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چکیده
در فوریة  628م .گروهی از بزرگان و هموندان خاندانهای نژادة ایرانی و

فرماندهان سپاه که از شیوة فرمانروایی و سیاستهای خسرو پرویزز (-590

 628م ) .به خشم آمده بودند ،در یک شورش بزرگ ،خسرو را بزه زنزدان
انداختند و شیرویه ،بزرگترین پسر او را به تخت نشاندند .آنها گسزتاخانه

از پادشاهِ دست نشاندة خود ،خواهان کشتن خسرو شدند ،امّا شیرویه که از

سویی نمی خواست دست بزه خزون پزدرش بیا یزد و از سزوی دیرزر ،در
چنگ شورشیان گرفتار شده بزود ،بزه اشزارة بزرگزانی بیززار از خسزرو ،در

پیغامی به پدرش یکایکِ گناهان او را یادآور شد ،تا اگر میتواند پاسخی
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/hii.2017.6994.1025 :)DOI

 . 2دانشیار گروه تاریخ دانشراه شهید چمران اهواز؛ jalilian.sh@scu.ac.ir

 . 3همزمان از این نویسنده دو مقاله دریافت و پذیرش شد و با توجه به عدم امکان انتشار دو مقالزه از یزک نویسزنده در
دو شماره متوالی ،چاپ این مقاله به تعویق افتاد.
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به آنها دهد ،تا شاید بزرگان از ریختن خون او درگذرند .خسرو به زبزانی

آمیختززه بززا نکززوه ی شززیرویه ،بززرای همززة کارهززا و سیاسززتهززای خززود

استد لهایی آورد و به یکایک گناهان چنان پاسخ داد که حتی شیرویه با

شنیدن آنها ،بهانهای برای کشتن پدرش نمیدید ،امّزا بزرگزان خشزمرینانه
کشتن او را خواستار بودند و کامیاب هم شدند .پیغامنامة شیرویه به پدرش

را میتوان گزارش محاکمة خسرو پرویز نامید که در آن ،بزرگزان ایرانزی

از زبان شیرویه ستمرریها و شزیوة زیزانآوری پادشزاهی خسزرو را یزادآور

شدهاند تا گناهکاری او و حقّانیت بزرگزان ایرانزی بزرای همرزان آشزکار

گردد .پاسخ های خسرو به نامة شیرویه هم ،دفاعیة خسرو در این محاکمزه

است که در آن میکوشد حقّانیت و درستی سیاستها و شیوة فرمانروایی

خود را بازگوید .در این جستار ،به مطالعة پیغامنامزة شزیرویه بزه پزدرش و

پاسخ های او ،و چرونری محاکمزه و کشزتهشزدن خسزرو پرویزز خزواهیم
پرداخت و میکوشیم اهمیّت تاریخی ایزن پیغزامنامزههزا را بزرای شزناخت

پارهای از سیاستهای خسرو پرویز و رخدادهای دورة او نشان دهیم.

واژه های کلیدی :ساسانیان ،خسزرو پرویزز ،شزیرویه ،محاکمزة خسزرو
پرویز ،نامة شیرویه به خسرو پرویز.

درآمد

یکی از مهمترین نوشتههای بازمانده از ادبیات دورة ساسزانی ،نامزة شزیرویه /قبزاد دوّم (628

م ،).پسر و جانشین خسرو پرویز ( 628-590م ).به پدرش و پاسخهای او از درون زنزدان بزه
این نامه است .پیغامنامة شیرویه به پدرش را میتوان گزارش محاکمهای دانست که بزرگزان
و اشراف نیرومندِ تیسفون ،پس از به زندان افکندن خسزرو پرویزز و بخشزیدن تزات و تخزت
فرمانروایی به پسرش شیرویه انجام دادند تا گناهکاری آن پادشزاه و حقّانیزت خزود را بزرای
همه بازگویند .نامة شیرویه ،ادّعانامهای است که بزرگانی هواداری شیرویه ساخته و پرداختهانزد
و از زبان او برای خسرو پرویز که زندانی شده بود ،فرستادهاند .در این نامه ،بزرگزان ایرانزی
از دیدگاه خود ،همة کارهای ناشایست و سیاستهای نادرست و سزتمرریهزای خسزرو را
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یادآور شدهاند و او را سزاوار چنین سرنوشت و پادافرهای شناختهاند .پاسزخهزای خسزرو بزه
نامة شیرویه هم ،دفاعیهای است که در آن خسرو یکایک تهمتها و سرزن های شیرویه و
بزرگان را مغرورانه و آمیختزه بزا نکزوه

شزیرویه پاسزخ مزیدهزد و بزرای انجزام کارهزا و

سیاستهای خود استد لهایی میآورد .در این نامهها ،پارهای از مسائل مهمّ جامعزة ایرانز
در آستانة یورش عربها به ایران مطرح شده است که دیرزر منزاب ی تزاریخی کمتزر بزه آنهزا
پرداختهاند .بازگویی این دغدغههای بزرگان و اشزراف ایرانزی در داسزتان محاکمزة خسزرو
پرویز ،آشکارا نشان میدهد که چنین مسائلی نه تنها در جامعة ایران وجود داشزتهانزد ،بلکزه
تا اندازهای برای مردم شناختهشده بودهاند و بزرگان و خردمندان ایرانزی هزم مزیکوشزیدند
چارهای برای آنها پیدا کنند .همچنین مضمون این پیغزامهزا و بزازگویی ایزن مسزائل مهزمّ،
خود نشانة تحوّل در تفکّر سیاس و نررش اجتماع جامعة ایرانیی پایان دورة باسزتان اسزت
که در پژوه های تاریخی دورة ساسزانیان چنزدان بزه آن نپرداختزهانزد (محمّزدیمالیزری،
.)362-359/1 :1372
پیشینۀ پژوهش

پژوه هزای صزورتگرفتزه دربزارة تزاریخ ایزران در دورة ساسزانیان ،از آخزرین روزهزای
پادشاهی خسرو پرویز و چرونری مرگ او بسیار شتابزده گذشتهانزد و در بسزیاری از آنهزا

کوچکترین اشارهای به پیغام نامة شیرویه به پدرش و پاسخهای او بهچشم نمیآید .نولدِکه
در ترجمة آلمانی بخ

ساسانیان از تاریخ الرُسُل و المُلُوکِ محمَّد بن جَریر طَبَری ،در چند

یادداشتِ سودمند به محتوای نامة شیرویه و پاسخهای خسرو پرویز پرداخت .نولدکه دربارة
این پیغامها میگوید «شکایات و اعتراضات و پاسخهای مفصلی که به آن داده شزده اسزت،
نباید بهعنوان اسناد صحیح تلقی گردد ،گرچه د یل دفاعی خسرو را کسی بیان کرده است
که به اوضاع ،خیلی خوب آشنا بوده است .نرارش اصلیی این اعتراضهزا و پاسزخهزا ازاهرا
چند سال پس از مرگ خسرو و مرگ شیرویه صورت گرفته است اما مسلما در زمانی بزوده
است که کسی از نسل خسرو ،شاید یزدگرد سوم ،سلطنت میکرده اسزت»(نولدکزه:1378 ،
 384پانوشت  .)1کریستنسن در اشاره به محاکمة خسرو پرویز و گناهان او ،عقیزدة نولدکزه

 / 68نقش بزرگان و نژادگان در محاکمه و مرگ خسرو پرویز

را نپذیرفت و گفت «به اعتقاد من ،این روایت کامال صحیح است و نمیتوان باور نمزود کزه
در چنین موضوع بیسابقهای ،یعنی استنطاق پادشاه مخلزوع ،یکزی از نویسزندگان بزهصزرف
خیال ،قلمفرسایی کرده باشزد»(کریسزتنسزن .)643 :1374 ،همچنزین او عقیزده داشزت کزه
احتما مناب اسالمی ،پیغامهای شیرویه و خسرو به همدیرر را از کتاب پهلزویی تزاتنامزگ
گرفتهاند که در آن جزئیات زیادی دربارة زندانیشدن خسرو پرویز و پیغامهای ایزن پزدر و
پسززر وجززود داشززته اسززت (همززان 643-642 ،پانوشززت  .)4کولسززنیکه هززم در گزززارشی
چرونری مرگ خسرو پرویز ،با اشارهای کوتاه به فهرست گناهان او میگوید اگر ناسپاسی
خسرو در پاسخ به نیکیهای موریکیوس و کشتن نعمان را نادیده بریریم ،دیرزر گناهزان او
همری به سیاستهای داخلی او بازمیگردد و یادآور میشود که «خسزرو دوّم تقریبزا بزرای
هر اتهام پاسخی مناسز

یافتزه و غالبزا بزا زیرکزی و حاضزرجوابی ،حمزالت دشزمنان خزود

 شیرویه و همدستان  -را رد میکند .مأخذ رسمی و اولیة پهلوی ،در این مباحثه خسرو راتبرئه نمیکند ،امّا با این همه ،تالش دارد او را در مقابل جانشزین

قزرار دهزد و نشزان دهزد

که شزهریار مخلزوع دانزاتر و کزاردانتزر از شزیرویه بزوده اسزت»(کولسزنیکه.)15 :1389 ،
تفضلی گزارش فشردهای دربارة نامة شیرویه و پاسخهای خسرو در منزاب تزاریخی ایرانزی و
عربی آورده است و عقیده دارد که نامة خسرو پرویز «در واق  ،پاسزخ بزه ادعانامزهای اسزت
که شیرویه علیه پدرش خسرو پرویز ارسال داشزته و در آن اتهامزاتی را بزر پزدر وارد آورده
بود .در اینکه چنین مکاتبهای صورت گرفته باشد جای تردید است .احتمال بیشتر آن است
که این نامه را طرفداران خسرو پرویز ،پزس از کشزتهشزدن ایزن پادشزاه بزه منتزور تبرئزة او
درست کرده باشند»(تفضلی .)237-234 :1376 ،گذشته از اینها ،محمّزد محمّزدی(مالیری)

در کتاب الترجمه و النقل عن الفارسیه فی القرون ا سالمیه ا ولی ،تهران :انتشزارات تزوس،

 ،1374در یک فصزل بزه نزام « الرسزانل المتبادلزه بزین کسزری ابرویزز و ابنزه قبزاد المعزروف
بشیرویه» به این نامهها پرداخته اسزت (محمّزدیمالیزری 1374 ،ب .)190-148 :همچنزین او

در فصلی از کتاب تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسزالمی،
جلد اوّل ،تهران :انتشارات یزدان ،1372 ،به نام «نراهی به محاکمة خسرو پرویز از خالل دو
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نامة بازمانده از آن دو رویداد» دربزارة محتزوا و اهمیّزت تزاریخی ایزن نامزههزا آگزاهیهزای
ارزندهای بهدست داده است (محمّدیمالیری.)389-359/1 :1372 ،
آخرین روزهای شهریاری خسرو پرویز

در پایان روزگار فرمانروایی خسزرو پرویزز و پزس از یزک دورة درخشزان از پیزروزیهزای
جنری ایرانیان در نبرد با امپراتزوری روم شزرقی ،هراکلیزوس امپراتزور روم بزا سیاسزتهزای
جنری کامیابانة خود ،سپاهیان ایرانزی را در بخز هزایی از آسزیای کوچزک و میزانرودان و
آذربایجززان پززس رانززد و تززا نزدیکززیهززای تیسززفون ،تخترززاه ایرانیززان پززی

تاخززت (ن زک:

کریستنسن584-582 :1374 ،؛ فرای267-264 :1373 ،؛ وینتر و دیرنزاس،37-34 :1386 ،
100-97؛ شززیپمان .)78-71 :1384 ،در ژانویززة  628م .بززا پیشززروی هراکلیززوس بززه سززوی
دستررد (کاخ شاهانة خسرو پرویز ،در  100کیلزومتری شزمال شزرقی تیسزفون) ،خسزرو بزا
گنجینهها و زنان و فرزندان خود ،به تیسفون گریخت و سپس با گذشتن از دجله در شهر وه
ز اردشیر (= سلوکیة تیسفون) در کنارة غربی دجلزه فزرود آمزد .آنرزاه خسزرو بزا همسزرش
شیرین و دو پسر خود ،مردانشاه و شهریار که از شیرین زاده شده بودنزد ،بزا ایزن خیزال کزه
مردانشاه را جانشین خود گرداند ،دوباره به تیسفون بازگشت و دیرر زنان و پسزران خزود را
با شیرویه ،بزرگترین پسر خزوی

در وه ز اردشزیر جزای گذاشزت (کریسزتنسزن:1374 ،

614-609؛  .)Theophanes, 1997: 450-454خسرو میخواست مردانشزاه پسزر خردسزال
شیرین را جانشین خود گرداند و این چیزی نبود که شیرویه از آن خشنود باشزد .شزیرویه از
این اندیشة پدرش خشمرین شد و پس از گفتروهزایی پنهزانی بزا فرمانزدهان سزپاه و دیرزر
هواداران خود و حتی نامهنراری با هراکلیوس ،بیدرنزگ زنزدانهزا را گشزود و بزا کمزک
زندانیان و دیرر هواداران خود ،بزه کزاخ پزدرش در تیسزفون یزورش بزرد ( Theophanes,

 .)1997: 454-455بهگزارش مناب ایرانی و عربی ،بزرگان و نژادگانی کزه از سیاسزتهزا و
شیوة پادشاهی خسرو پرویز بیزار بودند ،برای کشزتن او هزمسزوگند شزده بودنزد (دینزوری،
137 :1381؛ طبززری767/2 :1352 ،؛ بلعمززی796 :1385 ،؛ فردوسززی.)300-299/8 :1386 ،
دشمنان پادشاه ،شبانه به کاخی در بابل رفتند که شیرویه و دیرر پسران خسرو در آنجا پی
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چشم نرهبانان زندگی میکردنزد .آنهزا شزیرویه را بزا خزود بزه وه زز اردشزیر آوردنزد و بزا
گشودن زندانها گروه بزرگی از زندانیان را با او همداستان کردنزد .در تیسزفون ،هزوادارانی
شیرویه فریاد «قباد شاهنشاه» یا «شاد باد مَلِک شیرویه شاهنشاه» را بانگ زدند و خزواب را از
چشم خسرو ربودند .او آگاه شد که پسرش شیرویه را پادشاه خواندهاند و بزا گزریختن همزة
نراهبانان کاخ ،خود او هم در باغی حیاط کاخ پنهان گردید .روز دیرر شورشزیان شزیرویه را
به کاخ پادشاه آوردند و خسرو را هم در باغ گرفتنزد و در اتزاق کزوچکی از کزاخ زنزدانی
کردنززد (طبززری .767/2 :1352 ،همچنززین نززک :بلعمززی799-797 :1385 ،؛ ثعززالبیمرغنززی،
398-397 :1372؛ گمنام353 :1373 ،؛ ابن بلخی .)257 :1374 ،بهگززارش ثعزالبی ،شزیرویه
که از توطئه و همداستانی بزرگان آگاه نبود ،دچار ترس شزد و گریسزت و افسزوس خزورد
که شاید پدرش را از دست داده است .امّا بزرگان به او گفتند که «ما آمزدهایزم تزا تزو را بزه
جای پدرت به تخت شهریاری نشانیم ،بهتزر آنکزه بپزذیری ،و الّزا تزو را خزواهیم کشزت و
شهریاری را بزه یکزی دیرزر از بزرادران تزو خزواهیم بخشزید»(ثعزالبیمرغنزی.)397 :1372 ،
ابنبلخی هم می گوید بزرگان ایرانی همپیمان شدند و «شیرویه را بر پدر بیرون آوردند و او
امتناع میکرد ،گفتند اگر تو نکنی ما دیرری را بیاریم و تو را نیز نرزذاریم ،پزس بزا ایشزان
متفّق گشت ،و اپرویز راگرفتند»(ابنبلخی.)257 :1374 ،
نامۀ شیرویه به خسرو پرویز و پاسخهای او

شیرویه پادشاه شده بود و اکنون بزرگان نمیخواستند این پزدر و پسزر هزر دو زنزده باشزند،
بهویژه که شیرویه برای پدرش «جامههای پادشاهانه فرستاد و فرش زربفت در زیر او افکنزد
و موکالن به روی به پای کرد .و از وی عذر خواست که من طل

مُلک نکردم و مُلزک نزه

بهرضای من بهمن دادند ،از بهزر آنکزه از تزو آزرده بودنزد و مزن از بهزر آن پزذیرفتم تزا از
خاندان ما بیزرون نزرود»(بلعمزی .)799 :1385 ،پزس از گذشزت چنزد روز ،بزرگزان ایرانزی
گستاخانه به شزیرویه گفتنزد کزه نشزاید مزا را دو پادشزاه باشزد ،یزا پزدرت را بکز

کزه مزا

فرمانبردار تو باشیم و یا تو را از تخت فرود میآوریم و دوبزاره چزون گذشزته فرمزانبردار او
میشویم (نک :طبری769/2 :1352 ،؛ بلعمزی799 :1385 ،؛ دینزوری137 :1381 ،؛ گمنزام،
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 .)354 :1373شیرویه بسیار ترسید و چند روز زمان خواست و چون بزه او گفتنزد خسزرو «را
به زندان فرست که دو مَلک در یکجزای خزوب نباشزد»(بلعمزی ،)799 :1385 ،بزه اشزارة او
پدرش را سوار اس کردند و سرش را پوشاندند تا شناخته نشود و همزراه بزا یزک گزروه از
سپاهیان به خانة یکی از بزرگان به نزام مارسزپند بردنزد (دینزوری .)137 :1381 ،بزهگززارش
بلعمی ،شیرویه برای پدرش «جامة زربفت فرستاد» و فرماندهی به نام جالینوس (در شزاهنامه:
گلینوش؛ در دیرر گزارشها :جیلوس؛ جَیْلنوس؛ حَیْلوس) را که «مزردی مردانزه و بززرگ»
بود همراه با پانصد سپاهی به نرهبانی خانة ماراسزفند گذاشزت (بلعمزی.)800-799 :1385 ،
پس از چند روز دوباره بزرگان به شیرویه گفتند که یزا پزدرت را بکز

کزه فرمزانبردار تزو

باشیم و یا تو را از تخت فرود میآوریزم و دوبزاره فرمزانبردار خسزرو مزیشزویم (دینزوری،
137 :1381؛ بلعمی .)800 :1385 ،شیرویه ناگزیر پاسخ گفت که «یزک امزروز دیرزر زمزان
دهید ،تا من نزد او پیغامی چند بفرستم و سرزن

کنم او را بدان گناهان که کزرده اسزت تزا

چه حجّت آورد و چزه جزواب دهزد»(بلعمزی .)800 :1385 ،او کزه از سزویی نمزیخواسزت
دسززت بززه خززون پززدر بیا یززد و از سززوی دیرززر ،در چنززگ بزرگززان همچززون بنززدهای بززود
(فردوسی ،)359/8 :1386 ،با هماندیشی بزرگانی بیزار از خسرو ،در پیغامی یکایک گناهزان
پدر را به او یادآور شد و از او خواست اگر پاسخی دارد بازگوید .خسرو با زبانی آمیخته بزا
نکوه

شیرویه ،چنان به همة پرس ها پاسخ داد که حتی شیرویه با شنیدن پاسخهزای پزدر

از اندیشة کشتن او بازگشت ،امّا بزرگان خشمرینانه کشتن پدرش را خواستار شزدند (نزک:
دینززززوری140-137 :1374 ،؛ طبززززری779-769/2 :1352 ،؛ بلعمززززی813 -800 :1385 ،؛
ثعالبیمرغنی401-399 :1372 ،؛ گمنام359 :1373 ،؛ فردوسی.)363-323/8 :1386 ،
فرستادة شزیرویه بزه سزوی پزدرش ،یکزی از بزرگزان نیرومنزدِ هواخزواهِ شزیرویه بزه نزام
اَسپادگُشنَسپ /اشتادگشنسپ بود (دربارة او نک :نولدکه 384-383 :1378 ،پانوشت شمارة
4؛ شاپورشهبازی642 :1389 ،؛ ;Tafazzolī, 1987: 74; Theophanes, 1997: 454-455

 .)Chronicon Paschale, 1989: 182-189اسپادگُشنَسزپ بزا پیغزام شزیرویه بزرای دیزدن
خسرو به خانزة ماراسزپند رفزت .جزالینوس و پانصزد جنرزاور او ،نرهبزان آن خانزه بودنزد و
اگرچه خسرو زندانی شزده بزود ،هنزوز بزا او درسزت همچزون یزک پادشزاه رفتزار مزیشزد.
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اسپادگُشنَسپ از جالینوس خواست کزه از خسزرو دسزتوری بخواهزد تزا او پیغزام شزیرویه را
برزارد .به اشارة خسرو ،جالینوس دست اسپادگُشنَسپ را گرفت و به سوی پادشاه رهنمزون
شد .اسپادگُشنَسپ با دیدن پادشاه به خاک افتاد .چون خسرو فرمود تا برخیزد ،او برخاسزت
و دست به سینه پی

روی پادشاه ایستاد .آنرزاه اسپادگُشنَسزپ بزا اشزارة خسزرو همزة پیغزام

شیرویه را بازگفت و هیچ واژهای از آن را نینزداخت (طبزری772-771/2 :1352 ،؛ بلعمزی،
805-804 :1385؛ گمنززام357-356 :1373 ،؛ ثعززالبیمرغنززی400-399 :1372 ،؛ فردوسززی،
 .)332-330/8 :1386پارهای اشارهها در مناب تاریخی نشان میدهند کزه احتمزا در آغزاز،
پیغام شیرویه و پاسخهای خسرو ،شفاهی بودهاند و روزگاری دیرتر آنها را نوشتهاند (نزک:
طبری777-770/2 :1352 ،؛ دینوری140-138 :1381 ،؛ بلعمی813-800 :1385 ،؛ یعقوبی،
213/1 :1366؛ گمنام359-354 :1373 ،؛ ثعالبیمرغنی400-399 :1372 ،؛ ابنقتیبة دینوری،
 .404-403 ،69-68/1 :1998بسنجید با :محمدی(مالیری) 1374 ،اله .)273-272 :اگرچه
هنرام نوشتهشدن پیغام های شیرویه و خسرو به همدیرر ،احتما پارهای شزاخوبزرگهزا بزه
آنها افزوده شده و شاید مترجم یا مترجمزان عربزی هزم در ترجمزة پیغزامهزا تغییراتزی داده
باشند ،امّا با گزارش های عربزی و فارسزی بسزیار دربزارة ایزن دو نامزه نمزیتزوان هزیچگونزه
تردیدی در وجود تاریخی آنها داشت .متن پهلوی نامزة شزیرویه و پاسزخهزای خسزرو گُزم
شده ،امّا قطعه هایی از ترجمة عربی آن در مناب تاریخی عربی و فارسی بزازگو شزده اسزت.
شاید بخ هایی از این نامزه در خداینامزة دورة ساسزانیان آمزده بزود و از راه ترجمزة عربزی
خداینامه ،به مناب تاریخی دورة اسالمی و شاهنامة فردوسی راه یافته اسزت (تفضزلی:1376 ،
.)235
طبری گستردهتر از دیرران پیغزام شزیرویه و پاسزخهزای خسزرو را آورده اسزت ،امّزا در
گزارش طبری هم افتادگیهایی وجود دارد چون در متن اوّلیة پیغامنامه ،خسرو بزه یکایزک
پرس ها پاسخ داده است ،امّا اکنون در تاریخ طبری پزارهای از پاسزخهزا دیزده نمزیشزوند
(طبری .)777-770/2 :1352 ،او در بازگویی پیغامنامههای پدر و پسر ،از هشت گناه خسرو
و پاسخهای او دربارة این گناهان یاد میکند:
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 )1گرفتن پادشاهی از پدر با ستمرری و کور کردن و کشتن او .خسرو پاسخ میدهزد کزه
بداندیشان پدرش هرمزد را برانریختهاند تا او کینه و دشمنی به دل گرفت ،و ازایزنرو،
خسرو از ترس پدرش و اندیشة بد او ،به آذربایجان گریخته بزوده اسزت .او مزیگویزد
همه میدانند که فرجام پادشزاهی پزدرش چرونزه بزود و او خزود تنهزا هنرزامی کزه از
آذربایجان به تیسفون آمده است که از رخدادهای تختراه آگاه شده بود .آنرزاه بهزرام
چوبینی دورو ،با سزپاهیان بسزیاری از مزرگارزانیزان ،بزه خسزرو یزورش آورده و او بزه
سرزمین روم گریخته بود .خسرو میگوید با سازوبرگ جنری از روم بازآمده اسزت و
بهرام پس از شکست به ترکستان گریخته و داستان مرگ او را همه میداننزد .سزپس او
به یاری خداوند مردم را از لبة پرتراه آشوب و نابودی رهانیده و همزة آنهزایی را کزه
در کشتن پدرش دست داشتهاند و در آن کوش

و توطئزه کزرده بودنزد ،کشزته اسزت

(طبری .773 ،770/2 :1352 ،همچنین نک :بلعمی806-805 :1385 ،؛ دینوری:1381 ،
139؛ ثعززالبیمرغنززی400 :1372 ،؛ گمنززام358-357 ،354 :1373 ،؛ فردوسززی:1386 ،
 .)334-333 ،325/8همچنین خسرو پاسخ داده بود که از اندیشة داییهای خود بندویزه
و بستام ،و دیرران برای کشتن پدرش هرمزد آگاه نبوده اسزت و چزون فرمزانروا شزده
بود همة آنهایی که در مرگ پدرش دست داشزتهانزد ،حتزی بندویزه و بسزتام را نزابود
کرده اسزت (دینزوری139 :1381 ،؛ بلعمزی806 :1385 ،؛ ثعزالبیمرغنزی400 :1372 ،؛
گمنام.)358-357 :1373 ،
 )2بدخویی با فرزندان و بازداشتن آنان از همنشینی با دیرران و گرفتن آسزای

از آنهزا.

خسرو پاسخ میدهد که بازداشتن فرزندان از رفتوآمد با دیرران برای واداشتن آنهزا
به آموختن دان

و فرهنزگ و دور داشزتن آنهزا از چیزهزای ناسزودمند بزوده اسزت و

هیچگاه در فراهمآوردن خوراک و پوشاک ،و اس

و ...بزرای آنهزا فروگزذار نبزوده

است .ازاینرو ،اگرچه ستارهشناسان از روی زایچهنامة شیرویه پیشزرویی کزرده بودنزد
که از او به پدرش بدی خواهد رسید ،شیرویه را زنده نراه داشته اسزت (طبزری:1352 ،
 .774-773 ،770/2همچنززین نززک :بلعمززی807-806 :1385 ،؛ دینززوری139 :1381 ،؛
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گمنام358 ،355 :1373 ،؛ ثعالبیمرغنزی399 :1372 ،؛ فردوسزی-335 ،327/8 :1386 ،
.)337
 )3درشتخویی با آنهایی کزه سزالهزای زیزادی زنزدانی بودنزد و از بیچزارگی و دوری از
خانوادههایشان در رنج و بدبختی زنزدگی مزیکردنزد (طبزری .)770/2 :1352 ،خسزرو
پاسززخ مززیدهززد کززه پادشززاهان گذشززته از کیززومرش تززا گشتاس ز  ،همززه بززا دادگززری
فرمانروایی میکرده اند و از آن هنرام تزا امزروز همیشزه بزا پاسداشزت قزانون و دیزن و
پرهیزگاری فرمانروایی شزده اسزت .او شزیرویه را بزه دور از خزرد و دانز

و فرهنزگ

میخواند و از او میخواهد از بزرگان دین که ستونهای دین زردشتیاند ،پرس

کند

که پادافرة شورشیان و نافرمانان و آنهایی که بزا گناهزان خزود سززاوار کشزتن باشزند،
چرونه است و آنها پاسخ خواهند داد که چنین کسانی شایستة بخشای

و بخشودگی

نیستند .همچنین خسرو میگوید تنها آنهایی زندانی میشدهاند که اگر داوری درست
انجام میگرفت باید کشته میشدند ،یا کور میگشتند و یا باید یکی از اندامهای آنها
بریده میشد .حتی گهراه زندانبانان و وزیران به خسزرو یزادآور مزیشزدهانزد کزه ایزن
زندانیان سزاوار مرگاند و پزی

از آنکزه نیرنرزی سزازند و خزود پادشزاه را بکشزند،

میبایست کشته شوند! با وجود این ،چون او از خزونریزی بیززار بزوده ،سرنوشزت ایزن
زندانیان را به خداوند واگذاشته بوده است .آنها در زندانها ماندهاند و تنها از خزوردن
گوشت و شراب و بوییدن گلها بازداشته شده بودند و این هم دستور دین بزوده اسزت
که باید مرگارزانیان را از خوشیها و آسای های زندگی بازداشت و از اینرو ،برای
زندانیان خوردنی و آشامیدنی و دیرر نیازمندیهزای آنهزا فزراهم بزوده اسزت و حتزی
آنها را از آمیزش بزا زنانشزان و داشزتن فرزنزد بازنداشزتهانزد .از سزوی دیرزر ،خسزرو
میگوید شنیده است که شیرویه میخواهد این شورشیان مزرگارزانزی را از زنزدانهزا
بیرون آورد که این خود نافرمانی از خداوند و بدی در حزق خویشزتن و نادیزدهگزرفتن
دین و قزوانین و سزنّتهزا خواهزد بزود کزه در آن مزرگارزانیزان بخشزیده نمزیشزوند.
همچنین دشمنان پادشاه هیچگاه دوستدار کشور نیسزتند و شورشزیان هرگزز فرمزانبردار
پادشاه نخواهند شد ،و دانایان هم اندرز دادهاند کزه گناهکزاران را بایزد زودتزر پزادافره
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داد چراکه تأخیر در آن ،قانون را نابود میسازد و به کشزور آسزی

خواهزد رسزاند .از

اینرو ،اگر اکنزون بزا آزاد سزاختن ایزن گناهکزاران و شورشزیان زنزدانیی مزرگارزان،
اندکی شادی به تو خواهد رسزید ،فرجزام آن در نزابودی کشزور ،و رسزیدن گزنزدها و
آشوب ها به همکیشان خزود دیزده خواهزد شزد (همزان775-774 ،؛ همچنزین :گمنزام،
 .)433-434 :1375در گزارش بلعمی دربارة این گناه خسرو پرویزز ایزن نکتزه افززوده
شززده اسززت کززه او مززیخواسززت همززة زنززدانیان را بکشززد و شززبی چنززد تززن از آنهززا را
میکشت و به شیرویه گفته بود «بر زندانیان از آن رحمت نکردم که مزن هزیچکزس بزه
زندان بازنداشتم ا که کشتن برو واج

بود و جریدهها بخزواه و قصزة گناهزان ایشزان

بخوان ،تا بدانی که ایشان اهل کشتن اند و هر روزی که من در کشتن تقصزیر کزردهام،
آن فضلی بوده است که من به جای ایشان کردهام» (بلعمی.)808 :1385 ،
 )4نراهداشتن زنان بسیار در کاخ خزود و بازداشزتن آنزان از گزرفتن شزوی و زادن فرزنزد.
طبری این را یکی از گناهان خسزرو پرویزز یزاد کزرده ،امّزا پاسزخ آن را نیزاورده اسزت
(طبری .770/2 :1352 ،همچنین نک :بلعمزی802-801 :1385 ،؛ گمنزام.)355 :1373 ،
در تاریخ بلعمی و در پیغام خسرو به شیرویه ،به این اتّهام چنین پاسزخ داده شزده اسزت
که «امّا آنچه از بهر زنان گفتی که بسیار به سرای اندر گرد کردم و بزه همزه نرسزیدم و
لذت مردان از ایشان بازداشتم ،بدان کزه مزن ایشزان را بداشزتم بزه نعمزت و کزامرانی و
خواستة بسیار ،که ایشان هیچ مرد بر من نرزیدند و نیز هر سال شزیرین را بفرمزودمی تزا
همه را گرد کردی و هر که از ایشان شوی خواستی و رغبت کردی کزه از سزرای مزن
بیرون رفتی ،او را جهاز کردمی و به شوهر دادمی ،و خود کس نخواست کزه از سزرای
من بیرون رود ،از بسزیاری نعمزت بزر ایشزان .و امزروز کزه مزن هزالک شزوم ،و ایشزان
شوهران کنند ،هم بدان حال که با من بودهاند ،دوستتزر دارنزد»(بلعمزی809 :1385 ،؛
همچنین :گمنام.)433 :1375 ،
 )5سختگیری و خشونت فراوان در ستاندن خزرات بسزیار از مزردم؛ و  )6انباشزتن ثزروت
بسیاری که با زور و سختگیری از مردم ستانده شزده بزود در گزنجخانزههزا و بیززاری
مردم و گرفتار شدن آنها به رنج بسیار (طبری .770/2 :1352 ،همچنزین نزک :بلعمزی،
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802 :1385؛ دینوری138 :1381 ،؛ گمنزام355 :1373 ،؛ فردوسزی .)325/8 :1386 ،در
گزارش طبری ،گناهان پنجم و ششم بدون جدایی روشنی با همدیرر آمدهاند و خسرو
هم پاسخ مفصّلی به آنها داده است .از آغازی پاسخ خسرو آشکار میشزود کزه شزیرویه
به پدرش گفته است چرا خواسزته هزا و کا هزا و غزالت را از مزردم کشزور خزود و بزا
سخت گیزری در سزتاندن خزرات و سزتمرری بزا آنهزا بزه چنزگ آورده اسزت ،نزه در
جنگ های پیروزمندانزه بزا دشزمنان و از سزرزمینهزای بیرانزه (طبزری،770/2 :1352 ،
 .)775خسرو بسیار خشمرینانه ،شیرویه را برای گفتن چنزین سزخنی نزادان و ناخردمنزد
میخواند و به او میگوید در آغاز نمیخواسته است به آنها پاسخ دهد امّزا مزیترسزد
ندادن پاسخ نشزانة درسزتی ایزن اتهزام انراشزته شزود .او بزه شزیرویه مزیگویزد کشزوری
پادشاهان را پس از خداوند ،خواسته و سپاهیان نراه میدارند بزه ویزژه کشزور ایزران را
که دشمنان گرداگزرد آن را گرفتزه انزد تزا آنچزه دارد تزارات کننزد .تنهزا راه بازداشزتن
دشمنان از تاختن به ایران ،داشتن سپاه بسیار و سازوبرگ جنری فراوان اسزت و سزپاه و
سازوبرگ جنری را با زر و سیم بسیار میتوان بزه دسزت آورد و راه گزردآوردن زر و
سیم برای روز نیازمندی ،گرفتن خرات از مزردم خواهزد بزود .از سزوی دیرزر ،گزرفتن
خرات بدعتی نیست که او خود به وجود آورده باشد ،چراکه پدران و گذشتران او هزم
زر و سیم بسیار گرد میآوردهاند که با آن سپاه را نیرومند سازند و کارهزای کشزور را
انجام دهند .خسزرو یزادآور مزیشزود کزه بهزرام چزوبینی دورو ،بزا گروهزی از مردمزان
مرگارزانی هماننزدِ خزود ،زر و سزیم و گوهرهزای گزنجخانزههزا را بزه تزارات بردنزد و
پراکندند و از آن همه ،آنچه در گنجخانهها به جای گذاشتند پزارهای سزازوبزرگهزای
جنری بود که نتوانستند با خود ببرند و یا نیازمند آنها نبودند .آنراه خسرو به خواسزت
خداوند پادشزاه شزد ،مردمزان فرمزانبردار شزدند ،و او چهزار اسزپهبد را بزه بخز هزای
چهارگانة کشور فرستاد ،پاذگوسپانانی در این بخ ها گماشت ،مرزبانزان را بزه مرزهزا
گسیل داشت و کارگزاران دلیر و کارآمد را حاکم گرداند .پادشاه سپاه بسیار به آنهزا
داد و ایززن گماشززتران پادشززاهان و دشززمنان را شکسززتهززا دادنززد ،و از سززال سززیزدهم
فرمانروایی او سپاهیان ایران چندان دشمنان را تارات کردنزد و از آنهزا کشزتند و اسزیر
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گرفتند که دشمنان حتی در خاک کشورهای خود میترسزیدند ،چزه رسزد بزه ایزنکزه
خواسته باشند به ایران بتازند .در این سالهای دراز از کشورهای دشزمن چنزدان غنزائم
جنری همچزون زر و سزیم و گوهرهزای گونزاگون و مزس و پزو د و پرنزد و حریزر و
جامههای ابریشمی و دیبا و چهارپایان و سازوبرگ جنری به چنگ آمد و چندان زنزان
و کودکان و مردان اسیر شدند که اندازه و اهمیّت آنها از هیچکس پوشیده نیسزت .او
میگوید دستور داده بوده است که بازماندة خزرات سزالهزای گذشزته و آنچزه از زر و
سیم و گوهرها که از گنجخانهها برده شده بود ،دوباره گردآورند ،چنان کزه در پایزان
سال سیام فرمزانروایی او کزه سزکههزای تزازهای ضزرب شزدند ،گذشزته از زر و سزیم
دستمزد سپاهیان و آنچه که پیشتر برای او شمرده بودنزد ،چهارصزد هززار همیزان سزکة
سیمین به وزن هزار هزار هزار مثقال ،و ششصد هزار هزار مثقزال در گزنجخانزههزای او
وجود داشت .خسرو در زندان شزنیده بزود کزه شزیرویه مزیخواهزد ایزن گنجینزههزا را
پراکنده سازد و از اینرو ،در پایان پیغام خود به شیرویه میگوید این گنجینههزا و زر و
سیمها ،با جانفشانیها و رنج و کوش

بسیار گرد آمزدهانزد تزا بتزوان بزا آن بزه جنزگ

دشمنان دست گشود ،چراکه پس از یاری خداوند ،تنها با زر و سیم و سپاه میتزوان بزا
دشمن جنرید ،و سپاه را تنها با زر و سیم مزیتزوان نیرومنزد نرزاه داشزت ،و زر و سزیم
آنراه سودمند است که فراوان باشزد .پزس مبزادا ایزن گنجینزههزا و زر و سزیم پراکنزده
سازی ،چون اینها پشتوانة فرمانروایی و کشزور تزو در جنزگ بزا دشزمنان خواهنزد بزود
(همان777-775 ،؛ بلعمی.)810-809 :1385 ،
 )6نراهداشتن سپاهیان در مرزها و دور داشتن آنان از زن و فرزند خزوی

(طبزری:1352 ،

 .770/2همچنین نک :ثعالبیمرغنی399 :1372 ،؛ فردوسزی .)326/8 :1386 ،در تزاریخ
طبری به این موضوع پاسخی داده نشده است ،امّا ثعالبی پاسزخ خسزرو را چنزین بزازگو
کرده است که نراهداشتن سپاهیان در مرزهای ایران بزرای نیزکخزواهی خزود آنهزا و
نرهبانی از ایران بوده است ،چون به این سپاهیان مزد و بخش هایی بیشزتر از آنچزه در
شهر خود میگرفتند ،مزیدادهانزد و از سزوی دیرزر آنهزا مزیتوانسزتند زن و خزانوادة
خوی

را هم با خود به مرزها ببرند .همچنین با فرستادن سپاهیان بزه مرزهزا و جنریزدن
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آنها با دشمنان ،از ایران نراهبانی و پاسداری میشده است چراکه ایران همچون نزاف
جهان و گوهر میانی گردنبد کشورهاست و چون بوستانی است با میوههای گوناگون و
سپاهیان ایران در مرزها ،همانند نراهبانان این بوستانند .دشزمنان ایزران ،همچزون دزدان
هستند و اگر سپاهیان را از مرزها بازمیگردانیدم دشمنان به مرزهای ایران میتاختنزد و
ایران و ایرانیان نابود میشدند (ثعالبیمرغنی.)401-400 :1372 ،
 )7ناسپاسی در برابر نیکی های موریکیوس ،امپراتور روم که هم خسرو را پنزاه داده بزود و
برای جنگ با بهرام چوبین سزپاه بخشزید و هزم دختزر دلبنزد خزوی

را بزه همسزری او

درآورده بود .امّا خسرو با ناسپاسی درخواسزتهزای موریکیزوس را بزرای بازگردانزدن
چلیپای مسیح ،که خود او و دیرزر ایرانیزان هزیچ نیزازی بزه آن نداشزتند ،نپذیرفتزه بزود
(طبززری .770/2 :1352 ،همچنززین نززک :بلعمززی802 :1385 ،؛ دینززوری138 :1381 ،؛
گمنام356-355 :1373 ،؛ فردوسی .)326/8 :1386 ،چنانکه نولدکه میگویزد مفهزوم
این پیغام شیرویه را درست درنیافتهاند ،چون نویسندة پیغام کزه ایزن همزه آگزاهیهزای
درست داشته است ،نمیتوانزد برویزد چلیپزا در زمزان موریکیزوس ربزوده شزده اسزت
(نولدکه 386 :1378 ،پانوشت  .)1احتما منتور متن اولیة پیغام ایزن اسزت کزه خسزرو
پرویز با ستاندن کمکهای جنری بسیار از موریکیوس مسزیحی ،هنرزامی کزه چلیپزای
مسیح را بزه ایزران آورد ،بزه روح او خیانزت و ناسپاسزی کزرده اسزت (شاپورشزهبازی،
 .)652 :1389طبری پاسخ خسرو به این اتهام را نیاورده است ،امّزا دیرزران آن را نرزاه
داشتهاند .بلعمی پاسخ را چنین آورده است کزه «امّزا آنچزه گفتزی کزه حزق ملزک روم
نشناختم ،اگر مرا سپاه داد و با من پسر فرستاد ،و دخترش ،مریم را به من داد ،من چزون
بهرام چوبین را به هزیمت کردم ،چندان مال و نعمت به وی دادم و بزه قیصزر فرسزتادم،
که هرگز چشم وی ندیده بود و نه به دل اندیشید ،و پسرش را چندان خواسته دادم کزه
متحیّر بماند ،و هرکسی از سپاه او همچنین .و چزون چلیپزا بزه دسزت مزن افتزاد ،مزرا بزر
ایشان چیرگی افتاد ،از بهر آن بدیشان بازندادم که تا آن چوب بزه دسزت مزا بزود و بزه
خزانة ما ،ما را بر ایشان دست بود و ایشان ذلیزل و مقهزور باشزند ،و نرزر تزا آن چزوب
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بدیشان بازندهی ،که تو ایشان را بر مملکت خوی

چیره کنزی»(بلعمزی-811 :1385 ،

812؛ همچنین نک :دینوری140-139 :1381 ،؛ فردوسی.)348-346/8 :1386 ،
بلعمی گذشته از یادکرد این هشت گناه ،در نامة شیرویه چهار گناه دیرزر هزم گنجانزده
است؛
 )1زندانیکردن بیست هزار جنراور و اندیشة کشتن آنها که چزرا از جنزگ بزا رومزیهزا
بازگشتهاند و یا در ذوقار ایستادگی نکرده و گریختهاند .پادشزاه بایزد بزه جزای اندیشزة
کشتن آنها ،میدانست کزه همیشزه در جنزگهزا پیزروزی بزه دسزت نمزیآیزد و بایزد
سیاستمدارانه آنها را مینواخت و همه را درهم و سزالح مزیداد تزا دوبزاره بزه جنزگ
روند (بلعمی .)801 :1385 ،خسرو پاسخ میدهد «این مردمان بودنزد کزه مزن ایشزان را
پروردم و سی سال اجری و طعام دادم ،تا روزی با دشمن جنگ کننزد ،ایشزان آن روز
که مرا بدیشان حاجت افتاد ،هزیمت شدند و مرا یاری نکردند ،و حقوق مزرا نشزناختند
و خون ایشان به حکم سیاست حالل باشد ،که مرا به ایشان هیچ امیزد نمانزد ،عالمزان را
گرد کن و بپرس تا ترا معلوم کنند که خون ایشان حالل است یا نه .و مزن همزی شزنوم
که تو ایشان را عفو خواهی کردن و نام ایشان در دیوان خواهی آوردن ،و تو هرگزز از
ایشززان منفعززت نبینززی»(همززان808-807 ،792-791 ،؛ همچنززین :دینززوری،137 :1381 ،
140؛ گمنززام .)352-350 ،348-347 :1373 ،گویززا اندیش زة خسززرو بززرای کشززتن ایززن
مردان ،آت

خشزم بزرگزان را شزعلهور سزاخته بزود .بلعمزی پزس از گززارش داسزتان

کشتهشدن مردانشاه هم میگوید« :از آن سب

دل همة عجم بر کسری تباه شزد از بهزر

مردانشاه  ،و همه گرد آمدند و از کسزری حاجزت خواسزتند کزه آن بیسزت هززار مزرد
محبوس را یله کُن ،اجابت نکرد ،گفتند :اگر ایشان را رهزا نکنزی ،ایزن هززار مزرد کزه
سرهنراناند  ،یله کزن هزم نکزرد ،و سزوگند خزورد کزه همزه را بکشزم .پزس لشزرر و
سرهنران همه متّفق شدند و تدبیر کردند ،که مُلک از وی بازسزتانند و یکزی از پسزران
وی را دهند» (بلعمی.)792-791 :1385 ،
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 )2اندیشة کشتن یزدگرد پسر شهریار .از همة نویسندگانی که از پیغام شزیرویه بزه پزدرش
آگاهی دادهاند ،تنها بلعمی از اندیشة خسرو برای کشتن نزوة او ،یزدگزرد پسزر شزهریار
همچون یکی از گناهان او یاد میکند و از زبان شیرویه مزیگویزد چزرا «پسزر شزهریار،
یزدجرد را بخواستی کشتن و بر با ی سزر بزردی کزه بزر زمزین زنزی؛ تزا شزیرین از تزو
بررفت و پنهان کرد»(بلعمی .)802 :1385 ،خسرو وجود چنین اندیشهای را میپزذیرد،
امّا در پاسخ میگوید «بدان سب

بود که منجمان مزرا گفتزه بودنزد کزه از فرزنزدان تزو

فرزندی آید ،که این ملک عجم بر دست او برود ،و بر عرب افتد .و عالمتی کزه گفتزه
بودند بدین یزدجرد پیدا بود ،چون من او را بدیدم ،یقینم شد که اینست ،و واج

مزرا

که او را بکشتمی ،که بر روی زمین فرزندی نزاد از مادر شومتر از آن فرزند که ملزک
چندین سالة پدر بر پدر از دست او برود ،و شما را همچنین باید که او را دشمن داریزد
و هرکجا یابیزد ،او را بکشزید» (همزان .)811 ،پاسزخ خسزرو ،فشزردة افسزانهای دربزارة
زادهشدن یزدگرد است که گویا بافندگان آن کوشیدهاند با زبزانی داسزتانی بدشُزرونی
یزدگرد را برای ایرانیان یادآور شوند (نک :طبری769-767/2 :1352 ،؛ بلعمی:1385 ،
 .)794-792این گناه باید یک افزوده به پیغامنامة شیرویه بوده باشزد و حتزی اگزر همزة
داستان زادهشدن یزدگرد هم درست باشد ،باید پرسید برای آن بزرگزان و اشزراف کزه
خسرو را به زندان انداخته و شیرویه را پادشاه خوانده بودند ،اینکه خسرو خواسته بزود
نوه اش را بکشد و بسیار زود از این اندیشة خود بازگشته بود ،تا چه اندازه مزیتوانسزت
اهمیّت داشته باشد؟
 )3کشتن نعمان بن منذر پادشاه حیره .بلعمی در پیغام شیرویه به خسرو ،کشزتن نعمزان بزن
منززذر را هززم یکززی از گناهززان او شززناخته اسززت (بلعمززی803-802 :1385 ،؛ همچنززین:
دینوری138 :1381 ،؛ گمنام .)356 :1373 ،شزیرویه پزدرش را نکزوه

مزیکنزد کزه

«نعمان بن منذر را بیاوردی و بیگناه بکشتی از بهر زنی ،و جدّ او منزذر بزن امزرقالقیس
کندی بود که بهرام گور را پرورده بود و پادشاهی به بهرام گور ،وی داده بود و جدّان
و پدران ما نعمان را حق میشناختند و تو حقّ او نشناختی و بهدروغ دبیری او را بکشتی
از بهر آنکزه دختزر بزه تزو نزداد»(بلعمزی803-802 :1385 ،؛ همچنزین :گمنزام:1373 ،
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 .)356خسرو آشکارا کشتن نعمان بن منذر را هم میپذیرد ،امّا میگوید «آنچزه گفتزی
از نعمان بن منذر که من او را بکشتم و حق او و پدران او نشناختم ،از بهر زنی به دروغ
دبیری ،او را هالک کردم ،من او را نه از بهر زن بکشزتم و نزه برفتزار دبیزر» ،و یزادآور
میشود آنراه که از دست بهرام چوبین به روم میگریختم در میانزة راه ،راهبزی گفزت
« این ملک از خاندان ما برود و به دست مردی بزرگ شود از عرب ،و نرفزت آن مزرد
کیست .و من اندر عرب ازو بزرگتر کس ندیدم و نمیدانستم ،به دلم چنان آمزد کزه
این عرب او بوَد ،و بر او بهانه جستم ،و او را از بهر صیانت مُلک بکشتم ،و نراهداشزتن
مُلک بر اهل بیت خوی »(بلعمی .)812-811 :1385 ،دینزوری پاسزخ خسزرو را چنزین
میآورد که نعمان بن منذر و خاندان او با عربها توطئزه کزرده بودنزد و چشزم بزه راه
روزی بودند که شهریاری از دست ساسانیان بیرون رود و به چنگ عربها افتد .آنهزا
نامه هایی دربارة این موضوع نوشته بودند که ما از آنها آگاه شدیم و از اینرو ،نعمزان
بن منذر را کشتم و پادشاهی خاندان او را به ایاس بن قبیصه طایی که چنزین اندیشزهای
نداشت ،واگذاشتم (دینوری .)140 :1381 ،نولدکه عقیده دارد گناه کشزتن نعمزان کزه
در پاسخ آن به نابودی ساسانیان و عربها اشاره میشود ،به پیغزامنامزة شزیرویه افززوده
شده است و رویهمرفته کشتن نعمان بن منذر از دیدگاه ایرانیزان نمزیتوانسزت کزردة
ناشایستی بوده باشد (نولدکه 386 :1378 ،پانوشت 1؛ شاپورشهبازی.)652 :1389 ،
 )4کشتن مردانشاه ،پاذگوسپان نیمروز (بلعمی .) 803 :1385 ،مردانشاه فرماندهی بزرگ و
فرمانبردار خسرو پرویز بود و همة ایرانیزان او را بززرگ مزیداشزتند و از سزوی پادشزاه
پاذگوسززپان نیمززروز شززده بززود .بززا وجززودِ فرمززانبرداری و وفززاداری مردانشززاه ،چززون
ستارهشناسان و پیشرویان به خسرو گفته بودند مرگ او از سزوی نیمزروز خواهزد بزود،
وی از مردانشاه که در نیمروز بلندپایهتزر و نیرومنزدتر از دیرزران بزود ،بیمنزاک شزد و
برای کشتن او آماده شد .ازاینرو ،خسرو در پیغامی به مردانشاه او را به دربار خواند ،و
او بیامد .اگرچه پادشاه در اندیشة کشتن مردانشاه بود ،امّزا هزیچ لغززش و گنزاهی در او
نمیدید و چون انزدازة وفزاداری و فرمزانبرداری او را دیزد ،از کشزتن او درگذشزت و
اندیشید که تنهزا دسزت راسزت مردانشزاه را بریزده و او را خواسزتة بسزیار دهزد .دسزتِ

 / 82نقش بزرگان و نژادگان در محاکمه و مرگ خسرو پرویز

مردانشاه بریده شد و او چند روز سخت میگریست و میخروشید .خسرو که از کزردة
خود پشیمان شده بود یکی از بزرگان را بزرای پزوزش خواسزتن از مردانشزاه فرسزتاد و
مژده داد که آنچه مردانشاه بخواهد پادشاه برای او انجام خواهزد داد .مردانشزاه هزم در
پیغام به خسرو با سپاس از او خواست که پادشاه پزی

موبزد بززرگ سزوگند یزاد کنزد

آنچه او میخواهد انجام دهد .خسرو ،موبد را گواه گرفت و سوگندهای سخت خورد
که آنچه مردانشاه میخواهد اگر مایة سستی پادشاهی او نباشد ،بزه جزای آورد .آنرزاه
مردانشاه از پادشاه خواست که او را بکشد تا از این ننگ رهزا شزود ،و پادشزاه هزم کزه
نمی خواست سزوگندهای خزود را بشزکند نزاگزیر فرمزان داد تزا مردانشزاه کشزته شزود
(طبری779-778/2 :1352 ،؛ بلعمی796-795 :1385 ،؛ گمنام .)360 :1373 ،بلعمی در
پیغام شیرویه به خسرو از کشتن مردانشاه همچون یکی از گناهان بزرگ او یاد میکنزد
و می گوید هنرامی که شیرویه ،مهرهرمزد پسر مردانشاه را برای کشتن پدرش به زندان
فرستاد ،او با دیدن مهرهرمزد گفته بود که «تو مرا خواهی کشت ،که منجمان مرا گفتزه
بودند که :مرگ من بر دست کسی باشد از و یت نیمزروز و ندانسزتم کزه تزو خزواهی
بودن ،و ترا نشناختم و پدرت را بکشتم و تو پسر اویی و هرکه کشزنده پزدر را نکشزد،
حرامزاده بود ،و من پدرت را بدین تهمت کشتم و ندانستم که این بر دست تو خواهزد
بود» (بلعمی.)814 :1385 ،
دینوری در نامة شیرویه به پدرش ،از ش

گناه خسرو و پاسخهای او یزاد کزرده اسزت؛

 )1کشتن پدرش هرمززد و سزتاندن پادشزاهی از او؛  )2بزدخویی و نامهربزانی بزا فرزنزدان و
نرهداشتن آنها در خانهای همچون زندان و بازداشتن از رفتوآمد با دیرران؛  )3ناسپاسزی
در برابر نیکیهای امپراتور روم و نادیزدهگزرفتن درخواسزتهزای پسزر و نزدیکزان او بزرای
بازگرداندن چلیپای مسی ح کزه شزاهین از اسزکندریه بزه چنزگ آورده بزود و خسزرو پرویزز
هیچگونه نیازی به نرهداری آن نداشت؛  )4به زندان افکندن سی هزار جنرزاور از مرزبانزان
و بزرگان و اندیشة کشتن آنان که چرا از جنگ با رومیها گریختزهانزد؛  )5بزه زور گزرفتن
خرات و مالیات فراوان از مردم و انباشتن در گنجخانهها ،که این شایستة پادشزاهان نیسزت و
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آنها باید گنجخانهها را با پیروزی در جنزگهزا و از غنیمزتهزای جنرزی دشزمنان انباشزته
کنند؛  )6کشتن نعمزان بزن منزذر و واگذاشزتن فرمزانروایی او بزه ایزاس بزن قبیصزه طزایی و
نادیدهگرفتن نیکیهای نعمان در پرورش بهرام گور و یاریدادن به او در گزرفتن پادشزاهی
(دینوری.)138 :1381 ،
ثعالبی در گزارش خود دربارة محاکمة خسرو پرویز میگوید شیرویه ،اسفادگشسز

را

با نامهای نکوه آمیز ،که خون از آن میچکید ،به سوی پدرش فرستاد و چهزار گنزاه او را
یادآور شد )1 :کشتن پدر و بزرگان شاهنشاهی؛  )2بدخویی با فرزندان و بازداشتن آنزان در
زندان؛  )3ستادن داراییهای مردم به زور و انباشتن در گنجخانهها؛  )4نراه داشزتن سزپاهیان
در مرزهززا و دور داشززتن آنززان از زن و فرزنززد خززوی

(ثعززالبیمرغنززی.)399-396 :1372 ،

فردوسی در یک گزارش بسیار همانند و نزدیک به گزارش طبری ،از ش

گناه خسرو یزاد

میکند )1 :گرفتن پادشاهی از پدر و کشتن او؛  )2بدخویی با فرزنزدان و بازداشزتن آنزان از
همنشینی با دیرران؛  )3سختریری و خشونت فراوان در گزرفتن خزرات از مزردم؛  )4سزتادن
داراییهای مردم به زور و انباشتن در گنجخانهها؛  )5نراه داشزتن سزپاهیان در مرزهزا و دور
داشتن آنان از زن و فرزند خوی ؛  )6ناسپاسی در برابر نیکیها و کمکهزای امپراتزور روم
و نادیدهگزرفتن درخواسزتهزای روم بزرای بازگردانزدن چلیپزای مسزیح (فردوسزی:1386 ،
 .)354-323/8در یک گزارش تاریخی دیرر ،فهرست گناهان خسرو چنین آمده اسزت)1 :
ستاندن پادشاهی از پدر و کشتن او به دست بندویه و بستام؛  )2در خانه نرهداشتن فرزنزدان
و گرفتن آسای

از آنها؛  )3بازداشتن نزدیک بیسزت هززار مزرد از مرزبانزان و اشزراف در

زندانها و اندیشة کشتن آنها که چرا از جنگ گریختهاند؛  )4نرزاه داشزتن چنزد هززار زن
بیچاره در کاخ خود و بازداشتن آنان از گرفتن شوی و زادن فرزنزد؛  )5گماشزتن خزرداذین
اللئیم بیاصل و نس

و ستمرر ،برای ستاندن اموال مردم به زور و انباشتن در گزنجخانزههزا،

امّا پادشاهان باید از سرزمینهای دشمنان و به زور شمشیر گنجخانهای خود را انباشزته کننزد
نه از راه زور و سزتمرری بزا مزردم خزود؛  )6ناسپاسزی در برابزر نیکزیهزای امپراتزور روم و
نادیدهگرفتن حق خویشاوندی با او که برای نابودی دشمن خسرو سپاه و پسر خود تیزادوس
را فرستاده بود ،امّا او چلیپای مسیح را که هیچ نیازی به آن نداشت ،به روم پس نفرسزتاد؛ )7
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کشتن نعمان بن منذر ،به خاطر زنان و بخشیدن پادشاهی او به دیرران ،امّا منزذر بزن نعمزان،
پدربزرگ او تات و تخت ربودهشدة بهرام گور را به او بازگردانده بود و ازاینرو ،پادشاهان
گذشته همری فرزنزدان منزذر را بززرگ داشزته بودنزد (گمنزام359-354 :1373 ،؛ گمنزام،
.)431-430 :1375
مرگ خسرو پرویز

مناب ایرانی و عربی همداستانند که شیرویه میکوشید تا بزرگان از کشتن پدرش درگذرنزد
و خسرو بتواند سالهای پایانی زندگانی خزود را در زنزدان برذرانزد .حتزی گفتزه مزیشزود
شیرویه پاسخهای پدرش را در دل پسندید ،امّا به زبان آن را نزاخوش داشزت و خواسزت تزا
پدرش را به دژ اصطخر بفرستد تا او در آنجا گرامی و آسوده زندگی کند .امّا فرمانزدهان و
مرزبانان ترس داشتند که مبادا خسرو از زندان بیرون آید و دوباره پادشزاه شزود و ازایزنرو،
به شیرویه گفتند «شهریارا! دو شمشیر در یک نیام نرنجد و ایران دو شاه را برنمیتابد .ما نیز
دو شاهنشاه نمیخواهیم ،یا به کشتن پرویز فرمان بده و یا از کار کناره گیر» .شزیرویه پاسزخ
گفت که تا فردا میاندیشد و سپس پاسخ خواهد داد .روز دیرر ،دوباره بزرگزان از شزیرویه
کشتن پدرش را خواستار شدند و شیرویه که از آنها میترسید ناگزیر بزا خواسزت بزرگزان
همداستان شد (ثعالبیمرغنی .)401 :1372 ،بلعمی هزم کوشز

شزیرویه و درخواسزت او از

بزرگان برای درگذشتن از خون پدرش را یادآور شده است .شیرویه در پایان پیغام خود بزه
پدرش گفته بود «این همه ب حسابیها در عالم کردى تا به افعال سیئة خود مأخوذ گشزتی و
مُلک از تو بشد ،و خداى عزّ و جلّ خلقی را گماشته کرد تا امروز مرا م گوینزد اگزر او را
نکش  ،ما نخست تو را بکشیم .اگر حُجّت دارى بروى تا من ایشزان را برزویم تزا از کشزتن
بره  ،و مزرا حُجّزت باشزد و جزواب ایشزان بزه آن بزاز تزوانم دادن» (بلعمزی.)803 :1385 ،
ازاینرو بود که چون اسپاد گُشنَسپ با پیغام خسرو پی

«سپاه و بزرگان عجزم» بازگشزت و

« آن پیغام را حرف به حرف به شیرویه برفت  ...شیرویه برریسزت و درد آمزدش از کشزتن
پدر .دیرر روز همه نزدیک او گرد شدند ،و رسول بخواندند ،گفتند :عرض کزن آنچزه در
جواب و سؤال شیرویه و پرویز گفته است .رسول همچنزان کزه او گفتزه بزود ،پزی

سزپاه و
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بزرگان عجم بازگفت .شیرویه گفت :هرآنچزه مزا پنداشزتیم کزه او خطزا کزرده اسزت همزه
حُجّت پی

آورد و خون او ریختن حالل نیست ،او را هم آنجای میبایزد داشزتن .مردمزان

سپاه این سخن نپسندی دند و گفتند :پادشاه به دو مَلِک راست نشزود و انزدر میزان رعیزت،
بیش

آنند که پدرت را میخواهند ،اگر تو او را نکشی ،ما این ملک بزدو بزازدهیم ،از بهزر

آنکه ایشان خالف کنند و حیلت انریزند ،بهمیان مردمان اندر ،و ایزن ملزک بزر تزو راسزت
نشود ،و چون ملک بدو بازدهند تو دانزی کزه او در کشزتن تزو بزا کسزی مشزورت نکنزد ،و
نرذارد که بر تو یک روز برذرد تزا تزو را نکشزد»(همزان .)813 ،بزار دیرزر بزرگزان پزی
شیرویه رفتند و گفتند «روا نیست که ما دو پادشاه داشته باشیم .یزا فرمزانی بزده تزا خسزرو را
بکشند و ما فرمانبردار تو خواهیم شد ،یا تو را از تخت شزهریاری مزیگیزریم و دوبزاره او را
پادشاه مزیخزوانیم»(طبزری .)777/2 :1352 ،بزا شزنیدن ایزن سزخنان شزیرویه سسزت شزد و
سززرانجام بززه کشززتن پززدرش تززن داد (یعقززوبی213/1 :1366 ،؛ دینززوری141-140 :1381 ،؛
گمنام .)430 :1375 ،در گزارشهای تزاریخی ایرانزی و نزاایرانی ،چرزونری مزرگ خسزرو
پرویز با شاخوبرگهای داستانی فراوان بازگو شده است که در اینجا نمیتوان به همة آنهزا
پرداخززت (نززک :طبززری779/2 :1352 ،؛ بلعمززی815-814 :1385 ،؛ دینززوری141 :1381 ،؛
ثعززالبیمرغنززی402-401 :1372 ،؛ گردیزززی38 :1347 ،؛ فردوسززی363-358/8 :1386 ،؛

Theophanes, 1997: 453-455; Nikephoros, 1990: 63; Chronicon Paschale,
.)1989: 182-189; Sebeos, 1999: 84-85
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در سززال  628م .گززروههززایی از بزرگززان و نژادگززان ایرانززی و فرمانززدهان سززپاه ،در تخترززاه
ساسانیان ،خسرو پرویز را بزه زنزدان انداختنزد و شزیرویه ،بززرگتزرین پسزر او را بزه تخزت
نشاندند .آنها که از سیاستها و شیوة ستمررانة فرمانروایی خسرو بیزار بودند ،گستاخانه از

شیرویه خواهان مرگ پدرش شدند .او در پیغامی به پزدرش یکایزکِ گناهزان او را یزادآور
شد ،تا اگر پاسخی دارد بازگوید تا شزاید شورشزیان از کشزتن او چشزم بپوشزند .خسزرو بزه
زبانی آمیخته بزا نکزوه  ،بزرای همزة کارهزا و سیاسزتهزای خزود اسزتد لهزایی آورد و
یکایک گناهان را چنان پاسخ داد که حتی شیرویه با شنیدن آنها ،هیچ بهانهای برای کشزتن
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پدرش نمیدید ،امّا بزرگان همچنان خواستار کشتن او بودند .نامة شیرویه به پزدرش ،همانزا
گزارش محاکمة خسرو پرویز است که در آن ،بزرگان ایرانی ناخشزنود از خسزرو ،از زبزان
شیرویه سیاستهای زیانآور پادشاهی خسزرو را نکوهیزدهانزد تزا گناهکزاری او و حقّانیزت
بزرگان ایرانی آشکار گردد .پاسخهای خسرو بزه نامزة شزیرویه هزم ،دفاعیزة خسزرو در ایزن
محاکمه است که در آن میکوشد تا حقّانیت و درستی همة سیاستهای خزود را بازگویزد.
مناب تاریخی در گززارش گناهزان خسزرو ،و پاسزخهزای او گهرزاه بزا همزدیرر همخزوانی
ندارند ،امّا شاید درستترین گزارش دربارة گناهزان خسزرو ،فهرسزتی باشزد کزه در تزاریخ
طبری دیده میشزود و هشزت گنزاه بزرای خسزرو آمزده اسزت .دینزوری ،بلعمزی ،ثعزالبی و
فردوسی ،اگرچه در خطوط کلّی داستان محاکمة خسرو پرویز و یادکرد گناهان او با طبری
همداستانند ،امّا گهراه به گناهانی اشاره میکنند کزه سزخت مزیتزوان پزذیرفت از دیزدگاه
شورشیان و دشمنان خسرو پرویز این گناهان چندان مهم بوده باشند.
منابع و مآخذ
 ابنبلخی ( .)1374فارسنامۀ ابنبلخی .براساس متن مصحّح لسترنج و نیکلسن .توضیح
و تحشیه از منصور رسترار فسایی .شیراز :بنیاد فارسشناشی.

 بلعمی ،ابوعلی محمد بن محمد ( .)1385تاریخ بلعمیی .بزه تصزحیح محمزدتقی بهزار.
بهکوش

محمد پروین گنابادی .تهران :زوار.

 تفضلی ،احمزد .)1376( .تاریخ ادبییا
آموزگار .تهران :سخن.

اییران پییش از اسی م .بزهکوشز

ژالزه

 ثعالبیمرغنی ،حسین بن محمد .)1372( .شاهنامۀ کهن :پارسی تاریخ غیرَر السییَر.
ترجمة سید محمد روحانی .مشهد :دانشراه فردوسی مشهد.

 دینززوری (ابززنقتیبززه دینززوری) ،أبومحمززد عبززدا بززن مسززلم (1418ه1998 /م) .عی ی ن
األخبار .المجلد ا ول .بیروت.
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 دینوری ،ابوحنیفه احمد بزن داود ( .)1381اخبیار الوی ا  .ترجمزة محمزود مهزدوی
دامغانی .تهران :نشر نی.

 شاپورشهبازی ،علیرضزا ( .)1389تیاریخ ساسیانیان :ترجمیۀ بخیش ساسیانیان از
کتاب تاریخ طبری و مقایسۀ آن با تاریخ بلعمی .تهران :مرکز نشر دانشراهی.

 شیپمان ،کزالوس ( .)1384مبانی تیاریخ ساسیانیان .ترجمزة کیکزاووس جهانزداری.
تهران :نشر و پژوه

فرزان روز.

 طبری ،محمد بن جریر ( .)1352تاریخ طبری یا تیاریخ الرسیو و الملی

 .ت.2

ترجمة ابوالقاسم پاینده .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

 فرای ،ریچارد نلسون (« .)1373تاریخ سیاسی ایران در دورة ساسانیان» .تاریخ ایران از
سل کیان تا فروپاشی دولت ساسیانی (جلید سی م ی مسیمت او

 .پزژوه

دانشراه کیمبریج .گردآورنده :احسان یارشاطر .ترجمزة حسزن انوشزه .تهزران :امیرکبیزر.
ص.276-217
 فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1386شیاهنامه .بزهکوشز

جزالل خزالقیمطلزق .تهزران :مرکزز

دیرهالمعارف بزرگ اسالمی.
 زز کریستنسن ،آرتور امانوئزل ( .)1374اییران در زمیان ساسیانیان .ترجمزة رشزید
یاسمی .تهران :دنیای کتاب.

 کولسنیکه ،آ .ای .)1389( .ایران در آستانۀ سق ط ساسانیان .ترجمزة محمزدرفیق
یحیایی .تهران :کندوکاو.

 گردیزی ،عبدالحی الضحاک ابن محمود ( .)1347زیناألخبار .به مقابلزه و تصزحیح و
تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

 زز گمنام ( .)1373تجارباالمم فیاخبار مل

العرب و العجم .بهکوشز

رضزا

انزابینژاد و یحیی کالنتری .مشهد :دانشراه فردوسی مشهد.

 گمنزام ( .)1375نهایهاالرب فییاخبیار الُیرو و العَیرب .بزهتصزحیح محمّزدتقی
دان پژوه .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنری.
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 فرهنگ ایرانی پیش از اسی م و آایار آن.) الزه1374(  محمد، محمدیمالیری
. توس: تهران.عربی

در تمدن اس می و ادبیا

 الترجمه و النقو عن الُارسیه فى القیرون.) ب1374(  محمزد،) محمدی(مالیری
. توس: تهران. کتاب التاج و األیین:  الجزء األو،االس میه االولى

 تیاریخ و فرهنیگ اییران در دوران انتقیا از.)1372(  محمد، محمدیمالیری
. یزدان: تهران.1 ت.عصر ساسانی به عصر اس می

 ترجمزة. تاریخ ایرانیان و عربهیا در زمیان ساسیانیان.)1378(  تئودور، نولدکه
. پژوهشراه علوم انسانی و مطالعات فرهنری: تهران.عباس زریابخوئی

جهییانی در
فزرزان

 روم و ایییران دو مییدر.)1386(  انرلبززرت و بئاتززه دیرنززاس، وینتززر

 نشزر و پزژوه: تهزران. ترجمة کیکزاووس جهانزداری.کشاکش و همزیستی

.روز
. ترجمة محمدابراهیم آیتزی.1 ت. تاریخ یعق بی.)1366(  احمد بن ابی یعقوب، یعقوبی
. علمی و فرهنری:تهران
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