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 abstract 
In addition to literary and mythical values, Shahnameh is one of the most 
important sources of the Iranian ancient history, which has specially 
narrated Sassanid history in details. Ferdowsi has faithfully versified the 
texts extracted from various Xodaynamehs, and hence, much details of the 
Sassanid era can be found there. Arabic-Persian histories based on 
Xodaynameh have also rewritten Sassanid history, and are highly valuable. 
In this study, the most important historical sources have been compared 
against the historical narration of Shahnameh. Some of those studying 
Sassanid have insisted on the historical aspect of Shahnameh, and have 
recognized it as having historical value. Some others attribute a relative 
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value to Shahnameh, and some, yet, assume Shahnameh as non-historical. 
The political history after Xosrow Parviz until the collapse of Sassanid was 
very sensitive. The short-time reign of the last Sassanid kings and the 
nobles' struggle on the one hand, and Arabs' attack on the other hand 
overthrew Sassanid dynasty. The special narration of Shahnameh from this 
period has been important, necessitating an assessment of the historical 
detail of Shahnameh and its narration. This research can be purposive in 
the better use of this source for those studying Sassanid. 
Research questions: What are the similarities and differences between 
the historical narration of Shahnameh from the outset of Shiruya's reign 
and the narration of the early sources of Islamic centuries? What are 
important historical data provided by Shahnameh about this period not 
found in other sources? 
Hypothesis: There are valuable similarities and differences between 
the historical narration of Shahnameh at the outset of Shiruya's reign and 
the early Islamic histories, which also include some details that are not 
cited or are incomplete. These narrations have entered Shahnameh from a 
branch of Xodaynameh's and through the mediation of Shahnameh-ye 
Abou Mansouri. 
Research method: The historical data of Shahnameh and other given 
sources were categorized at the outset of Shiruya's reign. Then, detailed 
narration of Shahnameh, similarities and differences were compared and 
then elaborated against each of the historical texts. Results such as 
unveiling the precision and value of Shahnameh in the historical narration 
of Xosrow Parvize's overturn and Shiruya's gaining power are predictable 
from the national epical view. This research can further validate the 
position of Shahnameh in historical sources for those investigating 
Sassanid, and can be useful for other researches in this area. 
Results: Ferdowsi named some warlords of whom just two have been 
mentioned in other texts. "Rostam" and "Naxwar" and their important 
roles in this story, and "Farroxzad Azarmegan"'s full and correct name 
have been mentioned just in Shahnameh. In other words, Shahnameh is 
the only historical source having mentioned these three people in the 
story of Xosrow's overturn and Shiruya's gaining power. Ferdowsi has 
conveyed warlords' names to us more accurately than the other sources. 
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For example, "Naxwar" and "Ashtadgoshasb" can be noted having the 
least change in Shahnameh. Ferdowsi correctly recognizes exhaustion 
from long war and Xosrow's insistence on continuing war as the most 
important motives for the crisis. Disagreements between Xosrow and his 
opponents have been clearly shown in correspondences hinted in 
Shahnameh. Ferdowsi mentions Shiruya's coronation date as "Day" day in 
Azar, which, similar to Tabari's, is the most accurate among all sources. 
Of 18 rebels, Ferdowsi mentions 11, which is the most complete and 
precise among all sources. 

In this part of Shahnameh, Ferdowsi has been constantly faithful to his 
source, and, despite limitations in rhythm and narrative framework, has 
faithfully versified data. He has not changed the forms of names according 
to the standard language of his time, so the names are closer to Pahlavi 
texts. He has mentioned the influential people's names and roles in 
Xosrow's overturn and Shiruya's empowerment, and has also addressed the 
reasons and causes of this event. The view present in Xodaynameh has 
entered Shahnameh with a mediation, and has refined it from non-Iranian 
and caliph-centered deviations. Ferdowsi's historiographical method is the 
same as that of the Iranian’s, which has no contradiction with revising 
historical events. Ferdowsi's poetic style has not blemished his 
historiography at all, and he has been able to juxtapose these two aspects 
in the best possible way.  
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  111 – 85 ،1397 تابستان و بهار اول، شمارة هشتم، سالعلمي ـ پژوهشي،  نامة دوفصل

 يها سده يها خيتار با يفردوس ةشاهنام يخيتار تيروا سنجش
  هيرويش يپادشاه آغاز در ياسالم نينخست

  *زند زاگرس
  **كوب نيزر روزبه

  چكيده
باستان  رانيا خيمنابع تار نِيتر از مهم يا و اسطوره يادب يها بر ارزش افزون شاهنامه

 راه همرا  يساسان ةدور اتيروا ،يدار با امانت يفردوس. است انيساسان خيدر تار ژهيو به
 هيرويش ياز پادشاه شاهنامه تي. روااست دهيبه نظم كش يخيتار يرخدادها اتيئبا جز

 ـ يمهم است و منابع منثورِ عرب اريبس يفروپاش يها نهيزم انيو ب زيو مرگ خسروپرو
منابع با  نيا يِخيتار اتيئها و جز داده ،پژوهش نياند. در ا به آن پرداخته زين يفارس
ها و  تفاوت نيچن همو   شده ليو گزارش آن سنجش و تحل شاهنامه يخيتار تيروا

سره به منبعِ خود  كيبخش،  نيدر ا يها آشكار گشته است. فردوسآن يها يهمانند
 ـ ييروا چهارچوب زيو ن ،وزن، زبانِ منظوم يها تيدوجود محدو  وفادار بوده و با

 ها يجا  ها و نام نام ختياست. او ر دهينظم كش را به اتيئجز قيدارانه و دق ، امانتيداستان
 موجود نگاه زين. ترند كينزد نامه يخدابه  ،رو نياو از آوردهروزگارِ خود  ارِيرا با زبان مع

و  يرانيرايغ يها نگرش از و افتهي راه شاهنامه به يانجيم كي با نامه يخدا در
وجود دارد و  زين شاهنامهمنابع در  گريد يها از داده يارياست. بس راستهيمحور پ خالفت

 شاهنامه گاهيجا تواند يپژوهش م نيگزارش كرده است. ا يفردوس فقطها را  داده يبرخ
 گريد يتر سازد و برا را معتبرتر و برجسته يپژوه يساسان يبرا يخيدر منابع تار

 .فتديحوزه سودمند ب نيها در ا پژوهش
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  .هيروي، ششاهنامه ان،يساسان ،يرانيا ينگار خيتار ز،يخسروپرو :ها دواژهيكل
  

  مسئله طرح و مقدمه. 1
منابع  نيتر مهم از يكي يزبان و ،يا اسطوره ،يادب يها ارزش بر افزون 1يفردوس ةشاهنام

كرده  تيروا اديو دقت ز ليتفص بهرا  انيساسان خيتار ژهيو بهباستان است كه  رانيا خيتار
 اتيروا گريو د 3ها نامهيخدامتن منثورِ برگرفته از  2،اريبس يدار امانتبا  ياست. فردوس

نام كسان و  رخدادها، اتيئجزاز  ياريبس رو نيا ازو  دهيرا به نظم كش 4يساسان ةدور
. افتي توان يمرا در آن  يساسان ةدور يايو جغراف يخيتار يها داده گريد و ،ها يجا نام

شناسان و  رانيا ةمورداستفاد گاه گه ومنثور موردتوجه نبوده  يها خيتار ةانداز به شاهنامه
 تر بيشكه  يفارس ـ يعرب يها خيارت به مشهوراست. منابع منثورِ  گرفته قرارشناسان  يساسان

 چنين همها و  نامهيخدابه  يمتك و اند نگاشته يو فارس يبه دو زبان عرب انيرانيها را ا آن
و ارزش  كرده يسيرا بازنو انيساسان خيگوناگون تار يها وهيبا ش ،ندتهس يمغازو  فتوحات

در  يخيمنابع تار نيا نِيتر مهم انيم آن از. دارند يشناس يساسان يها پژوهش يبرا ياريبس
  خواهند شد. دهيسنج شاهنامه 5يخيتار تيروا با و يپژوهش بررس نيا

 ؛165: 1390 ي(شهباز شناسان يساسان) و 6مطلق ي(خالق پژوهان شاهنامه يبرخ
Pourshariati 2008: 161- 163يدارارا  شاهنامهكرده و  يپافشار شاهنامه يخيتار ة) بر جنب 

 ارزش) 100: 1391 يياي(در زين يا پاره. ندا دانسته انيرانيا يجمع ةو خاطر يخيارزش تار
 يحماس و يا اسطوره يها بخش و دانند يم يساسان ةدر دور فقطو  يرا نسب شاهنامه يخيتار
زبان و  ايگو كه اند دانسته يخيرتاريرا غ شاهنامه زين يگروه. كنند ينمقلمداد  يخيتار سند را
 كهن، سانينو خيتاربرداشت شده باشد كه از  نياآن باعث  زيآم وار و افسانه داستان تيروا
 محمود و) 10 - 9: 1388( اشپولر معاصر، پژوهان خيتار) و از 178 ،1 ج: 1883( يعقوبي
و نداشتن  شاهنامهگمان نگارنده گاه نخواندنِ  به. اند دسته نياز ا 7)39: 1396( دساالريام

به  ندادن ارجاع جهيو درنت ندادن تياهم يِاصل ليمتن دل نياز ا يو شناخت كاف يآگاه
 متخصصنمونه، هوارد جانستن كه  يباستان است. برا رانيا يِخيتار يِها پژوهشدر  شاهنامه

گرچه به ارزش  ،ستاداده  انجام ييها پژوهش زين انيساسان ةدربار اما است، زانسيب خيتار
پند و  يبرا ييها قصه تر بيشرا  نامه يخدااما  ،اشاره دارد رانيا يمل اتيو روا نامه يخدا

و  يفردوس ةشد داده تاب و را آب شاهنامه. او يخياندرز دانسته است، نه سند مطمئن تار
 نياست. ا شاهنامهاو از  يشناخت سطح دهندة داند! كه نشان يم نامه يخدا ةشد دگرگون

 اوست ديآن در د يخيبودن ارزش تار نييو پا شاهنامهاعتباربودن  كم يمعن بهبرداشت او 
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)Howard-Johnston 2008: 119- 120كه او در است نادرست باعث شده  برداشت ني). هم
  بدهد. يارجاع را به فردوس نيتر كم انيساسان خيتار يِسيبازنو

بودن  يخيبا تار يتيضد شاهنامه در يا اسطورهو  يموجودات و پهلوانان فراانسان وجود
گونه بوده و  نيكهن ا يها از اقوام و ملت ياريبس ينگار خيكه سنت تار چرا ،نداردمتن 
 يخيتار ي). رخدادها96 - 95: 1392(زند  دانست ريگ جهان يبتوان آن را سنت ديشا
: 1393 يبي(خط شده است يو پرداخته م  زاده اريبسبرگ  و با شاخ يياه صورت افسانه هب

بوده است.  نيهم زيسپردنشان ن خاطر به تيو قابل يرمز ماندگار نيتر مهم دي) و شا628
و  يامروز يها و سنجه ارهايكهن را با مع يها كه متن داشت توجه ديبا ،جهيدرنت
كه  ديسنج دينبا و توان ينمها  امروز از دانش يها چهارچوبو  ،ها فيها، تعر يندب قالب
  نخواهد برد. ييجا هراه ب

اثرگذار و حساس  اريبس انيساسان يتا فروپاش زيپس از خسروپرو ياسيس خيتار
 زادگان شاهاشراف و  يها و كشمكش يساسان ياني. حكومت كوتاه شاهان پااست

را درهم  يساسان يطومار شاهنشاه يدر زمان كوتاه گريد يسو از انيتاز تازشسو و  كي از
از  انيرانيا يِخيمتن تار نيتر يرانيا منزلة به شاهنامه ةژيو و گرگونيگاه د تي. رواديچيپ
باره را پس از  نيبهتر در ا ي. البته داوراستمهم  اريبس يفروپاش ليدال انيدوره و ب نيا

 اتيروا گريبا د تيروا نيا ستيبا ياز آن م شيپتوان انجام داد و  يم قيدق يبررس
است كه ارزش  ستهيرو، با نيا شود. از دهيسنج مند روش يا گونه دقت و به با يخيتار
و  ،ليتحل ،يابيارز آن يخيتار تيروا ةويو گونه و ش شاهنامه يخيتار اتيئها و جز داده
 نينخست يها سده يها خيتار گريو دقت با د يفراخ به ستيبا يم تيروا نيشود. ا يواكاو
و  ها تفاوت ،چنين همشود.  اندهينما شيها يها و برتر يو كاست دهيسنج ياسالم
با  يفروپاش ليو دال ،انيتاز تازش ،يساسان انيپا يبه رخدادها شاهنامهنگاه  يها يهمانند

تر  بهتر و روشن ةاستفاد يتواند برا يپژوهش م نيشود. ا يبررس بعمنا گريد
 شاهنامه چراكه ،سودمند باشد يساسان خيتار يانيبخش پا درمنابع  نيپژوهان از ا يساسان
 يا گونه دهندة نشان كه دارد يگرگونيد دگاهيد انيساسان يفروپاش ليمقدمات و دال ةدربار
  است. انيساسان كار انيپا) از ي(ساسان يرانيا تياز روا
  

  پژوهش اتيفرض و ها پرسش. 2
  :است ريز يو فرع ياصل يها پاسخ پرسش افتنيدنبال  پژوهش به نيا
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چـه   هيرويش ياز آغاز پادشاه يفردوس ةشاهنام يخيتار تيروا: ياصل پرسش ـ
  دارد؟ ياسالم نينخست يها سده يها خيتار تيبا روا ييها ها و تفاوت يهمانند

مقطـع را عرضـه    نيـ از ا يمهمـ  يخيتـار  يها چه داده شاهنامه: يپرسش فرع ـ
 افت؟يتوان  ينم منابع گريكند كه در د يم

 

  هيفرض 1.2
 يها خيدر سنجش با تار هيرويش يپادشاه آغازدر  يفردوس ةشاهنام يخيتار تيروا
شامل  چنين همدارد كه  يمند ارزش يها ها و تفاوت يهمانند ياسالم نينخست يها سده
 شاهنامهو پس از  شيپ يها خيتار گرياست كه در د يخيتار اتيئها و جز از داده يبرخ

و با  نامه يخدا يها رونوشت از يا از شاخه اتيروا نيناقص است. ا اياشاره نشده 
 يچگونگ ةدربار شاهنامه چنين هم. اند افتهي  راه شاهنامهبه  يابومنصور ةشاهنام يِگر يانجيم

ـ  يرانيا تياز روا يا گونه دهندة كه نشان دارد يدگاهيد زيخسروپرو يركنارب ليو دال
 يتوان گفت كه زبان حماس يم ،گريد يسو است. از انيكار ساسان انيپا مقدماتاز  يدربار

 گريآن نكاسته است و همواره دركنار د يخياز ارزش و اعتبار تار شاهنامهبودن  منظوم اي
  .داستفاده شو ستيبا يمنثور م يخيمنابع تار

  
 پژوهش روش. 3

موردنظر در آغاز  يخيمنابع تار گريو د شاهنامه يخيتار يها داده اتيئجزدر اين پژوهش، 
 ،جزئياتدر  شاهنامه تيروا ،سپس ه است.شد يبند و بخش ييشناسا هيرويش يپادشاه
و سپس  ،فيتوص ده،يسنج يخيتار يها دسته) از متن اي( كيهر با ها تفاوت و ،ها يهمانند
بلكه  ،يمتن ادب منزلة نه به شاهنامهپژوهش  نينكته كه در ا نيبه ا توجه باخواهد شد.  حيتشر
 ازجمله يجي. نتااند نشده گرفته كار به تيروا يها هينظر د،شو يمطالعه م يخيتار يمتن منزلة به

 و زيخسروپرو يبركنار يِچگونگ يِخيتار تيدر روا شاهنامهآشكارشدن دقت و ارزش 
 انيتازدربرابر  ها آنو شكست  افول ليو دال ها نهيزم يبررس زيو ن هيرويش دنيرس قدرت به

در منابع  شاهنامه گاهيجا دتوان يپژوهش م ني. ااست ينيب شيپ قابل يمل ةمسلمان از نگاه حماس
حوزه  نيها در ا پژوهش گريد يتر سازد و برا را معتبرتر و برجسته يپژوه يساسان يبرا يخيتار

  .فتديسودمند ب
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 پژوهش ةنيشيپ. 4

  ياسالم نينخست يها سده يها خيتار با شاهنامه سنجش 1.4
 ةمقال جز به) زيخسروپرو از(پس  انيساسان يانيپا شاهان يحت اي هيرويش يپادشاه ةدور در

 پژوهش ،)507 - 502: 1382( »اثر پنج در تيروا كي« نام به مطلق   يخالق جالل از يكوتاه
 فيتوص كي فقط زين مقاله نيا در. نشد افتي نگارنده يجو و جست ةريدا در يمستقل

 ةدربار و شده دهيسنج گريد يخيتار منبع چهار با هيرويش به خسرو پاسخ در دوستانه رانيا
 ةاما دربار ،بحث شده است يفشردگ منابع به نيو تفاوت ا نامه يخدا يها تيروا در آن منبع
با  شاهنامهسنجش  اي شاهنامهدر  انيساسان خيتار زيو ن شاهنامه يخيتار يها ارزش و ها جنبه
انجام شده است. مانند مقاالت كوتاه:  يمند پراكنده و گاه ارزش يها پژوهش ها خيتار يبرخ

: 1370 دهباشي ؛74 - 65: 1356 خويي (زرياب ييخو ابيزر عباس ،»يطبر و يفردوس«
 انيساسان« ؛)1369( درمه يجووان ،»ييسرا حماسه و خيتار: يفردوس و يطبر« ؛)357 - 347
 و تر مفصل مقاالت و ؛)1369( كوب نيزر روزبه ،»خاطره اي خي: تاريفردوس ةشاهنامدر 
 دنلويآ سجاد ،»شاهنامه در يساسان اريشهر چند يگذار تاج ماه و روز«: مانند يتر نانهيزبير
: 1392( يغفور نيفرز ،»در گزارش سرگذشت انوشزاد شاهنامهارزش « ؛)15 - 1 :1388(

 سنجش با و دارند شاهنامه يخيتار ارزش بر يتر بيش ديكأت رياخ ةمقال دو. )417 - 387
 منابع گريد با شاهنامه سنجش زمينة در. اند داده نشان را مهم نيا منابع گريد با آن يها داده

 يا نمونه )1390( يرو شياز عباس پر يثعالب ريغررالسو  يفردوس ةبرابرنهاد شاهنام كتاب
  .يخيتار اثر دو مطابقت از قيدق و مفصل كار كي از ستا

 منابع تر بيش و انيساسان بخش ةهم كه شده انجام بزرگ پژوهش چند حوزه نيا در اما
 شاهنامهكه گاه با  ،يطبر خيتار انِي. سه ترجمه و گزارشِ بخش ساسانرديگ يم بر در را

و  انيرانيا خيتار :اند از ، عبارتدارند يمند ارزش يها ليشده و نكات و تحل دهيسنج
 انيساسان بخش ةترجم: انيساسان خيتار ؛)1388( تئودور نولدكه ان،يها در زمان ساسان عرب

و  ؛)1389( يشهباز شاپور رضايعل ،يبلعم خيتار با آن ةسيمقا و يطبر خيتار كتاب از
 نيكه محور كار ا جا آن از. )Bosworth 1999( بازورث ادموند ،يطبر خيتارو گزارش  ترجمه

 ازين يخيتار يِعرب ـ يمنابع فارس ةبوده به هم يطبر خيتاربهتر  ةسه اثر گزارش و ترجم
 اريهر سه پژوهش بس گرچه اند، نداشته شاهنامهبه  قيو دق ژهينگاه و كي چيه و اند داشته
 )1391 مطلق  خالقي( شاهنامه يها ادداشتي يِبخش ساسانمطلق در  يهستند. خالق گشا راه

 و است پرداخته ها يهمانند و ها به تفاوت ياديمنابع داشته و تاحد ز گريبه د يقيتوجه دق
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 اما ،است مانند يو ب گانهي شانيا يخينگاه تار شاهنامه گران گزارش و راستارانيو انيدرم
 پرداخته زين ... و ،يشيرايو ،يزبان ،يادب يها هيسو به و بوده جانبه همه گزارش نيا چون

 زين مجموعه آن ةحوصل در و باشد داشته يخيتار سنجش و ليتحل توانسته ينم آن از شيب
 يساسان يشاهنشاه سقوط و افولدر كتاب مفصل  يعتياست. پورشر دهيگنج ينم
)Pourshariati 2008( يطبر خيتاركرده و پس از  يدقت بررس را به يساسان يانيپا يها سال 

منابع  گريپژوهش در آن است كه د نيپرداخته است. ارزش ا زيمنابع ن گريو د شاهنامهبه 
 شاهنامه يها داده ارزش گاه و اند شده گرفته كار به زين يشناس يساسان يها افتهيو  يرانيرايغ

  .است آشكار شده
اما به  ،دارند يا فربه يشناس و كتاباست پرداخته شده  اديز شاهنامهو  يطبر خيتاربه 
توجه شده  تر كممتون  گريبا د ها آنسنجش  زين و ها آن ينگار خيتار يها يژگيها و و جنبه
 سبك و ياسالم نينخست يها سده يها خيتار ليتحل و يمعرف در چنين هم 8.است
 آن به و ستين مربوط مقاله نيا به ميمستق كه شده انجام ييها پژوهش ها آن ينگار خيتار
با كمبود  زين ديگر يكبا  يخيمنابع تار سنجش اي يبند دسته زمينة در. ميپرداز ينم

ها  پژوهش يكوتاه در برخ ياشارات يگرچه گاه ،ميرو هست هروب يجد يها پژوهش
  شود. يم  دهيد

  
  ياسالم نينخست يها سده يها خيتار 2.4
 يخيتار متون پژوهش نيا در ،هجري قمري پنجم ةسد يها خيتار تياهم به توجه با

و  اند پرداخته انيساسان خيتار به و شده نگاشته سده نيا انيپا تا كه يفارس  ـ  يعرب
 اند، شده نيتدو يرانيا يمل اتيروا و يساسان ةدور يها نامه يخدا يةكه برپا جا آن از
نظر گرفته  در شاهنامه يخيتار تيسنجش با روا يبرا يخيتار يمنابع اصل منزلة به

ملوك  يسن خيتار، ينوريد الطوال اخبار ،يعقوبي خيتار توان به ميشده است كه 
مروج الذهب و ، يطبر الرسل و الملوك  خيتار ،ياصفهان ةحمز اءياالرض و االنب
، يثعالب ريغررالس ،يبلعم خيتار، يمقدس خيالبدء و التار ،يمسعود معادن الجوهر

 هيعن القرون الخال هيآثار الباق، يراز ةيمسكو يابوعل تجارب االمم و تعاقب الهمم
. اشاره كرد و العرب فرسال خيتار ياالرب ف ةينها، يزيگرد االخبار نيز، يرونيب

 يبرا تر بيش هينهاو  ،يثعالب ،يبلعم ،يطبر ،ينوريد ،يعقوبيهاي  كتاب ها آن ازميان
  .اند پرداخته جزئياتمنابع به  گرياز د شيچراكه ب ،شدند كار گرفته بهسنجش 
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 ينيجانش و زيخسروپرو يبركنار ميتصم از شاهنامه تيروا ةخالص. 5
  9هيرويش

 صرينافرمان شدند و گراز از ق گُرازو  آزرمگان زادفرخ ،خسرو يها يدادگريب از پس
 نينامه داد كه در ا ،كه در روم بود ،بتازد. خسرو متوجه شد و به گراز رانيخواست به ا
 بر صريق و ،افتندي را نامه گرفتند، روم در را رسان ساخت. نامه ميرا خواه صرينقشه كار ق

 به را خائن انيسپاه كه داد نامه گراز به خسرو. است توطئه درحال كه گرفت خشم گراز
اردو  10رخُرهياردش كينزد و فرستاد يتن هزار دوازده لشكر كي زين گراز. بازفرستد رانيا

گرفتند كه سپاه  ميفرستاد. زادفرخ با گراز تصم ها آننزد  ياميرا با پ زادفرُخزدند. خسرو 
 يبزرگان به سركردگ ميدارند. تصم  را از مجازات شاه بترسانند و همه را ناخشنود نگه

 ،را هيرويششد كه خسرو را خلع كنند و فرزند بزرگش  نيا بر رستمبرادرش  و زادفرُخ
با زادفرخ  ييهاگو و گفتسپاه، پس از  هفرماند ،نَخواربر تخت بنشانند.  ،كه در زندان بود

شدند كه  ييارويدو سردار ناچار به رو ني. ارفتيكرد و خلع او را نپذ يبانياز خسرو پشت
كرد  داريدر زندان با نخوار د هيروي. شديافتادن او انجام  زندانبه شكست سپاه نخوار و به 

دستور  را مقصر دانست. به هيرويش ينخوار باتند يول ،كرد يو از توطئه ابراز ناآگاه
بانگ پاسبانان هراسان  دنيبا شن نيريشزدند.  اديرا فر قبادزادفرخ، شب پاسبانان نام 

(قباد) را پنهان  نام نيچراكه ا ،زده شد نام قباد شگفت دنيكرد و او از شن داريخسرو را ب
. خسرو و ابنديرا باز هيروياخترشماران را خواست تا سرنوشت ش ،رو نيداشته بود. ازا

چراكه بامداد  زند،يبگر يكه شبانه به باغ دنديرس جهينت نيبه ا گو و گفتپس از  نيريش
 يگوشت و نان چند گوهر به بها ديخر يفردا خسرو برا روزِ ميخواهند آمد. ن ها آنسراغ 
از گنج شاه نزد زادفرخ و  ياتهام دزد  بههزار درم به باغبان داد تا بفروشد. باغبان را  سي
 يريدستگ يسوار براصد  سي خسرو را نشان داد. زادفرخ يجا ديبا تهد بردند تا هيرويش

خسرو فرستاد كه از بازداشت او سر باززدند. زادفرخ خود به باغ رفت و به خسرو گفت 
در  ماروسپند ةبه خان ليف كيشود. شاه را با  ميو بهتر است تسل نديكه همه دشمن او

 عتيب او با انيسپاه و كرد يگذار را نگهبان او كردند. قباد تاج نوشيگَلبردند و  سفونيت
 11هيرويشخسرو بود.  يپادشاه هشتم و سيسال  آذرماه از روز يد در رخداد نيا. كردند

 يبرا ياميپ با را ،نيخُرّادبرزو  اَشتادگُشَسبخود،  رينشستن دو وز پس از برتخت
 - 1029 ،2 ج: 1393 ي(فردوس كند توبه تا كرد سفونيت ةروان زندان در زيخسروپرو

  ).327 - 299 ،8 ج: 1389 ي؛ فردوس1042
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  سنجش و بحث. 6
و در بخشِ سنجش با  اند پرداخته هيرويش يپادشاه به فشرده و كوتاه اريبس منابع از يا دسته

 ها آنبه  يكوتاه به ،دارند يمند ارزشكه اشارات گاه  رو آن از يول ،نديآ يكار نم به اديز شاهنامه
او  12برادر هجده نام به هيرويش تاج و جامه رنگ فيتوص از پس ياصفهان ةحمز. ميپرداز يم

 فهرست چند در و) 61: 1844 ياصفهان ة(حمز شدند كشته هيرويش دست توطئه به ليدل بهكه 
 كشتن به يزيگرد). 21 ،16:  (همان است كرده اشاره او يپادشاه ماه  هشت و هيرويش نام به

 را او مرگ و انگاشته هيرويش يپادشاه ينظام يب ليدل را نيهم و دارد اشاره برادر هفده و پدر
 وعيو ش ،به كشتن پدر، ستم بر مردم ي). مسعود102: 1384 يزي(گرد است آورده طاعون از

و  يشاه ساسان نيودوم ستيبرد. او را ب ازميانهزار تن را دويست  اشاره دارد كه يطاعون
 ي(مسعود ماه  شش اي) 232: 2 ج: 1862 ي(مسعود ماه شش و سال  كي را اش يمدت شاه

 سيقيدختر مور مياو را قاتل پدر، مادرش را مر ي) آورده است. مقدس102: 1893
)Mauricius (از مردم دهم نُه و هيرويش كه اين و كرده ثبت ماه  هشت را اش يشاه مدت و 

به كشتن پدر و هفده برادرِ  يراز ةيمسكو). 172 - 171 ،3 ج: 1903 ي(مقدس مردند طاعون
 ماه  و هشت ،مردم از طاعون تر بيشخود، مردن  ياز كارها يمانيو پش يماريبافرهنگ، ب

در فهرست  فقط يروني). ب221 ،1 ج: 1369 يراز ةي(مسكو است كرده اشاره هيرويش يپادشاه
 سال در هيرويش يپادشاه مدت به يا آورده و اشاره هيرويلقب قباد را ش ينام شاهان ساسان

 انيساسان) يزنجان ابوالفرج از(نقل  420 اي) حمزه از(نقل  455 اي) حمزه از(نقل  429 اي 407
 منابع از گريد يا ). دسته131 ،128 ،124 ،122: 1878 يروني(ب مرد طاعون از كه اين و كرده
  .ميپرداز يم ها آندارند كه درادامه به  يو سودمندتر تر بيش يها داده

  
  زيخسروپرو يبركنار ةنقش و ها  يشورش 1.6

  فرخ زاد و زاد فرخ 1.1.6
 را خسرو بر توطئه يِاصل زير برنامه يول ،آورده را »رستم« نام سركش فرماندهان ازميان يفردوس

 نيا. كند يماشاره  نيزبزرگان و وزرا  يِگروه ميو تصم يزنيدانسته، گرچه به را 13»زادفرخ«
 14»هرمزد رستم فرخ«) و همان 3927 تيب ،1033 ،2 ج: 1393 ي(فردوس »زادفرخ« برادرِ رستم

: 1389 ي؛ شهباز484 ،9 ج: 1387 ي(كزاز سوم زدگردي يدر پادشاه انيسپهساالر جنگ با تاز
از خاندان  15»هرمزد فرخ« فرزندانِ دو نيا. است) 208 ،11 ج: 1391 مطلق   ي؛ خالق642

 مطلق   ي(خالق اند پرنفوذ دانسته شده اريكه بس رانيدو تن از چهار اسپهبد ا زياسپهبدان بودند و ن
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 بخش نيا آغاز در و جا كي در تنها يفردوس). Pourshariati 2008: 175؛ 208 ،11 ج: 1389
 مطلق   ي(خالق شده گمان كه گونه آن اگر كه برده نام »آزرمگان زاد فرخ«از  )1030 ،2 ج: 1393(

 نيا دومِ بخش و باشد »هرمزد فرخ پسر زادفرخ« همان) 957: 1390 دنلويآ؛ 215 ،11 ج: 1391
 پدرش نام »زادفرخ« چراكه ،كند ينم دييأت را آن يمنبع چيه باشد او پدر نام  به اشاره نام
 نيا اصل كه اين مگر. ستين شده  شناخته »يآزرم« اي »آزرم« نام به يشخص و بوده »هرمزد فرخ«

 اگر. ميبدان »آذرمه پسر زاد فرخ« و مينگاريب »آذرمهان« فيتحر زين را آن و »آزرمهان« را نام
 واژه نيا چنين هم و ستين سو هم سردار نيا رفتار با واژه نيا يمعنا ،باشد او صفت »آزرمگان«
 احتمال و ميبخوان »آزرمگان زاد، فرخ« و مينگاريب جمله ديق را واژه نيا اگر. ندارد صفت ختير

 ةواژ 16شود، يم دهيد زين ها سينو در دست يآشفتگ يكه كم چنان هم م،يبده فيتحر /يگشتگ
به  ديو ساخت ق افتي مي) نخواهياسيق حي(تصح يسنجش شِيرايپ اي ينيگز يجا يبرا يمناسب

آن است كه آزرمگان را نام شهر و زادگاه او  گري. حدس دستين جيرا شاهنامهدر  زيشكل ن نيا
 يمرز يشهر كينام برده كه نزد» اَذرمه« اي» آذَرم«نام  به يياز روستا يحمو اقوتي. مينگاريب
 حموي اقوتي( است بوده جا آن اهل يآذرم اسحاق بن محمد بن عبداهللابوده و » آذنه«نام  به

دانسته كه تا  ديو برقع عهيب اريد كيآباد نزد يآن را شهر چنين هم). 55 ،1 بخش ،1 ج: 1380
موصل  ياز روستاها اقوتيبوده كه در زمان  نيبيفرسخ فاصله داشته و وابسته به نصده سنجار 

 جهي). درنت165 - 164گذشته در آن نبوده است (همان:  ياز آباد ياثر گريقلمداد شده و د
 دور پس. است آمده يم گرانياز د ها آن زيتما يو برا ها نام يبرخ راه هم »يا آذرمه« اي »يآذرم«
  .باشد بوده آذرمه اهل زاد فرخ نيا كه ستين

 ستيبا يم اند برده گمان) 146 :2008( يعتيپورشر و) 639: 1389( يشهباز كه گونه همان
. افتي آن يبرا چند يليدال توان يم و آورده شمار به زادفرخ از جدا يگريد كس را او

 يةپا(بر شهيهم آن از پس و آمده »زاد فرخ« بار كي نيهم فقط بخش نيا در كه اين نخست
 ،2 ج: 1393به  بنگريدبراي نمونه ( شود يم دهيد »زادفرخ«) مورد 22: نگارنده شمارش

كار  نيدر ا يعمد يو فردوس 17)4067 ،3968 ،3937 ،3915 ،3902 ،3835 يها تيب
هردو  كه يدرحال ،كرده تيرعا قيرا دق نيا ديگر يكدو با  نينشدن ا اشتباه يبراداشته و 

 آمده هم »زاد فرخ« منابع گريد در »فرخ زاد« چنين هم و گنجد يم شاهنامهدر وزن  ختير
 همان زين آن تر لياص ختير ديشا و) 617 ،1 ج: 1403 يطبر به نمونه بنگريدبراي ( است
 آمده »زادفرخ« كه يتيب نينخست از است يگريد كس شخص نيا كه دوم ليدل. است بوده

 يدار نام كسِ كه كند يم يمعرف را او يفردوس چراكه ،شود يم آشكار) 3835 يتب :(همان
 گونه نيا به ،بود »آزرمگان زاد فرخ« همان او اگر 18.داشت يم يگرام را او خسرو و بود
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در سراسر  يو زبان فردوس وهيشده بود و ش يمعرف تر شيپ رايز ؛نداشت نيازي يمعرف
 انيب نيچن نيا يتكرار يها تيشخص يبرا را ها يژگياست كه صفات و و گونه نيا شاهنامه

 تنها او و بوده »يگرام« خسرو نزد »زادفرخ« كه اين است زين تر جالب كه سوم ليدل. كند ينم
 كه يدرحال ،)3836 يتب :(همان كند يزنيرا شاه با طيشرا نيا در تواند يم كه است يسردار

 : (همان )مي(نامستق گر غارت و يرو دژم صفات با و بوده يشورش كي »آزرمگان زاد فرخ«
 از خسرو از مردم يناخشنود ليدال شمردن در يطبر. است شده راه هم) 3826 يتب
 را او خسرو و بود خشن كه برده نام »19ريبهرس طسوج از خندق« اهل »يسم بن دفرخزا«
 بن دزا فرخان« را او گريد ييجا در او). 615 ،1 ج: 1403 ي(طبر بود كرده رهيچ كارها بر
مايگو او و بوده اتيمال گرفتن ديشا »كارهاآن « از منظور). 617 : (همان است نوشته »يس 

 ،9 ج: 1387 يكزاز ؛Pourshariati 2008: 146( است داشته اديز يريگ سخت و خشونت
است  اشاره كرده »بود يخوار  به يستان خراجموكل « كه »زاد فرخ« به زين يبلعم). 480

قدرت خود بهره برد و به فشار بر مردم  نياز ا طيشدن شرا ياو پس از بحران .)985: 1386(
  .پرداخت تر بيش ياندوز و ثروت
 شاهنامهدر » آزرمگان زاد فرخ« همان كس نيا از يبلعم و يطبر منظور اريبس گمان به

 به كه كند يم تيتقو آمده »زاد فرخ« يكه پس از معرف شاهنامهاز  يتيگمان را ب نياست. ا
 نيا از ينام ،منابع گريد در). 3827 يتب ،1030 ،2 ج :1393( دارد اشاره ها ييدارا ستاندن
 منظورش برده نام دربار دارِ پرده »زادان فرخ« از كه زين) 714: 1900( يثعالب و ستين شخص
 از تن دو) هرمزد  فرخ(پسر  »فرخ زاد« و »آزرمگان زاد فرخ« ،جهيدرنت. است »فرخ زاد« همان

 خيتاردر  »يفرخزاد بن سم« زيتن. ن كيخسرو هستند نه  يدر بركنار نيآفر نقش بزرگان
نام پدر او دو جور ثبت شده است  فقطاست كه  شاهنامهدر » آزرمگان زاد فرخ«همان  يطبر

  20.افتيآن ن يبرا يليكه نگارنده دل

  گُراز 2.1.6
 ،يشورش يا چهره او. است »گراز« برده نام بخش نيا آغاز در يفردوس كه يگريد سردار

بوده و » شَهروراز/ شهربراز«سردار  ني(روم) دارد. نام كامل ا و پناهنده به دشمن ،كار انتيخ
 بسنده دوم بخش به ناچار به يفردوس و گنجد ينم) متقارب(بحر  شاهنامهنام در وزن  نيا

 دربار بزرگان(از  »گراز شهران« به اندك يرييتغ با البته 21.)619: 1389 ي(شهبازاست  كرده
. است رفته كار به »گ« با جا همه يول ،برده كار به گريد يجاها در) نيچوب بهرام داستان در
 يها نمونه ديگر يك به »ب« و ،»گ«، »و« ليتبد و ند»براز« از گريد يختير »وراز« و »گراز«
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 اي بوده »شهرگراز« اي »گراز« يفردوس منبع در اي ،رو نيازا 22.دارد يرانيا يها زبان در فراوان
 از يكي فرهان /فَرُّخان يبرا يلشكر يمقام را »شهربراز« يطبر. است يفردوس خود نشِيگز

 يدر ماجرا يطبر كه اين) و باوجود592 ،1 ج :1403 ي(طبر دانسته زيخسروپرو سرداران
همان شهربراز، سردار  شاهنامهبخشِ  نيگراز در ا ديشا برد، يموردبحث ما از او نام نم

 شهربراز 23.او باشد گرينام د زين يطبر خيتاردر » فرخان شهربراز« ديشا زياست و ن ،دار نام
 گرفتن پس در كه بود ،روز مين اسپهبد و رانيا سرداران نيتر بزرگ از يكي ،مهران خاندان از

و  كوب ني(زر داشت يمهم اريبس نقشم)   619 - 604( مصر و مياورشل گشودن و هيسور
 بيصل و بشكند را مياورشل ةمحاصر توانست و) Fry 1983: 170؛ 548 ،2 ج: 1393 روزبه
 يها شكست سبب به و رخدادها نيا از پس). al-Kaʻbi 2016: 52( آورد دست به را نيراست
 كرد شورش خسرو ديشد مجازات ترس از او و گرفت او اعدام به ميتصم خسرو ن،يسنگ
 كرده امضا هم يا نامه  مانيپ انيروم با او ايگو Fry 1983: 170(.24؛ 641: 1379 سن ستني(كر
 چهل يبرا) هيرويش ني(جانش سوم رياردش از پس شهربراز). Spiegel 1878: III, 523( است
  ).Fry 1983: 171( شد كشته سپس و نشست يشاه تخت بر روز

و  25)امي(خور شهربراز به هيرويش ةنام به يارمن سبئوس تنها يرانيرايغ نامورخ انيدرم
 يهاگو و گفتاشاره كرده و آورده كه هنگام  رانيدرخواست بازگشت او از قلمرو روم به ا

به شهربراز دستور فرستاد تا روم را ترك گفته و  وسيهراكل وس،يو هراكل هيرويش انيصلح م
). Sebeos 1999: 86( كار خشنود نبود نيبازگرداند كه البته شهربراز از ا رانيسپاه خود را به ا

 مهم نقش از يارمن نگار خيتار نيا. است بوده نامه مانيپ يها شرط از يكي مهم امر نيا ديشا
 تا زيخسروپرو مرگ از پس چنين هم و روم در زيخسروپرو يها يروزيپ در شهربراز
) و در آن Sebeos 1999: ch 33, 34, 38, 39, 40( است كرده ادي اريبس شهربراز ينينش برتخت

 به نكردن با كمك سفونيدر تازش به ت وسيشهربراز با هراكل يتر به همكار مهم همه از انيم
 شد منجر بزرگان با او اختالف و خسرو تر بيش ضعف به كه كرده اشاره زيخسروپرو

)sebeos 1999: 84-85 .(زيخسروپرو يبركنار در شهربراز مهم نقش دهندة نشان موضوع نيا 
 انيدرم. بود رومندترين همه از او سرداران ةهم انيدرم چراكه ،است هيرويش آمدن كار يرو و
 كرده اشاره زيخسروپرو خلع در شهربراز /گراز مهم نقش به يفردوس فقط نامورخ ةهم

 كه آمده منابع از ياريبس در شهربراز يپناهندگ و شورش داستان كه است يگفتن البته. است
) زيابرو مع زاديشهر( آن يعرب ةترجم سپس و انهيم يفارس به »شهربرازداستان « از ستيبا يم

 يول ،)274: 1386 يتفضل؛ 51: 1386 مطلق   يخالق؛ 305: 1872 ميند ابن( باشد شده گرفته
  26.است كرده انيب يفردوس فقط را خسرو يبركنار در او ميمستق نقش
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  نَخوار 3.1.6
 در و انيشورش با يدست نام برده كه پس از هم 27»نَخوار« نام به وفادار سردار كي از يفردوس
 با او. گرفت عهدهرب را ها زندان گشودن و تختيپا گرفتن يفرمانده فرخ زاد با گو و گفت
و  28ها سينو دست تر بيش كه اينباوجود. ديجنگ ،بود زندان و شهر پاسدار كه ،خسرو سپهبد

: 1389 يفردوس ؛Justi 1963: 328( است تر درست 30نَخوار اند، ثبت كرده» تُخوار« 29ها شيرايو
 يعنوان) naxwār( نخوار كه است آن گريد ليدل). 642: 1389 يشهباز؛ 22 پانوشت ،308 ،8
 31.است شده ليتبد خاص ينام به يمل اتيروا در كه بوده باستان رانيا در يادار ـ ياسيس
با استناد  يعتيدو واژه باشد. پورشر نيا سشينو يكيكاتبان و نزد يدقت يب از تواند يم خطا نيا

 )tanuter( »تانوتر« رانخوار)  (تخوار/ نام نيا اصل) ,Sebeos 86-49 :1999( سبئوس خيتاربه 
مرزبان ارمنستان  »روسيوارازت«بزرگ خاندان ناخارار) دانسته كه به  يمعن به يارمن يعنوان كي(

اما  )،Pourshariati 2008: 153-154( انگاشته است روسيداده شده بود و نخوار را همان وارازت
 ديد ازنخوار  /تخوار به تانوتر تحول و اوردهين انگاره نيا يبرا يا كننده سند قانع اي ليدل

 يا اشاره ريدل سردار نيا به تنها نه گريمنابع د شاهنامه جز به. دينما ينم موجه زين يشناخت زبان
 ها آناز  يكياز  يفردوس فقطو  اند نكرده يا اشاره چيه زين خسرو بانانيپشت به ، بلكهاند نكرده

 ييارويرو در كه باشد كشور داخل ينظام مخالفان از ينماد تواند ينام برده است. البته نخوار م
 دربار ونِياسيس و ،ساالران وانيد ،)شهربراز يندگينما به( مرزها از خارج انينظام به خسرو با
  .رساند انجام به را كودتا و داد ياري) فرخ زاد يندگينما به(

 24در  زيخسروپرو يدر بركنار انيو سپاه انيبه اتحاد دربار پاسكاله ةدادناميرو در
 رانيا سپاه نِيشيپ هفرماند) Gurdanaspa( اَسپه گوردن از جا كياشاره شده و  628 سال ةيفور
 گرد انيشورش و سربازان ةهم و داشته يمهم نقش هيرويش رساندن قدرت به در كه برده نام
 اَسپه گوسدن از گريد ييجا در و) Chronicon Paschal 1989: 183( شدند جمع او
)Gusdanaspa(، رهازس پسر )Rhazes (است برده نام ،بود سپاه ارشد سردارِ كي كه 
)Chronicon Paschal 1989: 186 .(كه باشند نام كي يِنوشتار يخطا اي فيتحر ديبا دو نيا 

  32.است »اَسپاد گُشنسپ /گُشنسپ اَسپاد« همان
تنها  ياشاره كرده و پس از طبر ها آنو نقش » نَخوار«و » رستم«به  يفردوس فقط
 اشاره او مهم نقش و) يسم بن فرخزاد: ي(طبر »آزرمگان زاد فرخ«است كه به  يمورخ
 و منبع دو نيا در زاد فرخ پدر نام تفاوت ليدل افتني منابع گريد سكوت سبب به. است نموده
 بر بودن يفارس سبب به را »آزرمگان« كه اين مگر .است دشوار يگريد بر يكي دادن يبرتر

»مانيب هم منابع يبرخ كه ،را زادفرخ پررنگ نقش يفردوس. ميده يبرتر يتاز »يِس 
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 دانسته خسرو بزرگ پسر را اريشهر) 986: 1386( يبلعم. است داده نشان يخوب به اند، كرده
 او خسرو كه كند يم يمعرف خسرو بزرگ پسر را هيرويش منابع تر بيش با سو هم يفردوس و
  .بود كرده يزندان را

  
  شورش ليدال و ها زهيانگ 2.6
از جنگ با روم  انيسپاه يو روگردان يخستگ شاهنامهو آشكار شورش در  ياصل ليدل

 زين جنگ ةادام بر خسرو مورد يب يِپافشار و يخودخواه ناآشكارِ ليدل به توان يم يول ،است
 يبرخ را سرداران بر فشار و جنگ ةادام در خسرو يخودمحور و ينيخودب نيا. كرد اشاره
 سقوط ياصل عامل) 387، 364 ،5 ج: 1382 يرجب؛ 520: 1388 كوب ني(زر پژوهان خيتار
 رودان انيم و ارمنستان در رانيا يپ در يپ و نيسنگ يها شكست به منابع تر بيش. اند دانسته او

-Howard؛Fry 1983: 170( دارند اشاره) دستگرد و ،نواين گنزك، يرانيو و شدن گشوده(تا 

Johnston 2010 گر رانيو و يشيفرسا ةسال شش يها جنگ)؛ 152 - 147: 1389 كفيكولسن ؛ 
 Theophanes( دنديكش يراحت نفسم   628 در وسيهراكل و هيرويش صلح با كشور هردو كه

 هيرويش و بود روم سود به قرارداد نيا هرچند .)520: 1388 كوب نيزر ؛29-30 :1982
: 1386 گناسيو د نتري(و و مصر را بازگرداند ،رودان انياز ارمنستان، م يبزرگ يها بخش

 يبركنار عامل دو را مجازات از سرداران ترس و شاه ازنفرت اشراف  گناسيو د نتري). و37
 ةهم كه آورده) 199: 1383( يسينف ديسع(همان).  اند دانسته هيرويش كردنِشاه و خسرو

  .دنديشور او بر خسرو يها يرحم يب و يبدرفتار از رافطا
مردم و بزرگان با او كه از سر  يبه دشمن يكوتاه اشاره نكرده و به ينام چيبه ه يعقوبي

 ج: 1883( اشاره كرده است انيزندان يو آزادساز ،هيرويكردن شاو بوده، خلع او، شاه داد يب
 ها آن ميو تصم انيبه خشم خسرو بر سپاه يعقوبي يِبه همان كوتاه زين ينوري). د196: 1

 خلع در بزرگان يزنيرا به تر مفصل يكم هينها). در 111: 1888( بر خلع او پرداخته است
 در و كردند آزاد را انيزندان شب ةمين كه آمده. است شده اشاره هيرويش كردن شاه و خسرو
 و شد بلند »شاهنشاه هيرويش...  باش باش« بانگ سپس كردند، عتيب او با هيرويش كاخ

 يطبر). 428: 1374( كردند يزندان و افتندي را او تا شد پنهان »روانيم« نام به يباغ در خسرو
 يچيسرپ او و بكشد را) هزار 36( انيزندان ةهم داد دستور »فرخ زاذان« به خسرو كه آورده
 پسر زاذ فرخان« كردن رهيچ بزرگان، خواركردن را خسرو با مردم يدشمن ليدال يطبر. كرد
مروم جنگ از يفرار انيسپاه كشتن به ميتصم و ،انيزندان كشتن فرمان كارها، بر »يس 
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 ،آوردند 34»ريبهرس« به را هيرويش و رفتند »33بابل عقر« به بزرگان از يگروه. است آورده
» باغ هندوان«و خسرو به  وستنديپ ها آنبه  زين انيرا آزاد ساختند و فرار انيسپس زندان

 خوزستان ةدادناميروباغ در  ني). ا617 ،1 ج: 1403( را بر تخت نشاندند هيرويو ش ختيگر
)al-Kaʻbi, 2016: 64 428: 1374( هينها در ،»يشاه باغ«) 85 :1999( سبئوس يارمن خيتار) و (
 كه يشاه باغ. است آمده »بردان«) 2 پانوشت، 353: 1373( االمم  تجاربو در  »روانيباغ م«

 نديآ يم نادرست نظر به سه هر اند گواه بدون كه بردان و روانيم و است قينادق و يكل يعنوان
 و كردن يزندان به ليتفص به يبلعم. باشند گريد ينام نادرست سشِينو اي خوانش ديشا و

 دست دنيبر و ،فرزندان بر يريگ سخت جنگ، در يكوتاه جرم به انيسپاه كشتن
 يماجرا سپس. است كرده اشاره خسرو يبركنار ةنيزم عنوان به بابل، دار فرمان »شاه مردان«

 ختنيگر و هيرويش نام كردنِ بانگ ه،يرويش با همه عتيب ه،يرويش ينيجانش بر بزرگان ميتصم
 و گوهرها فروختن يماجرا به اشاره بدون يبلعم. است كرده انيب را باغ به خسرو ةشبان

 اشاره او بر »نوسيجال« گماشتن و »اسفند ماه« ةخان به او بردن و بازداشت به خسرو، لورفتن
 هيرويش يبا آوردن چند افسانه از كودك ي). ثعالب993 - 984: 1386 يبلعم( است كرده
 ييگو شي) و پدمنه و لهيكلو گاو از  ريگرگ بر شاخ بز و خواندن داستان ش ةپنج دني(ساب

 به سپس. است شورش او بر پدر دانسته ميرا تصم هيرويكردن ش يزندان لياخترشناسان، دل
 را او شد باعث كه پرداخته خسرو يازسو بزرگان و ،مرزبانان آزار ،يزير خون ،ياندوز مال
) اشاره كرده كه دار پرده (حاجب/ »فرخ زاذان« نام به فقط او. كردند شاه را هيرويش و خلع

به باغ، لورفتن،  ختنيگر يماجرا زيرا در كاخ او ساكن كردند. درادامه ن نيريخسرو و ش
  ).718 - 712: 1900 ي(ثعالب شدن خسرو را بازگو كرده است يو زندان ،بازداشت
 يازسو نامه كردنِ پاره و زيخسروپرو به امبريپ ةنام به يطبر مانند نگاران خيتار يبرخ
 و امبريپ دعوت به خسرو ةنامحترمان و تند واكنشِ نيا مينامستق و كرده اشاره خسرو

 سپس و خسرو مرگ عامل را خسرو يِپادشاه دنِيپاش ازهم درمورد امبريپ يدعا اي ينيب شيپ
 پاره اش يپادشاه«: گفت خسرو كار نيا به واكنش در امبريپ. دانند يم انيساسان افول
 آورده بيحب ياب  بن ديزي از نقل به »هجرت ششم سال يرخدادها« بخش در يطبر 35.»شود
 نزد را او تا بفرستد امبريپ نزد ريدل مرد دو كه داد اميپ من،ي يروا فرمان باذان، به خسرو كه

در  انيشيفرستاد. قر امبرينزد پ يا را با نامه 36خسرو خُرّه و هيبابو زين او و ببرند خسرو
) درافتاد و امبري(پ مژده كه شاهنشاه خسرو با او«شاد شدند و گفتند:  ها آن دنيطائف از د

بودند و  دهيتراش شيرفتند و چون ر امبريفرستادگان نزد پ!». ديخواهد رس انيپا بهكار او 
 ليو سب شي(ر كنند؟ نيگفته چن يچه كس: «دينگاه نكرد و پرس ها آنبه  امبريداشتند، پ ليسب



 99   ... هاي هاي سده فردوسي با تاريخ شاهنامةسنجش روايت تاريخي 

را به فردا موكول كرد و  داريكه منظورشان شاه بود. د» خداوند ما«پاسخ دادند:  ها آنو » را)
داد و او خسرو را  يروزيرا بر خسرو پ هيرويكه خدا ش ديخبر رس امبريشب از آسمان به پ

و قدرت من  نيد: «ديسيخسرو بنو يفردا به آنان گفت كه برا 37كشت. خيدر فالن تار
خواهم  منيتو را پادشاه  ،يواهد شد و اگر مسلمان شوخسرو خ يپادشاه يِگستردگ به

و  رانيكشتنِ اشراف ا ليدل بهكه خسرو را  ديبه باذان رس هيرويش ةنام يپس از چند». كرد
نكند تا دستور  يكار امبريداشتن سربازان در مرزها كشته است و از او خواست با پ نگه
در  يرانيا يآورد و ابنا مانيمحمد ا يامبريبه پ دينامه را د نيبه او برسد. باذان كه ا هيرويش
  .)297 - 296 ،2 ج: 1403 ي(طبر مسلمان شدند زين مني

 است كرده اشاره انيسپاه و زيخسروپرو ييارويرو به كوتاه هرچند يارمن سبئوس
)Sebeos 1999: 85 هرچند فشرده، به شورش مرزبانان و  ز،ين عرتيس ةدادناميرو). در

 به زين قيبطر ابن). Seert 1983: II, 551( شده است پرداخته هيرويآوردن ش كار يرو
 يها گروه از بردن نام بدون و كرده اشاره وسيهراكل دربرابر خسرو نيسنگ يها شكست

 كشتار، از مردم يناخشنود ه،يرويش ميمستق نقش اي يخارج اي يداخل يِنظام ـ ياسيس
  ).8 - 7: 1909 قيبطر ابن( است دانسته خسرو يبركنار عامل را اديز يها يخراب و ،يزير خون

 و خلع ةويش به يا اشاره چيه يرونيب و ،هيمسكو ،يمسعود ،يمقدس ،يزيگرد حمزه،
 يِشگيهم زيست و تيحيمس رهبران نقش. اند نكرده هيرويش آمدن كار يرو و خسرو بازداشت

نظر گرفت. فشار  در ديبا زيرا ن ها آنبا  زيخسروپرو ةديچيو مناسبات پ نيد نيا يها فرقه
كرد كه  جاديا ها آندر دل  يا نهيك نينش يحيمس يو شهرها انيحيمس يبر برخ زيخسروپرو
 يفشار زمان نينقش داشتند. ا زيكار ن نيشادمان شدند و در ا اريخسرو بس ياز بركنار
و خسرو  شد روزيپ رانيبر سپاه ا هيبوزنط يسايبا كمك كل وسيكه هراكل شدآشكار 

 صبران شوعي يحت و شد تر بيش انيحيمس آزارنتيجه، در. ديدرا دربرابر خود  انيحيمس
 شد اعدام ،بود زندان در سال پانزده كه دار نام شدگانِ يحيمس از ،)نيشيپ يِزرتشت(مهنوش، 

 اعدام و ،شكنجه بازداشت، انيروم با يدست هم جرم به زين را نيزديم).   620 - 619(در 
 با هرمزد ين و ،شمطا ن،يزدي پسران پس نيا از. كرد مصادره را شيها ييدارا شاه و كردند

 يباز ياساس نقش خسرو اعدام و يبركنار در و وستنديپ انيشورش به يپدركشتگ ةنيك
  38.)199 - 198: 1383 يسي(نف كردند

 نيتر مهم را انيسپاه كشتار و كردن يزندان يطبر و روم با يطوالن يها جنگ يفردوس
 نام و ختيگر آن به خسرو كه يباغ نام يفردوس 39.اند دانسته خسرو خلع و شورش ليدل
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 و بزرگان شورش ليدال يبرخ به چنين هم و است اوردهين را هيرويش شدن يزندان محل
 گريد در پراكنده صورت به كمبودها نيا است يگفتن. است نكرده اشاره زين خسرو يخطاها
بخش  نيدر ا شاهنامه يخيتار يها داده. ندارند را ها داده نيا ةهم كي چيه و آمده منابع
  هستند. نامه يخدااز  يتيمستند به روا يانجيمند و با م ارزش
  هيرويش يگذار تاج و زيخسروپرو بازداشت 3.6
 شدن پنهان خسرو، بركنارشدن 41،»قباد« نام جارزدن داستان 40منابع يبرخ همانند شاهنامهدر 
 كه يگوهر يرو از باغبان دست به خسرو لورفتن و ،باغ كي در نيريش و خسرو ةشبان

كواد  /قباد. است شده تيروا اندازه به و ييبايز به بود داده او به خوراك ديخر يبرا خسرو
 Göbl 1971: 14- 54; Göbl( است آمده او يها سكه بر و بود هيرويش ةشاهان و يرسم نام

 اشاره شدن ميتسل به او كردن يراض و خسرو با زادفرخ يگو و گفت به سپس 42.)29 :1983
 »نوشيگَل« و كرده يزندان سفونيت در »ماروسپند« ةخان در ليف بر سوار را خسرو. است شده
  43كردند. او نگهبان را

  هيرويش يگذار تاج 1.3.6
 را روز نيا بار كي. است آورده »آذرماه از روز يد« را هيرويش يگذار تاج جا دو در يفردوس

 شاه زبان از بار كيو  44)4086 يتب، 1040 ،2 ج: 1393( دانسته خسرو بازداشت با زمان هم
 كم دست يطبر). 168 يتب، 1047 ،2 ج: 1393( است كرده انيب هيرويش به اش نامه در هند
 بازداشت روز به بار كي. است كرده اشاره خيتار نيا به) نگارنده يوجو جست حد(در بار چهار
 يبلعم و) آذر(نهم  »حبسه و آذر روز و آذر ماهفاَخَذَه « ):617 ،1 ج: 1403( كرده اشاره خسرو

 آورده خسرو يپادشاه سال 38 از پس و »آذرماه از آذرروز« را خيتار نيا او، از يرويپ به
 انگاشته خسرو كانينزد از تن دو را ماه و روز نام نشأت صادق كه است جالب). 991: 1386(

ناقص آمده و  زين ندهيپا ة) و در ترجم235: 1391 ي(طبر »گرفتند را آذر روز و آذر ماه«!: است
در  يول ،)767 ،2 ج: 1362 طبري( »به ماه آذر او را بگرفتند: «است نام روز را از قلم انداخته

...  را او« :يشهباز ) و شاپور378: 1388( »او را در روز آذر از ماه آذر بگرفتند«نولدكه:  ةترجم
 دوم بار يطبر. است آمده درست و كامل) 203: 1389( »كردند يزندان...  آذر ماه از آذر روز در
: 1403( است كرده اشاره هيرويش يگذار تاج يبرا »بĤذَريد روز آذر ماه« به هند شاه يِنيب شيپ در
قَتَلَه « ):627 ،1 ج: 1403( است كرده اشاره خسرو شدن كشته خيتار به سوم بار او). 623 ،1 ج
 نيا 45.ستين ياختالف ها ترجمه در رياخ بار دو در و) آذر(دوازدهم  »ماه روز آذر ماه



 101   ... هاي هاي سده فردوسي با تاريخ شاهنامةسنجش روايت تاريخي 

 از پس »هجرت ششم سال يرخدادها« فصل در اسالم خيتار بخش در چهارم بار سينو خيتار
 آورده نيچن نيا را خسرو شدن كشته خيتار يواقد از نقل به زيخسروپرو به امبريپ ةنام گزارش
 گذشته شب از ساعت شش هجرت هفتم سال االول يجماد دهم شنبه سه شب هيرويش«: است
  46.)297 ،2 ج: 1403 ي(طبر »كشت را پدرش

الكهارت ( است كرده محاسبهق   7 با برابرم   628 سال در را هيرويش يپادشاه الكهارت
برداشت كرده  وسيهراكل ةكه از نام 628 هيفور 29 با را خيتار نيا نولدكه). 473: 1384

(اعدام) وهشتم  بيست و(بازداشت) چهارم  و بيست وسيهراكل ةنام در چراكه ،داند يهماهنگ م
) برابر با دي(با استناد به گوتشم يشمار گاه در سهيكب اختالف ليدل به يول ،است آمده هيفور

-Howard؛ 1شت پانو ،400: 1388(نولدكه  بوده است هيفورنهم  و بيست وپنجم  و بيست

Johnston 2010روز ماه« يعني يطبر خيتارشدن خسرو) در  (كشته سوم خيتار دنلوي). سجاد آ/ 
 نيبه د يد«بودن به تر كينزد ليدل به و انگاشته هيرويش يگذار تاج روز را »آذر دوازدهمِ

 گمان به) كه 9: 1388 دنلوي(آ است گرفته فرض »نيبه د يد«را  شاهنامهدر  »يد«» (پانزدهم)
 روز يبرا را ها خيتار نيبارِ نخست و سوم آشكارا ا ينگارنده هردو انگاره نادرست است. طبر

 خيتار انيب از پس خسرو، بازداشت هنگام و نخست بارِ اما ،نبرده كار به هيرويش يگذار تاج
 در تواند يم مينامستق كه كرده اشاره هيرويش با بزرگان عتيب و ينينش برتخت به بازداشت، قِيدق

. است آورده »آذر به يد« آشكارا) هند شاه ينيب شي(پ دوم بار يول. شود انگاشته روز همان
 /آذرروز  به  يد« يطبر خيتاردر  هيرويش يگذار تاج خيتار گفت توان يم جا نيا تا جهيدرنت

در سال  هيرويش يپادشاه پاسكاله ةدادناميرواست. در » نهمِ آذر آذرروز/« اي» هشتمِ آذر
 منبع نيا در وسيهراكل يها ) آمده و در نامهني(كنستانت دوم وسِيهراكل ييروا فرمان شانزدهم

 Chronicon Paschal( م ثبت شده  628در  هيفور 25 هيرويش يِنيجانش و خسرو يِبركنار روز

 يكي يرانيبه آذر) ا يِ(د ) آن را با هشتم آذر5 پانوشت ،378: 1388( كه نولدكه )183 :1989
شاه هند  يِنيب شيگزارش با پ نيكرده است. ا دييأت زي) ن644: 1389( يشهباز دانسته و شاپور

  هماهنگ است. زين» هشتم /آذر به يد« يعني يطبر خيتاردر 
 را خيتار دو نيا فقط است بهتر يطبر و يفردوس گزارش سنجش يبرا ،جهيدرنت

 به يد و) ي(فردوس آذرماه روزِ يد: شود كاسته بحث ابهام و يپراكندگ از تا ميريبگ  نظر در
 خسرو شدن كشته به فقط) روز (ماه يطبر سومِ بار خِيتار چراكه)، ي(طبر آذرماه آذرروزِ
 ةمحاكم و بود نشسته تخت بر تر شيپ هيرويش و ستين يگذار تاج از يسخن و دارد اشاره
 روز كي كه ،زين(آذرروز)  كمي بار خِيتار و داشته ادامه هيرويش يپادشاه در خسرو
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 در باستان رانيا شمار گاه در كه اين به توجه با. ندارد اشاره يگذار تاج به ميمستق جاست، جابه
 يطبر و يفردوس تيروا كه انگاشت توان يم 47،داشته وجود »يد« نام با روز سه ماه هر

(روز » آذر به يد« يجا به را »يد« يفردوس كه حيتوض نيا با البته است، درست هردو
 اندك نيا عامل حماسه شِيسرا يها يستگيبا و منظوم زبان ايگو كه برده كار به) هشتم
 به يد« جا كي و) »آذر به يد« يجا به دي(شا »آذر« جا كي) يبلعم زي(ن يطبر و بوده تفاوت

 ياپيپ روزِ دو در رخداد دو به اي بوده او منبع اي او يِدقت يب از اي كه است برده كار به »آذر
(بارِ سوم) » به آذر يد« از را »يد« يطبر و »آذر« يفردوس گر،يد زبان به. دارد اشاره
  .اند كرده اشاره »آذرهشتم « به هردو و اند سترده
  

  يريگ جهينت. 7
: است برده نام سردار چند از يفردوس »هيرويش دنيرس قدرت به و خسرو بازداشت« بخش در

 فقطمتون  گريآزرمگان، گُراز و نَخوار، كه در د زاد فرخ هرمزد،فرخ زادفرخ هرمزد، فرخ رستم
) اشاره يبن سم زاد (فرخ گريد نام با زاد فرخ و نام نيهم با) گراز و فرخ (زاد ها آنبه دو نفر 

 اديزگمان  ماجرا و نام كامل و به نيدر ا ها آنو نقش مهم » نَخوار«و » رستم«شده است. 
گان زاد فرخ« درستكه به  يخيتنها منبع تار ،گريآمده است. به زبان د شاهنامهدر  فقط» آزرم

است و  شاهنامهاشاره نموده  هيرويآمدن ش كار يخسرو و رو يبركنار يسه كس در ماجرا نيا
 ارزش افزوده يرا به متن نم يوفادار بوده و كسان ياربسبه منبع خود  يبابت كه فردوس نياز ا

 و تر درست ختير با منابع گريد نسبت به را سرداران نام يفردوس. دارد ييباال ياستناد
 كه كرد اشاره »اَشتادگُشسب« و »نَخوار« به توان يم ،نمونه يبرا .است رسانده ما به يتر سالم

 شورش ليدل به يفردوس. اند را داشته يو گشتگ يدگرگون نيتر كم شاهنامهدر  ها نام نيا
خسرو  يِو پافشار ياز جنگ طوالن يشورش را خستگ ةزيانگ نيتر مهم و كرده اشاره سرداران
 يمنابع عرب يبرخ زيو ن يرانيرايغ يِخيبه منابع تار توجه با ليدل نيجنگ دانسته است. ا ةبر ادام

 نظرها گوها و اختالف و بوده است. گفت ها آن نِيتر مهم ديو شا ليدال نيتر از مهم يفارس ـ
در پاسخ  ژهيو به ها ينگار نامه در يفراخ و يخوب به او مخالفانِ و ،انيشورش ،خسرو انيم

نكردن داستان در  گسترش و شرح رخداد و فشرده ةويش نيآمده است. ا شاهنامهخسرو در 
 ،دارد ييباال ارزش خيتار گرِ پژوهش يشده كه برا تيرعا شاهنامه يخيتار اتياز روا ياريبس

 ،چنين هم. اند سترده را جزئيات سان كي منبع باوجود) يثعالب(مانند  منابع گريد چراكه
 منابع يِساز مخدوش اي تصرف و دخل گمانِ از را گر پژوهش يفردوس قِيدق يِدار امانت
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 آورده آذر ماه از يد روزِ را هيرويش يگذار تاج زمان يفردوس. سازد يم خاطر آسوده يخيتار
(روز » به آذر يد« يجا به فقطمنابع است و  ةهم انيدرم خيتار نيتر درست يطبر همانند كه

گمان  بوده و به يابومنصور ةشاهناماز  اديگمان ز تفاوت اندك به نيآمده است. ا »يد«هشتم) 
 از. انگاشت منظوم زبان و وزن تيدمحدو از را آن توان يصورت م نيكه درا يكم از فردوس

 را او يبركنار نانِيآفر نقش و خسرو بر شورش سركردگان موجود، گوناگونِ منابع يبررس
 .3)، شاپور(مانند  شهربراز پسران .2(گراز)،  شهربراز .1 :برشمرد گونه نيا توان يم

 زادفرخ .8 آزرمگان، فرخزاد .7 مهرسپند،  .6 نوش،يگَل .5 ن،يخُرادبرز .4 اَسپادگشنسپ،
 .11 ،)فرّخان: ي(طبر هرمزد فرخ .10 هرمزد، فرخ پسر رستم .9 هرمزد، فرخ پسر(دادفرخ) 
پسران  .14(تُخوار)،  نَخوار .13 ن،يزديشمطا پسر   .12 شاه، مردان پسر) وهرمزدي(ن مهرهرمزد

 .18و  ،يارمن سرداران .17 ،ريوز روزيپ .16 ،)هيرويتو  هي(بندو پسران بستام .15 ،هيبندو
 ةهم انيدرم كه كرده اشاره افراد نيا از تن يازده به يفردوس انيم  نيا از 48.انيكنارنگ خاندان
 يانيپا بخش در را افراد نيا از يشمار يفردوس البته. است نيتر قيدق و نيتر كامل منابع

 يعتيپورشر. است پرداخته آن به يگريد جستار در نگارنده كه برده نام هيرويش يپادشاه
  .است دانسته يپارت مهم يها خاندان ةندينما را افراد نيا تر بيش) 173 :2008(

 يِخيتار منبعِ به سره كي ها، بخش گريد همانند ،شاهنامهبخش از  نيدر ا يفردوس
 ،منظوم زبانِ وزن، يها محدوديت وجود با و بوده وفادار) يابومنصور ةشاهنام( ِخود منثور

 دهيكش نظم به را آن جزئيات و ها داده قيدق و دارانه امانت يداستان ـ ييروا چهارچوب زين و
 اريمع و يجار زبان با را ها يجا كسان و نام نام ختير او. است نداختهين قلم از يزيچ و

 شي. او بترند كينزد نامه يخداازجمله  يبه متون پهلو ،رو نيا از و نداده رييتغ خود روزگارِ
 هيرويآمدن ش كار يخسرو و رو ينام و نقش اشخاص اثرگذار در بركنار  بهمنابع  گرياز د

 كيبا  نامه يخداپرداخته است. نگاه موجود در  زيرخداد ن نيو علل ا لياشاره كرده و به دال
 اي محور خالفت و يرانيرايغ يها فيتحر و ها و از نگرش افتهيراه  شاهنامهبه  يانجيم
 تيروا ةويو ش انيرانينگاه ا يِفهم و بازخوان زيبابت ن نياست. از ا راستهيپ پرستانه گانهيب

 انيساسان يانيپا يها سال يبه رخدادها »ينگاه خود« اي »نگرشِ از درون«فهم  يبرا شاهنامه
  است. مند ارزش اريبس ها آن يو فروپاش

است كه در  يو مل يرانيا يِسينو خيتار سبك همان يفردوس يِسينو خيتار ةويش
 توان يم انيهخامنش و نيآغاز انِيرانيا روزگار تا را آن و داردريشه  يسينو نامه يخدا
 خ،يتار ةفلسف افسانه، و اسطوره ادب، و هنر تياهم سبك نيا در. كرد يكاو شهير

 تياهم يمل فرهنگ و ،تيهو از يپاسدار ،يباور سرنوشت ،يآموز حكمت ،يمند هدف
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 و زيست چيه اهداف نيا ،يفردوس چنين هم و يرانيا سانينو خيتار ديد از و دارد فراوان
 خيتار تيواقع اي يواقع ةگذشت ،يخيتار يدادهايرو يسيبازنو ،ينگار رخداد با يتناقض

به گذشته  ها آنكردن  است كه پرتاب يامروز يكرديرو ها يو جداساز زهايتما نينداشته و ا
 همواره منابع به يبند پاي و اديز يِدار امانت باوجود يفردوس. دينما ينم يدرست و منطق

 نبوده گرانيد ةبست گوش و چشم و اراده يب روِ دنباله و داشته شاعرانه زبانِ و سبك استقالل
 نخست همانا كه بوده قائل يجد و مهم اريبس يآرمان و يكار شيخو خود يبرا او. است
  .است بوده باستان رانيا تيهو و ،فرهنگ خ،يتار انتقال سپس و يپاسدار
 يِنگار خيتار بر يا خدشه چيه يفردوس شاعربودن و بياد كه است مهم اريبس نكته نيا
. دارد نگه دركنارهم را جنبه دو نيا ممكن شكلِ نيبهتر به توانسته او و نكرده وارد او

 نكاسته او يِسينو خيتار در دقت و يدار امانت زانيم از شاعرانه يِپرداز اليخ و يهنر يِآزاد
 ها، نام دادها،يرو جزئيات و داشته را دقت تينها يخيتار يها داده نقل در او. است
 قلم از خود تيروا تركردنِ جذاب و يادب يِشيآزاداند ةبهان به را موارد گريد و ،ها خيتار ماده

در سراسر  هگمان نگارند بهو البته  انيدر بخش ساسان كم دست يفردوس. است نداختهين
 ينگار خيتار« متن نيا شيسرا در را خود كار، »رانيا يواقع خيتار« را خود منبع شاهنامه
  است. انگاشته يم »نگار خيتار« كي را خود و ،»منظوم
  

  ها نوشت يپ
 

 منظور ييجا اگر و رود يم كار به شاهنامه ،يفردوس ةشاهنام يجا مقاله به نيپس و در كل ا ني. ازا1
 باشد نام كامل خواهد آمد. ،يابومنصور اي يمانند ثعالب گر،يد يا شاهنامه

: 1386 مطلق  خالقي؛ 539 - 512: 1377 مطلق  خالقيبه  ديبنگر يفردوس يدار امانت زانيم يبرا. 2
3 - 70. 

  .703 - 675: 1393 يبي؛ خط1394كوب  نيزر به ديبنگر ها نامه يخدااز محتوا و انواع  يآگاه ي. برا3
  .است مانده جا آن به ةمقدم فقطبه نثر است كه  يابومنصور ةشاهنام. منظور همان 4
است كه  يمتن يكردن سخن و دراصطالح ادب خبر و نقل يمعن ) در لغت بهnarrative( تي. روا5

 »گريد كي دركنار رخدادها يرتصادفيغ و ملموس يتوال« اي دارد يراو و كند يم انيداستان را ب
 يبرخ و باستان رانيا در اتيروا. رديگ يم دربر را داستان ديجد انواع تا ها حماسه از تيروا

 و اسطوره ازجمله يفرهنگ يها جلوه يتمام در تيروا گاه. است بوده منظوم تر شيب ها تمدن
: است شده يبند بخش دسته سه به تيروا زمان عامل به توجه با گاه و است شده دهيد خيتار
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 تيروا از يبخش را يخيتار تيروا توان يم رو، نيا از. ها زمان تداخل و ،نگر ندهيآ نگر، گذشته
 ).253: 1390 داد؛ 698 - 695، 2 ج: 1376 نژاد (قاسم كرد قلمداد نگر گذشته

 شانيا يها ها و گزارش ادداشتيكه درادامه اشاره خواهد شد، سراسرِ سه جلد  يبر مقاالت . افزون6
 سخن است. نيگواه ا شاهنامهبر 

 يجد هشدار برند يم بهره يخيتار پژوهش يبرا شاهنامه يخيتار بخش از كه يكسان به شانيا. 7
  ).39: 1396 دساالريام! (»يخيتار« نه و دانسته »يادب« اثر كي را شاهنامه چراكه داده،

  .1369 درمهبه  دينمونه بنگر يبرا 8.
 يبررس يبرا. شود يآن پررنگ م يو ادب يبه نظم است و گاه زبان حماس شاهنامه تي. روا9

 به هيرايپ يب و يخيتار يتيروا و گذشت ها هيال نيا از امكان درحد است ازين خيتار يها داده
 و دقت، ،يدار امانت كمال در است دهيكوش نگارنده است، دشوار كارگاه نيا گرچه. داد دست
  .شود كينزد هدف به اتيروا يخيتار ةهست بر خدشه بدون

  .فارس استان در يكنون روزآباديف شهر رامونيپ امروزه و پارس در جور اي گور شهر. 10
، 382: 1388 نولدكه به ديبنگر ،مجهول ياي با نام نيا خوانش و يشناس شهير از يآگاه يبرا. 11

  .2 شتپانو
 ك،ياروندز ك،يشادز زدابزودشاه، شادمان، افرودشاه، شاه، روزانيف شاه، كوران شاه، مردان ار،يشهر. 12

 نيا هينها. در ريو اردش ،بخت جهان ر،يش جوان رزاد،يش خُره، زادان مردخُره، خُره، به، قُس دل، قُس
 ردابزودشاه، شادمان، ابزودشاه، شاه، روزانيپ شاه، كوران شاه، مردان ار،يشهر: است آمده گونه نيا ها نام

 و ،دل قُس مردپناه، بخت، جهان ر،يش جوان رزاد،يش خره، زاذان مردخره، خره، ك،ياروندز ك،يشادز
  .باشد/ پسر پس معرب ديشا قس) 649: 1389( يشهباز شاپور گمان به. به قُس

 ايگو كه منابع گريد در »فرخ زادان« و) 249 ،2: ج 1350 ي(فردوس يبندار ةترجم در »زاذفرخ«. 13
: 1388پاسداران دربار (نولدكه  هفرماند اي) 215 ،11: ج 1391 مطلق  خالقي( خسرو بارساالر

  ) هم بوده است.377
  .شد كشته هيقادس جنگ در كه فرخزاد رستم به دار نام. 14
 ريو وز )Pourshariati 2008: 174( يعتيپورشر پروانه و يارمن سبئوس ةگفت به ماد ةشاهزاد. 15

  .شد كشته و كرد زين يپادشاه يادعا دخت يآزرم يپادشاه در كه دخت بوران
  .10 پانوشت، 299 ،8: ج 1389 يفردوس به ديبنگر. 16
 ييبه رستگار فسا دي(بنگر ميدار »زاد فرخ« يها صفات و نام شاهنامه گريد يها بخش در البته 17.

  .ندنفر كي ها آن از يبرخ كه) زاد فرخ نام ليذ: 1388
  .يبد يگرام خسرو كينزد به/ يبد ينام كه زادفرخ دگر،. 18
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  .رياردش: تسوگ به يشهباز شاپور ة. در ترجم19
 يپهلو از اي يموروث يا رتبه اي بوده، يعبر يشم اي كه كرده يزن گمانه »يسم« نام ةدربار نولدكه. 20

 يشهباز شاپور نيچن هم). 1 پانوشت، 373: 1388( است داده رخ ترجمه يخطا يعرب به
 .باشد يمنصب ديشا كه زده گمان) 639: 1389(

 قباد روزگار از كه دانسته يمنصب بلكه خاص، نام نه را عنوان نيا يطبر استناد به يشهباز شاپور. 21
  ).619: 1389( افتي رواج

 / بسطام.بستام و ،وستهم گستهم، بشتاسب؛ و شتاسپيو گشتاسب، مانند. 22

23. see Kaegi and Cobb, 95-112. 

24. see H. Hubschmann, “Iranica, 1 šahrbarāz”, Zeitschrift der Deutcshen 

Morgenlandischen Gesellschaft, vol. 47.  

 اي خُرخان از يختير تواند يم كه دهينام) شهروراز گاه(و  »اميخور« تر شيب را شهربراز سبئوس. 25
 لقب او يبرا نيچن هم. بود فرخان شهربراز ياصل نام يطبر ةگفت به چراكه باشد،(فَرّخان)  خُرهان

/ زن رزم« از يختير اريبس گمان به كه) Sebeos 1999: 62( آورده زين »وزنيرزم« و »ارِزمن«
 .است »رزمنده

  :به ديبنگر ،انيروم و ،شهربراز خسرو، انيم ينگار نامه و كشمكش از يآگاه يبرا. 26
Theophanes 1982: 452. 

 .داشت يمهم نقش زين نيچوب بهرام با جنگ يماجرا در كه يسردار. 27

 ةترجم زيو ن 733 نگراديو لن ،903، استانبول 741، قاهره 731استانبول  يها سينو دست مانند. 28
  ).249 ،2: ج 1350( شاهنامهاز  يبندار

  .3938، ب 245: 9: ج 1971چاپ مسكو  ةشاهنام؛ 178، 9ج  ،ي. مانند كزاز29
  .گريد سينو دست چند و 891 و 675 لندن يها سينو دست در. 30

31. see Gyselen 2004, 31- 46.  

را راهزاد » رهازس«دانسته و » گشنسپ سپاد«از  يفيرا تحر» گردن اسپه« يشهباز شاپور. 32
 ).642: 1389انگاشته است (

 امروزه كه رودان انيم در رودسوار كنار يا منطقه در بوده زندان كي كه بابل كاخ اي بابل ياكرا. 33
 .است بابل ده جنوب در القصر

 به« را شهر نيا) 203: 1389( يطبر خيتار ةدر ترجم يشهباز ) و شاپور378: 1388. نولدكه (34
 .اند نوشته »رياردش

  ؛»فقال رسول اهللا مزق ملكه« .35
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 »يبن حذافه سهماعبداهللا «نام فرستاده اشاره كرده و او را   به فقط هيالنبو ةريسهشام در  ابن
  ).354: 1385هشام  (ابن است نكرده ماجرا به يتر شيب ةاشار و دهينام

 در متن: خر خسره. .36

 هجري قمرياالول سال هفتم  يشنبه دهم جماد شب سه هيرويكه ش كرده نقل ياز واقد يطبر. 37
نگارنده هرچه  يول ،)297 ،2: ج 1403 يشش ساعت از شب گذشته، پدرش را كشت (طبر

  !افتين يمغازگزارش را در  نيگشت ا
  .1 پانوشت، 401: 1388 نولدكه به ديبنگر ،)نيزدي( شمطا پدر با خسرو رفتار از يآگاه يبرا. 38
؛ 1386 گناسيد و نتريوبه  ديبنگر ،و روم رانيا يشيفرسا يها جنگ چون و چند از يآگاه يبرا. 39

.Theophanes 1982 

40  . also see Sebeos 1999, 85-86.  
  ).180: 1387 ي(كزاز است) ق زبر(به  قَباد يكزاز استاد خوانش. 41

42  . see Malek 1955, 119-129.  

  .اند شده يبررس نام دو نيا »زيخسروپرو زندان و نگهبان« بخش در نگارنده از گريد يجستار در. 43
44.  

  يم و انيبر مرغوآتشگه يدروزوبدآذرماهكجا
 

ماه : «ندهيپا ؛)249: 1391( »افتاد اتفاق ماه روز و آذرماه در خسروقتل : «نشأت سوم بار يبرا. 45
 كشته آذرماه ماه از ماه روز دراو : «يشهباز شاپور ؛)779 ،2: ج 1362( »شد كشته ماه روز آذر
 ).400: 1388( »بود آذر ماه از روز ماه در او شدن كشته: «نولدكه ؛)218: 1389( »شد

سبع  ةمن سن ياالول يمن جماد نيمض اليالثالثائه لعشره ل لهيل ياباه كسر هيرويقتل ش يقال الواقد« .46
  ».لست ساعات مضت منها

 راه هم خود از پس روزِ نامِ با ،يجداساز يبرا كه بوده »يد« نام با روز سه يزرتشت شمار گاه در. 47
 ).23( نيد به يد و) 15( مهر به يد)، هشت( آذر به يد: اند شده يم

 او كه هيبندو پسر گمان به و) 642: 1389( است برشمره را گروه نيا از تن هنُ يشهباز شاپور. 48
  باشد. هرمزد فرخ همان برده نام
  
  نامه كتاب

: يـروت ب يخو،ش يرايش، و2ج  ،التصديقو  التحقيق عليالمجموع  التاريخ)، م 1909( يدسع يق،بطر ابن
  .اليسوعين	 اآلباء
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  .اليپزيگگوستاو فلوگل،  ويرايش، الفهرست)، 1872( محمد بن اسحاق يم،ند ابن
 محالتـي،  رسوليهاشم سيد ترجمة، اسالم پيامبرحضرت محمد  زندگاني)، 1385( هشام، عبدالملك ابن

  .كتابچيتهران: 
آژنـد،   يعقـوب  ةترجم ايران،در  نگاري تاريخ، »يرانيا نگاري تاريخ تكوين«)، 1388اشپولر، برتولد (

  تهران: گستره.
، 8، س ايرانيمطالعات ، »شاهنامهدر  يساسان يارچند شهر گذاري روز و ماه تاج«)، 1388سجاد ( آيدنلو،

  .15ش 
 تهران: سخن. ،يفردوس ةشاهنام يدةبرگز ؛دفتر خسروان)، 1390سجاد ( آيدنلو،

 نيبهار و محمد پرو يالشعرا ملك شيرايو ،يبلعم خيتار)، 1386( محمد بن محمد يابوعل ،يبلعم
  .هرمستهران:  ،يگناباد

  .گيپزيال زاخائو، ادوارد شيرايو ،هيالخال القرون عن هيالباقآثار  م)،  1878( محمد بن احمد حانيابور ،يرونيب
  .يزديتهران: محمود افشار  ،يثعالب ريغررالسو  يفردوس ةبرابرنهاد شاهنام)، 1390(عباس  ،يرو شيپر

: مشهد ،يكالنتر ييحي و نژاد يانزاب رضا حيتصح به)، 1373( العجم و العرب ملوك اخبار يف االمم تجارب
  .يفردوس دانشگاه

مقدمـه،   ،رهميسـ  و الفـرس  ملوك اخبار غررم)،   1900( ليابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسمع ،يثعالب
  .سيهرمان زتنبرگ، پار يفرانسو ةو ترجم ،شيرايو
  .گيپزيال گوتوالد، شيرايو ،اءياالنب و االرض ملوك يسن خيتارم)،   1844( حسن ابن ،ياصفهان هحمز

  .15 س ،يشناس رانيا، »در پنج اثر تيروا كي«)، 1382جالل (، مطلق خالقي 
 ميرمسـتق يو غ ميمسـتق  ذخـ أم ةدربـار  ي(جستار نامهيخداتا  شاهنامهاز «)، 1386( جالل ،مطلق  خالقي

  .2و  1 ش، 7 س ،باستان رانيا ةنام، )»شاهنامه
  .ياسالم بزرگ المعارفةريدا :تهران، 3 ج، شاهنامه يها ادداشتي)، 1391( جالل ،مطلق  خالقي
  .39 ش، 10س  ،يشناس رانيا ،»يمنابع فردوس رامونيدر پ« )،1377( جالل ،مطلق  خالقي
  .2، ج رانيجامع ا خيتار ،»رانيا يمل خيدر تار انيساسان«)، 1393( ابوالفضل ،يبيخط
  .5ج  ،رانيجامع ا خيتار، »نامه يخدا«)، 1393ابوالفضل ( ،يبيخط
  .ديمروار: تهران ،يادب اصطالحات فرهنگ)، 1390( مايس داد،

 حقانيآهنگ  ترجمة، ساسانيان امپراتوري هاي ناگفته، »شاهنامه يخيتار يتسند«)، 1391تورج ( دريايي،
  تهران: كتاب پارسه. بيرجندي، فاضليو محمود 

محمد  ةراستيو ،يطبر ةادنامي ،»خاطره اي خي: تاريفردوس ةشاهنامدر  انيساسان« ،)1369( يجووان درمه،
  .يو وزارت فرهنگ و آموزش عال يزاده، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم قاسم

  .ليبر: دنيل رگاس،يگ ريميوالد شيرايو ،الطوال اخبارم)،   1888( احمد بن داود فهيابوحن ،ينوريد
  .مدبر: تهران ،مقاالت مجموعه؛ و شاهنامه يفردوس)، 1370( يعل ،يدهباش
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  .توس: تهران، 5 ج ،گمشده يها هزاره)، 1382( زيپرو ،يرجب
  .يتهران: پژوهشگاه علوم انسان شاهنامه، يها نام فرهنگ)، 1388منصور ( ،ييفسا رستگار

  .نايس: تهران باوندپور، يريام سجاد و يرضاخان خداداد قاتيتعل و ترجمه)، 1395( خوزستان ةدادناميرو
نداف، فرزانه  دايكوشش و ، بهدكتر زهره زرشناس ةنامارج: رنج و گنج)، 1392( روزبه ،كوب نيزر

 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يفومش يو محمد شكر ،گشتاسب

  .2، ج رانيجامع ا خيتار ،»انيساسان ياسيس خيتار«)، 1393كوب، روزبه ( نيزر
  .22، ج يالمعارف بزرگ اسالمةريدا، »نامه يخدا«)، 1394كوب، روزبه ( نيزر
 ،هـا  قـدرت  بـا  كشـمكش  اسـالم،  از قبل رانيا: رانيا مردم خيتار)، 1388( نيعبدالحس كوب، نيزر

  .ريركبيام: تهران
  .344، ش غماي ةمجل ،»يطبر و يفردوس« ،)1356( عباس ،ييخو ابيزر

  .15 ش، 9 س ،يحماس ادب ةنام پژوهش ،»يفردوس ةشاهنام يسينو خيسبك تار«)، 1392زاگرس ( زند،
 ةسيمقا و يطبر خيتار كتاب از انيساسان بخش ةترجم: انيساسان خيتار)، 1389( عليرضا شهبازي، شاپور
  .يتهران: مركز نشر دانشگاه ،يبلعم خيتار با آن
  تهران: هرمس. مشايخ، هايده ة، ترجمفردوسي تحليلي نامة زندگي)، 1390( يرضاعل شهبازي، شاپور
 ةهزار شيمقاالت هما مجموعه ،»در گزارش سرگذشت انوشزاد شاهنامهارزش « ،)1392( نيفرز ،يغفور

  .ي، فرهنگستان زبان و ادب فارسشاهنامه
  .رياساط: تهران نده،يپا ابوالقاسم ةترجم ،يطبر خيتار)، 1362( ريجر بن محمد ابوجعفر ،يطبر
 ،)يهجر 31 سال تا آغاز از رانيا(بخش  الملوك و الرسل خيتار)، 1391( ريجر بن محمد ابوجعفر ،يطبر

 .يفرهنگ يعلم: تهران نشأت، صادق ةترجم

 ،االمـم و الملـوك   خيالمعـروف بتـار  ؛ يالطبـر  خيتار )،م  1983ق/   1403( ريجر بن محمد ابوجعفر ،يطبر
 م).  1900 - 1879 ل،يبر: دنيل چاپ اساس(بر للمطبوعات ياالعلم ةمؤسس: روتيب

عبـدالوهاب   حيتصـح  ،يبنـدار  يفتح بن عل ةترجم ،الشاهنامهم)،   1932ق/   1350ابوالقاسم ( ،يفردوس
  .هيدارالكتب المصر، قاهره: 2، ج عزام
  .ياسالم بزرگ المعارفةريدا: تهران، 8 ج ،مطلق خالقي  جالل شيرايو ،شاهنامه )،1389( ابوالقاسم ،يفردوس
  .سخن: تهران، 2 ج ،مطلق  خالقي جالل شيرايپ ،شاهنامه)، 1393ابوالقاسم ( ،يفردوس
: مسـكو  ،9 ج ن،ينوشـ  نيعبدالحسـ  و برتلس چيادواردو شيرايو ،شاهنامه)، 1971ابوالقاسم ( ،يفردوس

  .يشورو اتحاد علوم يآكادم
  .انوشه حسن يسرپرست به، 2 ج ،يفارس ادب ةنام دانش ،يفارس ادب ةنام فرهنگ)، 1376( ينژاد، عل قاسم
  كتاب. يايتهران: دن ،ياسمي ديرش ةترجم ان،يساسان زمان در رانيا)، 1379آرتور امانوئل ( سن،ستنيكر

  ، تهران: سمت.9 ج ،يفردوس ةشاهنامو گزارش  شيرايو ،باستان ةنام)، 1387( نيالد رجالليم ،يكزاز
 قيـ رف محمد ةترجم ا،يگولفسكايپ ةراستيو ،انيساسان سقوط ةآستان در رانيا)، 1389. (يا. ا كف،يكولسن
  .كندوكاو: تهران ،ييايحي
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رضازاده ملك، تهران: انجمـن   مياهتمام رح به ،االخبار  نيز)، 1384ضحاك (عبدالحي بن  ،يزيگرد
 .يفرهنگآثار و مفاخر 

 ةترجمـ  ،ينظر آرتـور جـان بـر    ريز ،رانيا راثيم ،»رانيا خيرتا يشمار گاه«)، 1384الكهارت، الرنس (
  .يديمحمد سع

 يفرانسو ةو ترجم شيرايو ،الجوهر معادن و الذهب مروجم)،   1862( نيحس بن يعل ابوالحسن ،يمسعود
  .سي، پار2ج  ه،يو پاروه دوكرت نارديدوم هيبارب
  .لي: بردنيل ،هيدخو شيرايو ،االشراف و هيالتنبم)،   1893( نيحس بن يعل ابوالحسن ،يمسعود
  ، تهران: سروش.1ج  ،يابوالقاسم امام ةترجم ،االمم تجارب ،)1369( يابوعل ،يراز هيمسكو
 .سي، پار3 جكلمان هوار،  يفرانسو ةترجم و شيرايو ،خيالتار و البدء)، م  1903( طاهر بن مطهر ،يمقدس

  .رياساط: تهران ،رانيا در تيحيمس)، 1383( ديسع ،يسينف
 و آثـار  انجمـن : تهـران  پـژوه،  دانش يمحمدتق كوشش به)، 1374( العرب و الفرس خيتار يف االرب يةنها

  .يفرهنگ مفاخر
: تهران ،ييخو ابيزر عباس ةترجم ،انيساسان زمان در ها عرب و انيرانيا خيتار ،)1388تئودور ( نولدكه،

  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه
 ةترجم ،يستيز هم و كشاكش در يجهان قدرت دو رانيا و روم)، 1386( گناسيانگلبرت و بئاته د نتر،يو

 .روز فرزان: تهران ،يجهاندار كاوسيك

: تهـران بخش،  2 در 1 ج ،يمنزو ينقيعل ةترجم ،البلدان  معجم)، 1380( هللاعبدا بن اقوتي ،يحمو اقوتي
 .يفرهنگ راثيم سازمان

، 1تئودور هوتسـما، ج   شيرايو ،يعقوبي خيتارم)،   1883( بن جعفر بن وهب عقوبي ياحمد بن اب ،يعقوبي
 .لي: بردنيل
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