهی را در کنار خودش روی نهالی نهاد

را  اسپ آن اسپاد گشن. روی خالین ابریشمین زربفت که زیر تخت افکنده بود غلتید و دور شد

را  خسرو با دستش اشاره کرد که آن. برد تا جلو خسرو گذاردبالِ آستینش مالید و  برداشته به

و در حضور او زمین بوسید و سر بر زمین اسپ آن را بر زمین نهاد  اسپاد گشن. روی فرش بگذار

و او برخاسته بر دو زانو نشست و دستها را بر زانوان نهاده سر » !برخیز«: داشت تا خسرو گفت

آور  وقتی بخت روی«:  را بلند کرده گفتکوت بود سپس سرخسرو دقایقی در س. زیر افکند به

. تدبیر کسی برگشتنی نخواهد بود تدبیر کسی برنخواهد گشت و وقتی پشت کرد به است به

غلتیدن و افتادن این بهی که در دست ما بود از فرجام کارهائی که شما درصددِ انجامش 

زیر غلتید و دور شد تا به زمین   از باال بههاینک کبهی نشانۀ خیر است، و . ما خبر داد هستید به

بگو که چه پیامی . پایگان افتاد دست دون رسید معنایش آن است که شکوه از ما برفت و کار به

  »ای؟ آورده

  : اسپ متن ادعانامه را از زبان شیرویە چنین آغاز کرد اسپاد گشن

برانِ  ایم و نه کسی از فرمان های نه ما بود آن گرفتار آمده سببِ این درد و رنجی که تو به

  .این ارادۀ یزدان بوده که تو کیفر کردارهای بِد خودت را ببینی. ما

تفصیل بسیار آمده بود  موارد اتهام که به. ترجمۀ کامل ادعانامه در کتابها نقل شده است

  :  شود در بندهای زیر خالصه می

  پادشاهی نشستن؛ ای او بهج رحمانۀ هرمز و به برکنار و کور کردن و کشتِن بی. ۱

 آنها از نشست و برخاست با نیکان و ممانعِتزیر اقامت اجباری قرار دادِن پسران و . ۲

  ؛ شادی و نشاط از آنها امکان سلب کردِنبزرگان، و

زندان افکندن شمار بسیاری از بزرگان و دور داشتن آنها از زن و فرزندانشان و  به. ۳

   تنگدستی نگاه داشتنِ آنها؛سلب کردن شادی از آنها و در
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رضای خودشان نگاه داشتن و در محرومیت جنسی  کاخ و بی شمار به آوردنِ زنهای بی. ۴

  قرار دادن و محروم داشتِن آنها از شوهر کردن و دارای فرزند شدن؛

رعایا در گرفتن مالیاتها، سبب تنگدستی  مالیاتها گزاف بستن بر رعایا، زورگویی به. ۵

  ها؛ خانه  و گرد آوردن مال بسیار در گنجرعایا شدن،

مستقر کردِن سپاهیان در مرزهای روم و دیگر مرزها و آنها را از زن و فرزندان جدا و . ۶

  دور داشتن؛

او کمک کرده بود تا تاج و تخت را از   ناسپاسی در قبال خدمتهای قیصر موریک که به.۷

ریک برای اعادۀ صلیب عیسا که در دست دشمنش بیرون بکشد، نپذیرفتن تقاضای قیصر مو

  .شد، نقض پیمان صلح با دولت روم خانۀ شاهی نگهداری می گنج

 از خسرو خواسته شده بود که اگر دفاعی  در آنسرانجامادعانامه از زبان شیرویە بود، و 

دارد که برای شاه و مردم قابل قبول باشد بیان کند، وگرنه برای این گناهاِن بزرگی که مرتکب 

  . ده است از درگاه یزدان آمرزش بخواهد و منتظر تصمیم شاهنشاه باشدش

آنگاه » همۀ اینها پاسخ دارد«: دقت شنود، گفت خسرو پس از آنکه موار اتهام را به

  : کردامالءشیرویە  دفاعیۀ خویش را خطاب به

کند نباید پیش از آنکه تحقیق  انسان خردمند وقتی اتهاماتی متوجه دیگری می…

 و به اثبات رسانده باشد آنها را بر زبان دیگران اندازد، ولی تو این اتهامات کرده

خاطر  آنکه دیگران را به. ای ای بر زبانهای دیگران افکنده بزرگ که به ما بسته

بایست که خودش را از خطا و بدی برکنار داشته  نکوهد نخست می خطاهایشان می

ای باید بدانی که تو در  م که تو بیان داشتهای اگر ما چنان! زندگانی ای کوته. باشد

تو عیبهای . خودت حق بدهی که زباِن نکوهش بر ما بگشائی مقامی نیستی که به

به عیبهای بزرگ خویش بنگر . گوئی شناسی و از خطاهای ما سخن می خویش را نمی

 جلوه رأی گفتار ناروا تو را نزد بخردانْ نادان و سست. و زبان از بدگویِی ما بربند

اگر تالش تو برای آن است که تهمتهای بزرگی متوجه ما کنی که مستوجب . دهد می

اعدام باشد و تالشت بر آن است که دالیل و شواهدی برای اثبات تهمتها بتراشی، 

نشینی و آمد و شد با  اعدام را از هم بدان که داورانِ همدیِن تو فرزند مرِد محکوم به

ما یزدان را سپاس . او بسپارند  چه رسد که پادشاهی را بهدارند تا نیکان برکنار می

ایم راه صالح بوده، و نه در امر دین یزدانی  گوئیم که راهی که در پیش گرفته بوده می

یزدان را . ایم و نه در امر همدینانمان و نه با تو و دیگر پسرانمان قصوری ورزیده
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گرچه . واند تهمتی متوجه ما کندت کس نمی گوئیم که دربارۀ این امور هیچ سپاس می

این حجت و دلیل که آوردم و گفتم کافی است، بازهم دربارۀ اتهاماتی که متوجه من 

آورم شاید تو به نابخردی خویش واقف شوی و چشمانت بر کارِ  ای شرحی می کرده

  .ای گشوده شود ناشایستی که کرده

  : ای و اما پاسخِ اتهامی که دربارۀ پدرمان آورده

انگیزان بر ما آغالیدند تا از ما بدبین شد و بر ما خشم گرفت،  مز را تبهکاران و فتنههر

آذربایجان  را دانستیم از او در بیم شدیم و از درِ او دوری گزیدیم و به و ما چون این

چون از آشفتگی اوضاع او آگاهی . سپس اقداماتِ او امور کشور را آشفته کرد. رفتیم

درِ او شدیم و بهرام زندیگ که نافرمان شده بود و سپاهیان  ن بهیافتیم از آذربایجا

شماری که مثل خوِد او سواوار کشته شدن بودند با ما وارد جنگ شدند و ما  نافرمان بی

ابزار  پس به کشور روم رفتیم و با سپاه و جنگ. را مجبور کردند که کشور را ترک کنیم

م، و او متواری شد، و فرجام هالکت او در بسیار از آنجا آمدیم و با او پیکار کردی

  .سرزمین ترکان را همگان دانند

یاری یزدان دشواریها را  سپس چون کشور آرام گرفت و سلطنت ما استحکام یافت و به

از رعیت برداشتیم با خود گفتیم که بهترین سرآغاز برای کشورداری آن است که کین 

  .  در کشتن او دست داشتند را بازکشتمپدر را از کشندگانش بازگیریم و کسانی که

ای پاسخش آن است که همۀ پسرانمان، جز آنها  اما موضوع پسرانمان که مطرح کرده

ولی نگهبانان بر شما گماشتیم تا . درست بودند که یزدان از میان ما برداشت، تن

 به شما مربوط نبود، زیرا بیم داشتیم که نگذارند که در کارهائی دخالت کنید که به

در عینِ حال، برای شادزیستِی شما همۀ وسائل از اسپ . رعایا و کشور آسیب برسانید

و رخت و هرچه مورد نیازتان بود چندان سخاوتمندانه در اختیارتان گذاشتیم که خودِ 

  .تو از آن آگاهی داری

  : تو مربوط است و اما آنچه اختصاصاً به

ات خبر داده بودند که بر ضد  یج زایچهحکایتِ تو آنست که اخترشماران با خواندن ز

حال نگفتیم که تو را  با این. سبب تو برضد ما شورش خواهد شد ما خواهی شورید یا به

همسرمان  بکشند، بلکه آنچه اخترشماران گفته و نوشته بودند را مهر کردیم و به

ز در سی و گویی را باور داشتیم، پرمیشە پادشاه هند نی گرچه آن پیش. شیرین سپردیم

ئی نوشته بود و دربارۀ امور گوناگون  ششمین ساِل پادشاهی ما همراه سفیرش نامه
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های فراوان برای ما و فرزندانمان که شما باشید فرستاده و  سخن رانده بود، و هدیه

 یاد داریم تا جائی که بهبرای هرکدامتان نامۀ جداگانه ارسال داشته بود؛ و برای تو 

چون . شیر و یک باز سپید و یک تکه دیبای زربافت فرستاده بودیک پیل و یک شم

به چیزهائی که برای هرکدامتان فرستاده بود و نوشته بود نگریستیم متوجه شدیم که 

پس دستور » !خصوصی و محرمانه«ئی که برای تو فرستاده بود نوشته بود  پشت نامه

سانند جز نامۀ تو که عبارت روی ها بر دادیم که هرچه برای هرکدامتان فرستاده با نامه

را نزد خودمان نگاه داشتیم و یک دبیر هندی را طلبیدیم و  گمان افکند و آن آن ما را به

: در آن چنین نوشته بود. دستور دادیم که مهر از نامه برگیرند و بگشایند تا او بخواند

به سال سی و هشتم آذر از آذرماه  به خاطر باش که در روز دی دل را شاد بدار و آسوده«

و در » .پادشاهی خسرو تاج بر سر خواهی نهاد و بر کشورهای او پادشاه خواهی شد

شاهی نخواهی رسید مگر آنکه جان ما گرفته شده  عین آنکه یقین داشتیم که تو به

باشد، دربارۀ آنچه از هزینۀ زندگی و کمکهای مالی و بخششهای مقررشده که فرمان 

نامۀ . فکر کشتِن تو باشیم سد کوتاهی نکردیم، تا چه رسد که بهداده بودیم به تو بر

ایم و هم  ایم نیز نزد همسرمان شیرین امانت کرده پرمیشە که مهر خودمان را بر آن زده

توانی هم زیج زایچۀ  تو می. درست است اکنون موجود است و شیرین نیز زنده و تن

دقت بخوانی تا خواندنشان مایۀ   را بهخودت و هم نامۀ پرمیشە را از او بخواهی و هردو

  .ای پشیمانی تو از کار بدی شود که مرتکب شده

و اما پاسِخ ما دربارۀ زندانیان آن است که شاهان پیشینه از زمان گیومرث تا پادشاهی 

اسپ تا زمان ما  کردند، و از زمان ویشت اسپ کشورشان را با دادگری اداره می ویشت

گرچه تو نه دانش داری و نه خرد، ولی از . شان بود  پیشهداری نیز دادگری و دین

اند بپرس که آیا دربارۀ کسانی که از شاه نافرمانی  بزرگانی که نگهبان دین یزدانی

تو بگویند که  کنند و با شاه مخالفت ورزند و پیمانشان با شاه را بشکنند چیست، تا به

حال، باید به  با این. شایش نیستندچنین کسانی باید کشته گردند، و شایستۀ مِهر و بخ

تو بفهمانم که ما دستور ندادیم که کسانی که در زندانهایند و در دادگاه عادالنه 

اند کشته گردند یا به چشمانشان میل کشیده شود یا دست یا پا یا عضوی  محکوم شده

کردند   میما پیشنهاد بارها شد که نگهبانان آنها و وزیرانمان به. از تنشان بریده گردد

گفتند که آنها را بکُش پیش از  اند کشته گردند، و می که کسانی که مستوجب قتل

سبب آنکه دلمان  ولی ما به. آنکه راهی برای رهایی بیابند و درصدد کشتن تو برآیند
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خون آلوده نکنیم، از کشتِن آنها  خواست که همه را زنده نگاه داریم و دستمان را به می

و عالوه بر زندان که برایشان .  و آنها را به یزدان واگذار کردیمخودداری ورزیدیم

آنها نرساندیم جز آنکه دستور دادیم تا از گوشت و  مقرر داشته بودیم هیچ آزاری به

باده و گلهای خوشبو محروم باشند؛ و در محروم داشتن آنها از این چیزها از قوانینی 

همچنین دستور . کرده بودند پیروی کردیماعدام مقرر  که پیشینیان برای محکومین به

آنها داده شود، و مانِع دیدار زن و فرزندانشان  دادیم که خورد و نوش در حد اعتدال به

با آنها نشدیم و برای همخوابی با زنانشان و اینکه زنانشان از آنها دارای فرزند شوند 

آن اشرارِ زندیگِ ایم که تو تصمیم داری  ولی شنیده. هیچ ممانعتی ایجاد نکردیم

ولی بدان . ای که زندانشان را منهدم خواهی کرد اعدام را آزاد کنی و گفته محکوم به

 و احکام دین دربارۀ  خودت ستم کرده که اگر آزادشان کنی از یزدان نافرمانی و به

کسانی که با یک . ای ه اعدام که سزاوار بخشایش نیستند را زیر پا نهاد محکومین به

اند هیچ پادشاهی را دوست نخواهند داشت و از هیچ پادشاهی  شمنی کردهپادشاه د

تأخیر  کیفردهی به بزهکاران را به«: اند بزرگاِن فرزانه گفته. بری نخواهند نمود فرمان

میندازید زیرا خودداری از کیفردهی بزهکاران خودداری از اجرای عدالت و باعث 

ر با آزادکردِن آن اشرار و زندیگاِن نافرمانِ اگ» .رسانی به ادارۀ امور کشور است آسیب

زودی خواهی دید که چه اشتباه  اعدام دلِ خودت را اندکی خوش کنی به محکوم به

  .ای ای و چه آسیب بزرگی به دین و دولت زده بزرگی مرتکب شده

 زور و ایم را به ای ما مال و کاال و چیزهای دیگر که گرد آروده و اما دربارۀ اینکه گفته

ایم نه اینکه آنها را از کشور  ستم و راههای ناعادالنه از مردم کشور خودمان گرفته

ایم گرفته باشیم،  دشمن و در پیروزیهائی که بر دشمنِ در حال جنگ با خودمان داشته

ئی که از نادانی و ناآگاهی برخاسته  پاسخش آن است که نباید به چنین سخن بیهوده

پاسخ  را نیز بی اسخ ندادن نشانۀ اقرار است ما اینولی چونکه پ. است پاسخ گفت

این  گذاریم، و برای آنکه حجت قوی و عذر خردپذیر آورده باشیم پاسخ مفصل به نمی

  :دهیم پرسش می

ویژه پادشاهی  دارد، به بدان که پادشاهی را پس از یزدانْ مال بر پا می! خرد ای بی

اند، و تنها چیزی  رای بلعیدنش گشودهسو دهانهایشان را ب ایران که دشمنان در همه

ابزار کارآمِد  دارد ارتش پرشمار و جنگ مقصودشان بازمی که آنها را از رسیدن به

ابزار کارآمِد بسیار نیز فقط با هزینه  ارتش پرشمار و جنگ. بسیار و آمادگی الزم است



۱۰۸۶  ی ایران        خسرو پرویز، شکوه شاهنشاه                                                  شاهنشاهی ساسانی                                       

ست جز از راه پذیر نی دست آوردن مال نیز امکان به. پذیر است کردِن مال بسیار امکان

گرفتن مالیات نیز نه سنتی است که ما نهاده باشیم، . گرفتِن همین مالیاتهای مقررشده

گرفتند که ما  گونه مالیات می آنها نیز همان. ایم رو پدران و نیاکاِن پیشینه بلکه ما دنباله

ور خانه نهادند تا هزینۀ تقویت ارتش و ادارۀ امور کش گرفتیم، و گردآوردند و در گنج

بهرامِ زندیگ با گروهی از همتایاِن خودش که . ئی جز این نداشتند کنند، و چاره

یازیدند و همه را برباد دادند و هرچه مانده بود  سزاوار اعدام بودند بر آن گنجها دست

ابزارهائی که توانِ  های ما چیزی نگذاشتند مگر جنگ خانه را نیز بردند، و در گنج

یاوری یزدان تخت و تاج را به  ما چون به. رد نیازشان نبودبردنش را نداشتند یا مو

فرمانمان شدند و بالهائی  خودمان برگرداندیم و سلطنتمان استکام یافت و رعیت به

نواحی کشور گسیل  آن دچار آمده بودند را از سرشان دور کردیم، سپهبدان را به که به

 گماشتیم، مرزبانان شایسته و ادارۀ امور مناطق کشور پانان را به داشتیم، پادگوس

کاردان و دلیر را نگهبان مرزهای کشور کردیم، و هرکدام از آنها را با سپاهیان بسیار 

تقویت نمودیم، و آنها نیز دست دشمنان را از کشور و مردم کوتاه کردند، برخی را 

و چون سلطنت ما وارد سیزدهیم سال شد چنان . اسارت گرفتند کشتند و برخی را به

امنیتی برقرار شده بود که هیچ دشمنی توانِ سر برآوردن نداشت و مجبور بود که هر 

توان . حرکتی را با کسب اجازه از مرزبانان انجام دهد یا از ما پروانه داشته باشد

کلی از دشمنان گرفته  ئی به اندازی به مرزهای کشور ما یا هر اقدام تجاوزکارانه دست

ان مال و زر و سیم و جواهرات و مس و دیبا و پرند و تا همان سال چند. شده بود

غنیمت گرفته شده بود به  های دشمن به ابزار که از خزانه استبرک و ابریشم و جنگ

. خیال شباهت داشت خانۀ ما سرازیر گردید که حسابش از اندازه بیرون بود و به گنج

چون از . م زده شوددر پایان سال سیزدهم سلطنتمان فرمان دادیم که سکۀ نویِن سی

 که برای این کار درنظر گرفته شده بود آمار گیری شد، موجودی  خانه داراییِ گنج

 کنار گذاشته شده بود عالوه بر آنچه که برای پرداختیهای ارتش بهخانه  گنج

و چون دیدیم که مرزهای . وزن هشتصد میلیون مثقال بود دویست هزار بدرۀ سیم به

دشمنان را از رعیتمان دور و دهانهایشان که برای بلعیدن کشور مستحکم و خطر 

ثروتهای ما گشوده بودند دوخته شده و اقتدار دولتمان مستحکم و امنیت و آرامش 

کنند، فرمان دادیم که  برقرار است و مرزهای کشور را نگهبانان شایسته حفظ می

  خانه اهرات از گنجمانده گرفته شود و آنچه از زر و سیم و مس و جو مالیاتهای عقب
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  . خانه برگردانده شد همۀ اینها به گنج. غارت رفته بوده بازگرفته شود به

 سیم زده شود، معلوم  ام از سلطنتمان که فرمان دادیم که سکۀ نوینِ در پایان سال سی

 جز آنچه که برای پرداختیهای ارتش به کنار نهاده شده بودشد که موجودی خزانه 

و اینها جز اموالی . وزنِ یک میلیارد و ششصد میلیون مثقال است ه بهچارصد هزار بدر

لطف یزدان از اموال پادشاهان روم که در کشتیها بود باد برای ما آورد و ما  بود که به

ام تا امسال که سال سی و هشتم از سلطنت ما  از سال سی. نامیدیم» گنِج بادآورد«را  آن

گسترش بوده، امنیت  فزایش بوده، عمران کشور رو بها هخانه رو ب است داراییهای گنج

تر از روی پیش  و آرامش رعیت روزافزون بوده، مرزهای کشورمان هر روز مستحکم

تشویق اشرار و  تدبیریت و به خردی و بی از بیایم که تو  ما شنیده. بوده است

تو  باید به. نظر داری که این اموال را پراکنده سازی در اعدام سرکشان محکوم به

بفهمانیم که این مالها که با بذل جانهای گرانبها و تالشهای کمرشکن گردآوری شده 

خیرات کشور دارند از  است برای آن بوده که خطرهای دشمنانی که چشم طمع به

دورداشتِن خطر دشمنان در هر زمانی، پس از یاوری یزدان، . کشور دور داشته شود

ارتش نیز با هزینه کردن مال بسیار تقویت . شود ذیر میپ وسیلۀ مال و سپاه امکان به

مبادا این مالها را پراکنده . گردد، و مالی در این راه مثمر ثمر است که انبوه باشد می

بان کشور و سلطنت و بازوی نیرومند  چنین کاری مکن، زیرا این مالها پشتی. سازی

  ١.تو برای مقابله با دشمنان است

قصد محکوم کردن خسرو تشکیل شده بود، و هدف از آن  مه بههرحال، چون محاک به

اما او . بود) شیرویە(، و منتظر تنفیذ شاهنشاه قباد  اعدام صادر گردیدحکماعدام خسرو بود، 

یک کشور و  « :بزرگان گفتند. باره بیشتر اندیشه کند از هیئت داوران مهلتی خواست تا در این

بریم،  بانی توایم و از تو فرمان می دهی و ما پشتی خسرو را مییا دستور اعدام . شود دو شاه نمی

شیرویە از این گفتار ترسید و دستور قتل خسرو » .شویم فرماِن او می کنیم و به یا تو را برکنار می

شاه  مردان. شاه سپرده شد نام مهرهرمز پور مردان افسری به  اعدام بهاجرای حکم .را صادر کرد

بود، و دیدیم که خسرو پرویز ) عراق(پانِ نیمروز  سال پیش از این پادگوسپدر مهرهرمز تا دو 

شمطا پسر یزدین مسیحی و چند تن دیگر از افسران که با خسرو در کین بودند  .او را اعدام کرد

 خسرو ابالغ کرد حکم را بهچون مهرهرمز . نیز برای اعدام خسرو با مهرهرمز همراه شدند

پانِ   پادگوس شاه مهرهرمز پسر مردان«: او گفت. نام پدرش را پرسید و  خسرو نام و منصب وی
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مردی هستی که سابقۀ بسیار نیکی نزد ما داشت، و ما نیز  پسر بزرگ«: خسرو گفت» .روزم نیم

سپس خودش » .او دادیم خاطر خدمتهای بزرگی که انجام داد پاداشهای بیش از انتظار به به

   ١».اند را اجرا کن تو داده فرمانی که به«: ه مهرهرمز گفترا برای کشته شدن آماد کرد و ب

 سال ۶۰زمان نزدیک به  خسرو در این. اند نوشته» روِز ماه از ماهِ آذر«روز اعدام خسرو را 

اش توسط دربار برگزار شد  پس از اعدام خسرو مراسم باشکوهی برای تشییع جنازه. داشت

پون در آن شرکت کردند، و جسد را با احترام بسیار که همۀ بزرگان و جمع بزرگی از مردم تیس

  .در مغاک نهادند و دِر مغاک را بستند

آنها نداده  پسرانش جفا کرده که آزادی دلخواه به یکی از موارد اتهام خسرو آن بود که به

نابودسازی همۀ پسران  اما همان کسانی که این اتهام را متوجه خسرو کردند تصمیم به. است

نخستین پسر خسرو که توسط شمطای مسیحی و همدستانش کشته شد شهریار . تندخسرو گرف

دربرابر خاطر آنکه پسر بزرگ خسرو است  به او رابود که کودتاگران بیم داشتند کسانی 

انگیزیِ شمطا و مهرهرمز و  تحریک و هراس سپس کلیۀ پسران و خسرو به. شیرویە علَم کنند

 برادر شیرویە و پسرانشان فقط یزدگرد پسر ۱۷از همۀ .  شدندنام خسرو کشتار افسر دیگری به

شهریار زنده در رفت که در آن زمان در تیسپون نبود، زیرا شیرین چندسال پیش با اجازۀ خسرو 

روز  نویسد که یک طبری می.  سیستان فرستاده بود تا دایگانی در آنجا او را بپرورند او را به

نزد شیرویە رفته   به)خسرودختران  (دخت دخت و آزرمی نپس از کشتار پسران خسرو، پورا

ات   خانواده خودت وخاطر سلطنت چندروزه چه بالئی برسر به«او پرخاش کردند که  به

شیرویە » .همه گناه بزرگ مرتکب شدی  را کشتی و این پدرت را کشتی، برادرانت! ای آورده

  ٢.پس کسی او را شاد ندید تاج را از سرش بر زمین افکند و شیون کرد، و از آن

شیرین نیز چند روز پس از اعدام خسرو و پسرانش با کسب اجازه از شیرویە وارد مغاک 

بهانۀ آخرین دیدار در کنار جسد خسرو نشسته زهری که زیِر نگین انگشترش  خسرو شد، و به

  . داشت را خورد و خودکشی کرد

. اند تأکید نوشته نگاران یونانی به یخرا همۀ تار این. پدرکشی در ایرانیان سابقه نداشت

خسرو پرویز گرچه متهم شد که پدرش را کشته است ولی او در کشتن پدرش دستی نداشت، و 

شیرویە پدرکشی .  را از آنها گرفتاو خسرو انتقام خون او را گستهم و بندویە کشته بودند، و

دو . بافان ایرانی شد گران و فرش برای نگارئی دهنده بود که سوژه چنان برای مردم ایران تکان
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 عباسی با خلیفۀ سده و نیم پس از این رخداد یک فرش ابریشمین بافت سوسنگرد در مجلس

در . کرد تصاویر شاهان ساسانی افکنده بود که هرکدام را یک عبارت کوتاهِ پارسی معرفی می

  ١».شیرویە که پدرش خسرو را کشت«: کنار تصویر شیرویە نوشته بود

 * **  
اندیش جریان  گونه که کشته شدن اَردشیر سوم هخامنشی توسط اقتدارگرایانِ خام همان

. تاریخ جهان را دگرگونه کرد، کشته شدن خسرو پرویز نیز جریان تاریخ را دگرگونه کرد

در زمان .  داشتاردشیر سوم ازنظر اقتدار شباهتهای بسیاری به سلطنت خسرو پرویزسلطنت 

ترین حِد خود رسید، و در این میان  قلمرو شاهنشاهی و اقتدار ایران به گستردهاردشیر سوم نیز 

و آشفتگی و فروپاشی بود که او در کودتائی کشته گردید و پس از او کشور وارد دوران کودتاها 

عمر شاهنشاهی هخامنشی پایان داد و دهسال  گونه که کشته شدِن اَردشیر سوم به همان. شد

کشور وارد دوران پرویز خسرو  کشته شدنبا مورد حملۀ اسکندر قرار گرفت، نگذشت که کشور 

 مورد حملۀ عرب قرار گرفت، رنجهای ایران و دهسال نگذشت که کودتاها و آشفتگی گردید،

یکباره توسط  شکوهمند تباه گردید، و ایران بهدیرپا و دراز ایرانیان در ساختن آن تمدن 

  .ل ماد پرتاب شدجماعات بیابانی به دوران ماقب

* * *  
پایان سلطنت  از اوائِل هزارۀ نخست پیش از مسیح تاایران ی این بود ایران و شاهنشاه

عنوان یک ملت پرشوکت و  ، بهی در زیر چتر حمایت شاهنشاه سده۱۲ایرانی که . خسرو پرویز

رشد و  بههر روز بیش از پیش  و آزاده در امنیت و آسایش و رفاه و رضایت خاطر زیسته بود،

 را »آزادگی«ب ق شایستگی ل دیگریبیش از هر زمانزمان  در این یافت، شکوفایی دست می

ایرانی در همۀ این . این آزادگی اعتراف داشتند داشت که برخود نهاده بود و مردم جهان به

ایرانی در . زمان بیش از هر زمان دیگری آزاده بود  آزاده زیسته بود و در ایندوازده سده

 حسرت او را جهانزمان چنان امنیت و ثروت و قدرت و رفاهی داشت که همۀ مردم  این

 مردم معمولیِ کشور در سلطنت خسرو پرویز دارای چنان وضعیت خوب و عادالنه .خوردند می

  .و رضایتبخشی بودند که بیش از هرزمان دیگری از شاهنشاهی ساسانی رضایت خاطر داشتند

ــر     ــذری دورِ عمــــ ــن بگــــ ــو زایــــ ــودچــــ   بــــ

ــا   ــد از تــ ــان از ایــــن پــــس شکــــست آیــ   زیــ

   بـــــــودســـــــخن گفـــــــتن از تخـــــــِت منبـــــــر 

  ســـــــــتاره نگـــــــــردد مگـــــــــر بـــــــــر زیـــــــــان 
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   رنجهـــــــــــــای دراز آنتبـــــــــــــه گـــــــــــــردد  

  نــــه دیهــــیم بینــــی نــــه شــــهر  نــــه تخــــت و

ــا هنــــــــر شــــــــهر شــــــــود بنــــــــدۀ بــــــــی    ر یــــــ

  زیــــــــان از تــــــــرک و از تــــــــا   واز ایــــــــران

ــه  ــاننــ ــود  دهقــ ــازی بــ ــه تــ ــه تــــرک و نــ    نــ

  انـــــــدیش گـــــــردد پـــــــدر بـــــــر پـــــــسر  بـــــــد

ــا  ــه گیتـــــــی نمـــــ ــ بـــــ ــا نـــــ ــسی را وفـــــ   د کـــــ

ــر ــز بــــ ــِی  یــــ ــونــــــد خــــــون از پــــ ــت  خــــ   هاســــ

   ســــــود خــــــویش  از پــــــِی  کــــــسان زیــــــاِن

ــر  ــان بگـــــــ ــتی  ز پیمـــــــ ــد و از راســـــــ   دنـــــــ

ــا   یــــــد همــــــی ایــــــن از آن آن از ایــــــن  ربــــ

  نــام  هــر نــه  گــو نــه جــشن و نــه رامــش نــه    

  ارنـــــــد هـــــــوش ز پیـــــــشی و بیـــــــشی نـــــــد

  یـــــــد شـــــــد بهـــــــار از زمـــــــستان پـــــــد انبـــــــ

ــم و   ــردد غــ ــان فــــاش گــ ــور رنــــج و چنــ   شــ

ــد و روی زرد    ــون شــــ ــر از خــــ ــن پــــ   دلِ مــــ
 

ــشیبی ــراز  نـــــــ ــیش فـــــــ ــت پـــــــ    دراز اســـــــ

ــا    زیــــان را اســــت بهــــر  کــــز اختــــر همــــه تــ

  کـــــــار بـــــــه یــــــد  رگــــــی نیـــــــا  بـــــــز نــــــژاد و 

ــد  ــژادی پـــــ ــان   نـــــ ــدر میـــــ ــد انـــــ ــد آیـــــ   یـــــ

ــ  بـــــــــهســـــــــخنها   ودکـــــــــردار بـــــــــازی بـــــــ

ــر    ــاره گــــ ــین چــــ ــدر همچنــــ ــر پــــ ــسر بــــ   پــــ

ــا ــر  روان و زبـــــــ ــود پـــــــ ــا شـــــــ ــا نهـــــــ   جفـــــــ

ــته  ــار بـــــــــــــد آراســـــــــــ   شـــــــــــــود روزگـــــــــــ

  ر آرنـــــد پـــــیش ینـــــد و دیـــــن انـــــد   بجـــــو

ــر ــود  گــــــ ــی شــــــ ــژّ امــــــ   ی و کاســــــــتیکــــــ

ــدز ن ــرین نـــــــ ــرین  فـــــــ ــاز آفـــــــ   اننـــــــــد بـــــــ

  نــــد دام نــــه ســــاز گــــو هــــر  شــــش بــــه کــــو ز

  پــــشمینه پــــوش خــــورش نــــان کــــشکین و

ــا ــد  نیـــــــ ــام رامـــــــــش نبیـــــــ   رنـــــــــد هنگـــــــ

  هنگــــــام بهــــــرام گــــــور کــــــه شــــــادی بــــــه

ــرد    ــادِ ســ ــر از بــ ــا پــ ــان خــــشک و لبهــ   دهــ
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