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 چكيده
ـ ها بـا امپرا خسروپرويز است كه سال ان نامدار عصرهد يكي از فرمان شهربراز ور ت

و پيروزي) بيزانس(روم هاي شاياني به دسـت آورد؛ از جملـه اورشـليم را جنگيد

و صليبي را -كه به اعتقاد مسيحيان، عيسي مسيح بر آن مصلوب شده بود-گرفت

و ليبـي را در سـال. به تيسفون، پايتخت شاهنشاهي ايران، فرستاد وي سپس مصر

و پس از چند سده، دوباره قلمرو ايران را به گسـتردگي زمـانم تسخي614 ر كرد

و جـدال بـه اما ديري نپايد كه روابط وي بـا خسـرو؛هخامنشيان رساند تيرگـي

بيانجاميد كه نتايج آن در فروپاشي سلسله در. تـأثير نبـودي ساسانيان بـا تأمـل

استنباط كرد كـه توانمي،روايات مورخان در خصوص روابط خسرو با شهربراز

و پـذيرفتني هاي ديگر جامعاز روايت،شاهنامهگزارش  بـر اسـاس. تـر اسـت تر

و مهم رويشاهنامه انـدوزي گرداني شهربراز از خسـروپرويز، گـنج، عامل اصلي

و خراج بيي جنگهاي گراني بوده كه در نتيجهخسرو و بر،حاصلشهاي مستمر

كه. گذاشته استدوش مردم مي ها بـراي خسـرو جنگـاوري كـرده سال شهربراز

و نپـذيرفتن  و خودكـامگي خسـرو و تفـرعن و درد مردم است، هنگامي كه رنج

كنـد، مانـدن در اردوي خسـرو را تقاضاهاي صـلح هراكليـوس را مشـاهده مـي 

و ضمن گراييدن به مسيحيتخردمندانه نمي ، تصـميم بـه سـرنگوني خسـرو بيند

.گيرد مي

و روم، خسروپرويز، شهربراز، هراكليوسجنگ:هاي كليديواژه .هاي ايران

و ادبيات فارسي دانشيار∗ )ي مسئول نويسنده( akbar.nahvi@yahoo.com زبان
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 مقدمه.1

يكي از ادوار مهم تاريخ ايـران باسـتان)م 628-590(هاي فرمانروايي خسرو پرويز سال
آن. رودبه شمار مي كـه در انـدك مـدتي قلمـرو ساسـانيان تـا سـرحد در اين دوران، با

و هاي اضمحالل وري هخامنشي گسترش يافت، زمينهتامپرا آن نيز در شرف تكوين بود
و تخت و مرجي شگفت براي تصاحب تاج و،با مرگ خسرو، هرج بر ايران حاكم شـد

.ي اين سلسله از هم گسيختديري نپاييد كه با هجوم مسلمانان، شيرازه
و خوني سالتقريباً همه آن هاي پادشاهي خسرو با جنگ ريزي سپري شـد كـه از

زيجمله مي گـريختن او بـه؛نبردهاي خسرو با بهرام چـوبين:ر اشاره كردتوان به وقايع
و سرانجام به و بازگشتش به ايران شـدن؛ كشـته)م 591(رسيدن بهـرام چـوبين قتلروم

و بسطام  فشـاني كـرده كه براي به تخت رسيدن خسـرو جـان) هاي خسرودايي(بِندوي
بـه تحليـل رفـتن قـوايو)م 627-602از(بودند؛ نبردهاي طوالني خسرو بـا روميـان 

و كشته و»هامرز«هاي دهان خسرو به نام شدن دو تن از فرماننظامي ايران؛ جنگ ذوقار
و نـابود شـدن»نعمان بن منذر لخمي«شدن؛ كشته)م 611(»جالبزين« به فرمان خسرو

جزگزارش مورخان درباره).م 614(دودمان لخميان  را،يـات ايـن حـوادثيي خسـرو
حق«پادشاهي  و كنـد تصـوير مـي» ناشناس ضعيف النفس، خودپسند، ستمكار، شهوتران

ي هـاي او سـرانجام موجـب نـابودي سلسـله خـردي كه بـي) 3:2501ج،1386پيرنيا،(
در نامـه خـدايي حوادث عصر خسرو عالوه بر گزارش رسمي درباره. ساساني شد كـه

گانه نيز نگاشته شـده كـهو بعضي منابع تاريخي منعكس است، چند كتاب جدا شاهنامه
مياز ميان آن :هاي زير اشاره كردتوان به نمونه ها

بـاره بيهقي در اين؛در سرگذشت پرماجراي بهرام با خسرو پرويز كتاب بهرام چوبين.1
و استوار«: گويدمي شدن حكومت خسـرو، بـه دسـتور او ايـن پس از كشته شدن بهرام

گـاه فرزنـد يكـي از دبيـران،آن.ي آن را نپسـنديد كتاب را نوشتند؛ ولي خسرو، مقدمـه 
و منزلـت آن  و خسرو بر پايه نگارش ديباچه را به عهده گرفت كه مورد پسند واقع شد

بيهقي سپس چند سطر از آن ديباچه را كه بـه نثـري) 481: 1902بيهقي،(».فرزند افزود
و مسجع است، نقـل مـي  ب بـه گفتـه. كنـد آراسته راي ابـن نـديم، كتـاب هـرام چـوبين

ايـن كتـاب در دوران) 541: 1346ابـن نـديم،(.به عربـي ترجمـه كـرد»سالمبن جبله«
و ايشـان اسالمي در دست و دينـوري قـرار داشـته اسـت رس مورخـاني ماننـد بلعمـي



و شاهنامه بررسي 181 ــــــــــــــــــــروابط خسروپرويز با شهربراز بر اساس منابع تاريخي
داسـتان«هاي همين كتابسن بر پايهكريستن. اندسرگذشت بهرام را به تفصيل نقل كرده

) 1383سن، كريستن(.سازي كرده استرا باز» بهرام چوبين
و موضوع آن بـه حـوادث عصـر.2 دومين كتابي كه در ادبيات پهلوي شهرت يافته بود

و پرويزداستان شهرشد، خسرو پرويز مربوط مي بـراز فرّخان ملقب بـه شـهر. است براز
شـام، از سرداران نامدار خسرو بود كـه فتوحـات او در بيـزانس،) وراز، شهر گرازشهر(

و مصر هنگام فرمانروايي فوكاس ، نام او را بر سـر)م610-602( ور رومتامپرا،فلسطين
متوقف شـد)م 641-610(سرانجام در برابر هراكليوس فتوحاتش ولي؛ها انداختزبان

و بـا بـهو پس از كشته و درگذشت پسرش شيرويه، به تيسفون رفت شدن خسروپرويز
سرگذشـت ايـن. روز در ايران سلطنت كرد40شيرويه، حدود قتل رساندن اردشير پسر 

در،سردار نيز مانند بهرام چوبين ، الفهرستموضوع كتابي در ادبيات پهلوي شده بود كه
گمانبي»شهريزاد«) 541: 1346ابن نديم،(.آمده است شهريزاد مع ابرويزنام آن كتاب،

شـهر«هـاي منابع ديگر به صـورت براز است كه نامش در برخيي شهرتحريف از كلمه
. نيز تحريف شده است...»شهريار«و»شهر ابرار«،»ايران

را»اينوسترانتسف« و پرويز، نام اين كتاب كه شهرزاد و بر آن است مسـلماً«نوشته
و يك شببا كتاب  سـن نيـز كريستن) 149: 1351اينوسترانتسف،(».ارتباط دارد هزار

و پسرانش كـه در ظاهراً افسانه«: گويديم»گرگوار«به نقل از   الـفي عربي عمرالنعمان
و مـراد شـهر[مندرج است، مبتني بر قصصي است كه در بـاب ايـن سـرداران ليله بـراز

شـهبازي نيـز ايـن) 469: 1367سن،كريستن(».در افواه متداول بوده است] شاهين است
ملـك«محققـان، داسـتان بلنـد منظـور ايـن) 617: 1389شهبازي،(نظر را پذيرفته است 
و فرزندان او و ضوء المكان،نعمان تـا 137و 106تا45هاي است كه در شبانه» شركان

و يك شبهاي از داستان 142 هـايي از ايـن گفتني اسـت قسـمت. نقل شده است هزار
آنداستان به ويژه بخش براز با هراكليوس اسـتي نبردهاي شهرتداعي كننده،هاي اخير

و خسرو به او لقب شـهر نام شهرو و رزميـوزن براز نيز فرّخان بود ) جـو جنـگ (= وراز
ــود ــاريخ ســرياني دور نمــي)617: همــان(.داده ب ــه در ت ــه لقــب دوم وي ك ــد ك نماي

در»رميزان«،»العبري ابن« : 1358نلدكـه،(ضـبط شـده اسـت»رميـوزان«، تاريخ طبريو
هنـدگان را بـه ذهـن ايـن پژو»المكـان ضوء«م غريبنا،)1:466ج،1408؛ طبري،482

مستلزم پژوهشـي جداگانـه،درستي يا نادرستي اين نظر،حال به همه. متبادر كرده باشد
. است
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و پرويزابن نديم از و چنـد داستان بهرام چـوبينو نامهخدايو داستان شهر براز
ازو افسـانهي سيرتفارسيان درباره«هايي كه كتاب ديگر در رديف كتاب هـاي حقيقـي

از اين روي، دكتر) 541: 1346ابن نديم،.(اند، ياد كرده استنوشته بوده» پادشاهان خود
انـد، نبوده نامهخدايي اين آثار يا از اجزاي تشكيل دهنده«تفضلي احتمال داده است كه 

)1376:274تفضلي،(».به اختصار ذكر شده بوده است،ها در اين كتاب يا مطالب آن
و پرويزشهراز مترجم عربي كتاب شايد ايـن كتـاب. اطالعي در دست نيست براز

ماجراهاي شـهر. سالم به عربي درآورده باشدبن، جبلهچوبين بهرامرا نيز همچون كتاب 
و عربي نقل شده است براز با خسرو . پرويز، به طور پراكنده در بسياري از متون فارسي

مبرخي از اين كتاب آنأخذي مستقل به شمار نميها، و نويسندگان ها مطالب خـود آيند
و يا گزارش آنان با واسطهرا از منابع پيش از خود برگرفته پهلـويينامـه خـدايبه،اند

شرسد كه چنانمي انـد؛ براز را به اختصار آورده بـودههركه آمد، در آن كتاب، سرگذشت
و شـهر از كتـاب،احتمال بسـيار قـوي اما برخي روايات نيز در دست داريم كه به  بـراز

. پرويز بسيار سـودمندند اند كه براي تكميل حوادث عصر خسروسرچشمه گرفته پرويز
در اين مقاله كوشش شده است كه علت تيره شدن روابط خسرو بـا شـهربراز براسـاس

و سپس با روايت،اين روايات  پيش از پـرداختن بـه ايـن. مقايسه شود شاهنامهبررسي
ن كـهاي منـابع تحقيقـاتي معاصـر موضوع، شايسته است حوادث عصر خسرو بـر پايـه

سرياني است و .به اختصار نقل شود،عمدتاً متكي بر منابع التين

 حوادث عصر خسروپرويز.2

و پيـروزي يـافتن بـر بهـرام پادشاهي خسروپرويز در واقع پـس از بازگشـت او از روم
در) هاي خسـرو دايي(»بسطام«و»بندوي«.م آغاز گرديد 591چوبين در سال  كـه او را

و تخت ياري كرده بودند، نخست مورد مالطفت قرار گرفتند؛ بندوي در  رسيدن به تاج
و بسطام دربار به سر مي شد) ستهموي(برد چند ماه بعـد،. به فرمانروايي خراسان گسيل

 پيگـو(كرد، به دسـتور او كشـته شـد بندوي كه خسرو را در امور حكومتي سرزنش مي
و بسطام نيز بـه دربـار فراخوانـده شـد؛ ولـي او كـه از سـرانجام) 115: 1391لفسكايا،

و بـه تأ 592يـا 591در سال برادرش هراسناك شده بود، سـي از بهـرامم شـورش كـرد
و ديلميـان بـه،چوبين و به يـاري تركـان و در ري به نام خود سكّه زد تاج بر سر نهاد

و سرانجام 595او تا سال. مقابله با خسرو پرداخت م در برابر خسرو مقاومت ورزيد



و شاهنامه بررسي 183 ــــــــــــــــــــروابط خسروپرويز با شهربراز بر اساس منابع تاريخي
و بنابر روايتي 601در سال ، خـواهر بهـرام»گرديـه«به دسـت،به دست يكي از تركان

(ه همسـري خسـرو درآمـد، كشـته شـد چوبين كه سپس بـ ؛ 735، 731: 1358نلدكـه،.
بدين ترتيب، دو نفري كـه خسـرو) 117: 1391؛ پيگولفسكايا، 467: 1367سن، كريستن

و ممكن بود بتوانند او را از تخت شاهي به زير  كشـند، از سـربرا به سلطنت رساندند
. راه برداشته شدند

و رفتن به روم براي جلـب همكـاري خسرو هنگام گريختن از برابر بهرام چوبين
اوو برخورداري از حمايت) موريق(قيصر موريكيوس  هـايي از ايـران را بـه بخش،هاي
 پـس از كشـته،م 602؛ ولي در پاييز سال)103: 1391پيگولفسكايا،(قيصر واگذار كرد 

و فرزندانش به دست فوكاس  بهانه بـه دسـت خسـرو،)م 610-602(شدن موريكيوس
و به متصرفات روم حمله كنـد ) 612: 1389شـهبازي،(.افتاد تا پيمان گذشته را بشكند

از،»تئودوزيـوس«بين روميان شايع شده بود كه يكي از فرزندان موريكيوس موسوم بـه
و به دربار خسرو پناهنـده شـده اسـت كـه را شـهبازي منـابعي. چنگ فوكاس گريخته

ـ درستي اين خبر را پذيرفته بوده و مـي د، ذكـر مـي ان شـايد واقعـاً خسـرو«: افزايـد كنـد
علَم كندزاده شاه )616انهم(».اي رومي را در دربار داشته تا او را براي جانشيني موريق

و سپاهيان ايران به فرماندهي خسرو وارد قسمت علياي بين 604در سال النهرين شـدند
م خسـرو، سـاالري بـه نـام 605در سـال. را تصرف كردند) نزديك نصيبين(شهر دارا 

و طي سـال را همراه با شهر»كارداريكان« م 607و 606هـاي براز به نبرد روميان فرستاد
يو بـه عبـارتي ديگـر همـه»ادسا«و»ميافارقين«،»شهر آمد«،»دژ مارده«،»حصن كيفا«

سـپاهيان ايـران بـه) 125و124: 1391پيگولفسكايا،(.به دست ايرانيان افتاد،هرينالنبين
مي(رهبري كارداريكان  بـه پـيش همچنـان) نويسـند كه در منابع شرقي نامش را شاهين

و در سال  به 610رفتند .،كـه در سـاحل برابـر قسـطنطنيه بـود، رسـيدند»كالسـيدون«م
)623: 1389شهبازي،(

پيشكست و مـرج،روميان پيِرد هاي اوضاع داخلي دولت بيزانس را قـرين هـرج
و زمـام امـور را در دسـت)هرَقل(هراكليوس،م 610در سال. كرد ، فوكـاس را كشـت

و سفيراني به دربار خسرو فرستاد تا به او ابالغ كنند كـه چـون فوكـاس، قيصـر«گرفت
: 1391پيگولفسـكايا،(».من فوكـاس را كشـتم،موريكيوس، دوست تو را به قتل رسانيد

و سـردارانش بـه،اما خسرو سرمست از پيروزي) 128 به درخواست هرقل پاسخ نـداد
و اورشـليمي غـرب، شـهر در ناحيـه. روي در قلمرو روم ادامه دادند پيش بـراز، دمشـق
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را بـه)ع(و صـليب حضـرت عيسـي)م 614تابسـتان(را تصرف كـرد) المقدسبيت(
و براي خسر آن) 618و 617: 1389شهبازي،(.و فرستاددست آورد اين كار در دنيـاي

و به قول نلدكه، عالم مسيحيت به لرزه درآمد،روز ) 483: 1358نلدكه،(.اثر غريبي كرد
بياگر روايات غربي را درباره رحمي را به حـدي اين فتح بپذيريم، ايرانيان در اورشليم

قراعالي خود مي و مورخان تعداد .انـد هـزار نفـر نوشـته90تـا62بانيان را بين رسانند
) 130و129: 1391پيگولفسكايا،(

و در سـال براز همچنـان بـه پـيش شهر ازم614روي خـود ادامـه داد بـا گذشـتن
آن،صحراي سينا و به سوي بندر اسكندريه پيش رفت؛ اما فتح بـه دليـل،وارد مصر شد

هاي كوچـك فراوانـي ايرانيان قايق«: پذير نشدجز با نيرنگ امكان،استحكام باروي شهر
و در تاريكي سحرگاه به ميان گروهي از ماهي آن فراهم كردند و بـا هـا وارد گيران رفتند

و دروازه را به روي همدستان خود گشـودند ... شهر شدند : همـان(».نگهبانان را كشتند
و ليبي تا اتيمي»تئوفانس«؛)134 :انهمـ(وپي را تصرف كردنـد گويد ايرانيان تمام مصر
و)134 و شمال آفريقا بـه دسـت ايرانيـان افتـاد و بدين ترتيب، متصرفات روم در آسيا
گسـترش،وري هخامنشي در عصر داريـوش اولتي قدرت خسرو تا سرحد امپراحوزه
.م در تصرف ايران بود؛ اما ديري نگذشت كه ورق برگشت624مصر تا سال. يافت

مچنان آن هرَقل نابع غربي برميكه از دست كم دو بـار از خسـرو) هراكليوس(آيد،
و هر بار درخواستش بي ناچار او مسيحيان را بـراي دفـاع. نتيجه ماندتقاضاي صلح كرد

و كتابش«از  و فرقه» راه عيسي ل كالمـي بـايهاي مسيحيت را كه بر سر مسـا تهييج كرد
و آماد يك طبـري، شـرح.ي نبـرد بـا خسـرو شـدهديگر اختالف داشتند، متحد ساخت

كه) 1:467ج،1408، طبري(كندحمالت هرقل را با توصيف خواب ديدن او شروع مي
به) 135: 1391( به قول پيگولفسكايا ؛راه يافته باشـد تاريخ طبري بايد از مĤخذ مسيحي

نـد بيند كه مردي تنومند در مجلسـي بـر تختـي بل بنابر اين روايت، هرقل در خواب مي
مي؛نشسته و آن مرد را مردي ديگر وارد از تخـت بـه] كه مراد خسروپرويز است[شود
ميزير مي و به هرقل ج1408طبـري،(».اين مرد را بـه دسـت تـو دادم«: گويدكشد ،1:

مي) 467 و هرقل مصمم به نبرد با خسرواين خواب چند بار تكرار او. خيزدبرمي،شود
و از پشت بـه سـپاهيان ايـران از راه دريايم 622در سال سياه به ارمنستان لشكر كشيد
شدحمله سخ. ور م بـار ديگـر وارد 623هرقـل در سـال. تي شكست خوردندايرانيان به

و آتشكده و به طرف آذربايجان پيش رفت تسخير،»شيز«ي ساساني را در ارمنستان شد
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بـه،د شـده بودنـد تركان خزري هـم كـه بـا هرقـل متحـ،م626در سال.و غارت كرد

و آن و برادر امپرا آذربايجان ريختند و خون كشيدند ) كنستانتين سـوم(ورتجا را به خاك
و) ديگر سردار خسروپرويز(بر شاهين كلروحيه«پيروز شد وي اين سردار به ي شكست

و جان داد خسرو تا آن اندازه ناجوانمردي نمود كه كالبدش را در نمك. تنش بيمار شد
ب و و بدرفتاري كردگرفت و بدان ناسزا گفت ) 628: 1389، شهبازي(».ه پايتخت آورد

دري طبري، شهربه گفته و خسرو بـه او فرمـان»كالسيدون«براز در اين هنگام بود
وارد،م بـار ديگـر از مسـير سـابق 627هرقل در پـاييز. بيرون نيايدجاداده بود كه از آن

و شهر نصيبين را بين خسرو يكي از فرماندهان خود موسوم بـه. تصرف كردالنهرين شد
ي بـه وسـيله راهزاد كـه.ي او فرستاد تا روميان از دجله عبور نكنندرا به مقابله» راهزاد«

جاسوسان خود از تعداد فراوان سپاهيان هرقل آگاه شده بود، به خسرو نامه نوشـت كـه
ختواند از پس هفتادنمي توانـد بـا مـي«سرو پاسـخ داد كـه هزار سپاهي هرقل برآيد؛ اما

و خون خود را در اطاعـت او بريـزد  و.»ايشان بجنگد راهـزاد بـا روميـان درگيـر شـد
در) 1:467ج،1408طبـري،(هزار تن از سپاهيانش كشـته شـد سرانجام همراه با شش

در،اين هنگام و چـون خبـر كشـته»دسكره«خسرو 23در،شـدن راهـزاد را شـنيد بود
بـراز شهر،خسرو طي چند نامه) 632: 1389شهبازي،(.ن گريختيبه مدام 627دسامبر

و عـده  اي در دربـار، آن سـردار را در نظـر را از كالسيدون فراخواند؛ ولي او تعلل كـرد
و خسرو،خسرو بـراز، نوشـت كـه او را اعـدام اي به معاون شهرنامه« خائن جلوه دادند

و شتابان نزد و سپاه را بردارد و. خسرو رود كند جاسوسان قيصر، نامـه را پيـدا كردنـد
مي(نزد كنستانتين سوم  درنـگ بـياو.بردند) راندكه بر جاي هرقل در قسطنطنيه فرمان

و نامه را به او نشان داد براز كه متقاعد شده بـود، نامـه شهر. شهربراز را نزد خود خواند
و نام چهار صـد تـن جعلي نيست، در آن دست آن از صـاحب كاري كرد منصـبان را در

و سـپس صـاحب  مهر را به همان وضعي كـه بـود، بـر نامـه نهـاد و را نوشت منصـبان
و نظر آنان را دربارهفرا بيهمه.ي آن نامه پرسيدخواند خود شدندي فرماندهان از خشم

و با امپرا )632: 1389شهبازي،(».دست آشتي دادند،ورتو بر خسرو لعنت فرستادند
بيهاي خود را كه نتيجهدر پي آن بود كه شكستخسرو هـاي خـودش خـرديي

آن،بود و از جمله شهربراز را به قتل برساند؛ ولي پيش از و آن بيندازد كـه به گردن اين
واوبتواند نيت خود را عملي كند، درباريان بـر  و او را بـه زنـدان انداختنـد شـوريدند

و شيرويه بـي. رگزيدندبوي را به جانشيني) قباد(شيرويه  درنـگ بـا هرقـل صـلح كـرد
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در)628: 1389همان،(ي متصرفات ايران را به او بازگردانيد همه و سرانجام خسـرو را
حكومـت شـيرويه نيـز شـش مـاه) 580: 1358نلدكـه،(.به قتل رسانيدندم628فوريه
و ظاهراً به سبب طاعوني كه در همـان سـال در بـين بيش النهـرين شـيوع تر دوام نياورد

بـر تخـت،و پسرش، اردشير سوم كه هنـوز كـودك بـود)583:انهم(يافت، درگذشت 
دروسـال پادشـاهي او يــك. نشسـت  و بـراز بــا شـهرم،630آوريــل27نـيم دوام آورد

و با كشتن اردشير و تخت ساساني را تصاحب كـرد،لشكريان خود به تيسفون آمد تاج
؛ ولي حدود چهل روز بعد، او نيز به دست گروهي از درباريان كه از قتـل)585:انهم(

از) 586:انهمـ(اردشير در خشم بودند، كشته شد و بـدين ترتيـب، سرگذشـت يكـي
.به پايان رسيد،ترين سرداران ساساني معروف
و گستردگي شاهنامهدر»داستان خسروپرويز«اما از،از حيث تفصيل داسـتان«بعد

و 4515در،سـال حكومـت انوشـيروان48. گيـرد قرار مـي»نوشيروانا سـال38بيـت
جـاي بسـي،با ايـن حـال. بيت به نظم درآمده است 4100در،فرمانروايي خسروپرويز

از23حدود شاهنامهشگفتي است كه در  سال از رويدادهاي عصـر خسـروپرويز يعنـي
علكه لشكريان او وارد بينم 604سال  شدند تا زمـاني) متصرفات روم شرقي(ياالنهرين

بـه كلـي،)م627(به تيسـفون گريخـت»دستگرد«كه خسرو در برابر لشكريان هرقل از 
و به حوادث اين دوران پرتالطم كه بي هاي فرمـانروايي ترين سالگمان مهمحذف شده

.اي نشده استترين اشارهكم،خسروپرويز است
هـاي او بـا بهـرام در توضـيح جنـگ شاهنامهتر داستان خسروپرويز در بخش بيش

-2882(گيري او از خـاالن خـود از انتقام،ي داستانو در بقيه)28-50ب(چوبين است 
و) 3544-3387(، دلـدادگي خسـرو بـه شــيرين)3386-3187(، تولـد شـيرويه)3186

به) 3838-3545(برشمردن تجمالت دربار او و سپس آخرين سال زنـدگاني سخن رفته
و خلـع او از حكومـت پرداختـه شـده اسـت  ؛ در واقـع داسـتان)4107-3839( خسرو

؛سال از رويدادهاي دوران فرمانروايي اوسـت15، شرح حدود شاهنامهخسروپرويز در
مي. سال38نه از نامـه خـداي توان توجيه كرد؟ آيـا نويسـندگان علت اين امر را چگونه

و شهرت خسروپرويز از همين دوران الني كه بخش بيشحوادث اين دوران طو تر آوازه
بياطالع بودهنشأت گرفته است، بي در؛گمان چنين نيستاند؟ از نبردهاي شاهنامهزيرا

و حتي گزارش يكي از نبردها  آنبه انوشيروان با روميان سخن رفته است چـه از نسبت
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بنـابراين بسـيار بعيـد؛تـر اسـت دقيـق،آيـد ديگر منابع، خاصه منابع رومي به دست مي

بي نامهخداينمايد كه نويسندگان مي .انداطالع بودهاز نبردهاي خسرو با روميان
 نامـه خـداي آيد كه پاسخ مقبول به آن پرسش اين باشد كـه نويسـندگان به نظر مي

آنپوشي كردههاي خسرو چشمعمداً از ذكر كشورگشايي مسـتلزم،اند؛ زيرا پرداختن به
و شاهين دو تن از فرماندهان نامذكر فداكاري شـده آور خسـروپرويز مـي هاي شهروراز

همچنـين شـهروراز مـردي. انـد دو نفري كه مورد غضب خسرو واقع شده بـوده؛است
و كشنده و پيوستنش به روميان نيز خيانـت غاصب ي اردشير، پادشاه مشروع ايران، بوده

ي ديگري پرداختـه شـده از شهروراز چهره شاهنامهن در بنابراي؛شده استمحسوب مي
مت چه از منابع تاريخي به دست مـي است كه با آن فردوسـي هنگـام. فـاوت اسـت آيـد،

مي تاج :گويدگذاري او
ــاد ــان برنهـ ــاج كيـ ــو تـ ــرايين چـ فـ

ــت ــان: همــي گف ــنم يــك زم شــاهي ك
ــال ــت س ــوختن شس ــدگي ت ــه از بن ب
ــاه ــه گ ــيند ب ــر برنش ــن پس ــس از م پ

اني بـــدو گفـــت مهتـــر پســـر نهـــ
ــاره كــن ــنج را چ و گ ــن ــاش ايم ! مب

ــاد ــدش ي ــه آم ــزي ك ــت چي ــي گف هم
ــادمان ــر شـ ــت بـ ــرين تخـ ــينم بـ نشـ
ــال ــرده يـ ــرو بـ و فـ ــج لَفـ ــرآورده بـ
ــن خســرواني كــاله ــد بــر ســر اي نه
ــاجور؟ ــدر ت ــود از پ ــه ب ــا را ك ــه م ! ك

ــار يــك جهــان ــان شــدي، ك ــاره كــن ب ب

ــه ــن از تخمـ ــيچـ ــهرياران كسـ ي شـ
ــهو ــين گفــت ك ــر پســر زان پــس چن ت

و گـــنج ســـزاوار شـــاهي ســـپاه ســـت
ــدر ــنش پـ ــود آبتيـ ــه بـ ــدون كـ  فريـ
و بـه گـنج ايـن جهـان را بـدار ! به مرد

ســخُن ورا خــوش تــر آمــد بــدين ســان
عــرض را بــه ديــوان شــاهي نشــاند
و روز دينـــــار داد شـــــب تيـــــره
بـــه دو هفتـــه از گـــنج شـــاه اردشـــير

ب !ســـيبيايـــد، نمـــاني تـــو ايـــدر
ــو ــي ت ــه گيت ــون ب ــه اكن ــاجور،يك ي ت

ــج ــه رن ــاني ب ــي، نم ــنج باش ــا گ ــو ب  چ
ــاجور؟ ــيش ازو ت ــد پ ب ــه ــر او را ك ! م
ــهريار ــي شــ ــادر كســ ز مــ ــد ! نزايــ

ــه ــه م ــت ب ــر پســر گف ــامي مكــن: ت ! خ
ســـپه را سراســـر بـــه درگـــاه خوانـــد
بســــــي خلعــــــت ناســــــزاوار داد
نمانـــد از بهـــايي يكـــي پـــرّ تيـــر

)15-1، 1386فردوسي،(
و سـپاه از وي ناخشـنود گناهان فراواني را ريخت؛ در نتيجه مردفرايين خون بي م

و سـپاه را بـه شـورش بـر فـرايين،سرداري از شهر استخر،»هرمزد شهران گراز«شدند



)30پياپي( 1395 زمستان،4ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 188

و سپاه در كشتن فرايين ويفراخواند و، با و هرمزد شهران گراز، تيـر همداستان گشتند
و در هنگامي درست، و او را كشت كمان برگرفت : تيري از پشت بر فرايين زد

ــت اوي ــر پشـ ــاه بـ ــر ناگـ ــزد تيـ بـ
ــت ــون گذش ــرّ در خ ــا پ ــر ت ــي تي هم

ــت اوي ــه از مشـــ ــاد تازانـــ بيفتـــ
ــت ــرون گذش ــاف بي ــن از ن ــر آه س

)42-43:همان(
سـخنانيي پادشـاهي فـرايين بـا هويداسـت، خطبـه شاهنامهچنان كه از ابيات هم

آن بي و ميربط ميچه به ذهنش و ضمن داستان نيز هيچ اشـاره رسيده، آغاز اي بـه شود
و فتوحات شگرف وي نشده استفشانيجان تر هم ذكـر شـد كـه پردازنـدگان پيش. ها

مي، نامهخداي و پادشاهي نامشروع ي اند، كارنامـه دانستهچون شهروراز را مردي غاصب
و عمالً توجهي به اين مسـأله نداشـته حذف كردهدرخشان او را به كلي انـد كـه نـام اند

و اين لقب در پـيدر هـاي پـي به دليل پيروزي) شهربراز(اصلي شهربراز، فرخان بوده او
. داده شده استويزمان خسروپرويز به 

 داليل تيرگي روابط خسروپرويز با شهربراز از ديدگاه مورخان.3
و شاهين را به نبرد با روميان فرستاده بودشهر كه آمد خسرو،چنان ولي در برخـي؛براز

ي نويسـنده. شمار فرماندهان بـه سـه تـن افـزايش يافتـه اسـت،از منابع دوران اسالمي
(نوشـته اسـت» شـاهين«و» بندادشهر«،»انزادشهر«، نام آنان را األرب نهايه ، األربنهايـه.

قرو در ترجمه) 424: 1375 ن هفتم از اين كتاب به زبان فارسي صـورتي كهني كه در
: 1363، االمـم تجـارب(.آمده اسـت» شاهين«و» شهر بنداه«،»شهرران« نام آنان،پذيرفته

را) 346 ورازي شـهر پايـه«كـه» فرَّهـان«و» شـاهين«و»رميـوزان«طبري نام فرماندهان
مي،»داشت و و» رميـوزان«گويـد نوشته است كـه» شـاهين«بيـت المقـدس را گشـود

و،پادوسپان مغرب بود و مملكت نوبه را گرفت و اسكندريه روي بـه» بـراز شـهر«مصر
ج1408طبري،(.قسطنطنيه نهاد ،1:466 (

(براز بوده اسـت نام اصلي شهر» فرَّخان«يا» فرَّهان« در)10: 1363، ابـن بلخـي. و
ج1386خالقي،(نام او به فرايين تغيير يافته شاهنامه ي كه به نظر نلدكه، نتيجـه) 8:385،

از) 484: 1358نلدكه،.(ي فرَّخان در خط پهلوي استبدخواني كلمه شهبازي نيـز پـس
ي رزميـوزن رميوزان تحريـف از واژه«: گويدنقل گزارشي از كتاب موسي دسخروني مي

و اين كلمه هم در كنار شهر به معني جنگ از ديگـر القـاب فرَّخـان بـوده،بـراز جوست
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ــري،) 617: 1389شــهبازي،(».تاســ ــابراين در گــزارش طب ــوزان«بن » فرَّهــان«و»رمي

و اوست كه بيـت) برازشهر( و مصـر را گشـود؛ امـا داوري در واقع يك نفرند المقـدس
آنو ترجمه األربنهايهي روايت درباره » انـزاد شهر«،چه مسلم استآن. دشوار است،ي

كه» برازشهر«ي بايد تحريفي از كلمه» رانشهر«و » بنـداد شـهر«باشد؛ ولي روشن نيست
و لقب يـك فرمانـده، حقيقتاً نام يكي از سرداران بوده يا در اين» بنداهشهر«يا جا نيز نام

و احياناً اين واژه هم كه فقه لقب شـاهين،ي آن معلوم نيستاللغهنام دو نفر تصور شده
)؟(بوده است

كمـابيش بـا،نبردهـاي شـهربراز بـا هراكليـوسيهزمينـ گفتار مورخان ايراني در
آن يك و با چه عمدتاً از منابع غربي ذكر گرديد، همخوان است؛ اما در ايـن ديگر سازگار
و اي ديگر بيان مـي گزارشي متمايز نيز وجود دارد كه سير حوادث را به گونه،ميان كنـد

ميچه در اختيار ديگر مورخان بودپيداست كه مأخذ آن با آن و آن ه، فرق ،كـرده اسـت
كـه فتوحـاتي در قلمـروآن،بلخـيي ابـن به گفته. است نامهفارسبلخي در گزارش ابن
ميبيزانس مي و قسطنطنيه را در محاصره و سـپس بـه بيـتگيكند و مصـر رد المقـدس

كه رود، كسي نيست مگر شهر مي در ايـن روايـت،. بوده اسـت» از خويشان اپرويز«براز
ابـن بلخـي پـس از تشـريح. ذكري از شاهين يا سردار ديگـري در ميـان نيسـت مطلقاً 

ميمحاصره و افتادن گنج بادآورد به دست ايرانيان، ازو شـهر«: گويـدي قسطنطنيه بـراز
و تدبير گشادن آن نبود و قصد بيت؛حصاردادن قسطنطنيه ملول شد المقـدس برخاست

و از آن و بستد و بگر كرد ه جا سوي مصر رفت و و مچنـان فـت بـه اسـكندريه رفـت
و اين واليت و شهربگشاد و مكر بگرفـت ها همه در حكم روميان بود براز جمله به قهر

از)104: 1363بلخي، ابن(». ... كه فقط در قول ابن بلخي آمده اسـت، بـه» مكر«منظور
و براز در فـتح اسـكندريه بـه كـار نيرنگي است كه شهر،احتمال نزديك به يقين بسـت

شدپيش و كشته شدن. تر به آن اشاره : افزايـدمي،»راهزاد«او پس از ذكر فتوحات هرقل
هـا بـه تهـدد به تالفي حال مشغول نگشت؛ بلكـه نامـه،چون اين حال به اپرويز رسيد«

و قصد كـرد تـا شـهر سوي شهر و ديگر حشم نبشت كه شما سستي كرديد بـراز را براز
و اتفـاق بسـتدند كـه اگـر اپرويـز براز از پس شهر. بكشد بيم خويش با هرقل يكي شد

و آن طـرف بـه خلـل شـد،حركت كند آن. هر دو به دفع او مشغول باشـند كـه بعـد از
و خديعتحيلت آن–كه شرح آن درازست–ها كرد ها )105:انهم(.»در تالفي

و خديعتحيلت«بلخي از ذكر ابن ش»ها بـراز را بـههرهايي كه خسرو به كار برد تا
آن«ي چنگ آورد، به بهانه كــخ» دراز بودن شرح اســودداري ايدرباره.تــرده نــي
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ميگنيرن و تاريخي ديده هـا شود كه بلنـدترين آن ها، چند روايت پراكنده در متون ادبي
و خالصـه التاجدر كتاب)ق 255درگذشت(را جاحظ  آن بـه قـراري نقل كرده اسـت
و دليري بر ديگـران مقـدم بـود خسرو، شهر«: زير است بـه نبـرد بـا،براز را كه در خرد

. كه روميان بـه سـتوه آمدنـد وي پادشاه روم را در محاصره گرفت؛ چنان. روميان فرستاد
آنپادشاه روم ناچار كشتي و و جنگ هايي را بياراست آن،افراز داشـت چه از گنج هـا در

د و كشـتي نهاد تا هـا را بـهر دريا با شهربراز بجنگد؛ اما شب هنگام، باد وزيدن گرفـت
و دل او بسـيار وي آن گنج. سوي شهربراز آورد ها را براي خسرو فرستاد كه در چشـم

و شهر گران و مطلوب آمد و گفتفرداي آن روز، وزيران. براز را ستودقدر : را فراخواند
مي هيچ و منزلت به پايهشناسيد كه در درستكس را ي شهربراز برسـد؟ وزرا، پـس كاري

و امانـت و درسـتكاري شـهر از ستايش خداوند، به خسرو شادباش گفتند را داري بـراز
و بـه حرمسـراي خـود. ستودند پس خسرو دستور داد تا آن اموال را به ديوان سـپردند
رسته نام كه به شهر. رفت اي«: رو گفـت بـه خسـ. براز بدبين بـود خسرو غالمي داشت
خُردي از بزرگ!پادشاه و بـراز در ايـن كـار شهر.ايخوش كردهدل،به اندكي از بسيار

و بيش از آن دل».خود برداشته است،چه براي تو فرستادهخيانت ورزيده اين سخن در
و گفت و«: رسته گفت»تدبير كار چيست؟«: خسرو كارگر افتاد او را به دربار فراخـوان

اي كه بايـد شـفاهاً بـا او در ميـان فراخوانده،ود كن كه او را براي كاري مهمچنان وانم
آن. بگذاري داند كـه بـار ديگـر بـه ميـدان چه با خود دارد، بياورد؛ زيرا نمي چون بيايد،

و اموال او از چشم تو پنهان نخواهد ماندگاه گنجآن. جنگ بازخواهد گشت يا نه ».ها
و از شهر درنـگ بـه پايتخـت اي خواسـت كـه بـي براز طي نامـه خسرو چنين كرد

: چون پيك را فرستاد، پيكي ديگر با دو نامه گسيل كرد كه در يكي نوشته بـود. بازگردد
ت« اينك دانستم كـه بايـد. را فراخواندم تا با تو در كار مهمي مشورت كنمو پيش از اين

آنهمان و از نيرنگ دشمن بر حذر باشي؛ زيرا هـاي خـود را از دسـت گنجكه جا بماني
ـ پـيش«:ي دوم نوشتو در نامه».بازي باكي ندارد بدهد، از جان وو تـر ت را فراخوانـدم
اكنـون اگـر. دانستم كه كاري مهم يا دشمن ايجاب كرده است كه نيـايي. پاسخي نرسيد

و هرچه زودتر به اين و به كاري نامه به دستت رسيد، برادرت به جاي خود بگذار  جا بيا
،براز را عازم پايتخت ديدياگر شهر«: خسرو به پيك گفت».خود را مشغول نكن،ديگر
و اگر دانستي كه نيت آمدن ندارد، نامهنامه ».ي اول را به او برساني دوم را به او بده
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براز رسيد، متوجه شد كه او قصـد رفـتن نـدارد؛ لـذا هنگامي كه پيك دوم به شهر

سنامه اي كـه در دربـار داشـت از تر توسط نماينـده براز كه پيششهر. پردي اول را به او
رسته با خسرو آگاه شده بود ي هـر قتلـي مقدمـه«: پس از خواندن نامـه، گفـت،سخنان

براز خواست كه خود را بـه اي از شهرچندي بعد، خسرو بار سوم طي نامه».فريب است
و«: گفتي سوم براز با خواندن نامهشهر. پايتخت برساند تا ديروز قصـد او پنهـان بـود
و هرگـز نـزد او خسرو دريافته بود كه شهر؛».امروز آشكار شد براز به او بـدگمان شـده

و او را به جانشيني شهراي به برادر شهرنخواهد آمد؛ لذا نامه بـراز منصـوب براز نوشت
و از او خواست كه اگر شهر ا كرد بـرادر.و بجنگـد براز از اين فرمان سـرپيچي كنـد، بـا

و شهرشهر مـن خسـرو را از تـو بهتـر": بـراز گفـت براز، او را از اين موضوع آگاه كرد
و تو بدگمان شده است. شناسم مي اگر امروز مرا بكشـد، فـردا نوبـت بـه تـو. او بر من

ت و اگر امروز »".را از پاي درآورد، فردا بر كشتن من تواناتر خواهد بـودو خواهد رسيد
)183-1332:180جاحظ،(

و ابن اثير نيز نقل كـرده صورت كوتاه (انـد تر اين روايت را طبري ،1408، طبـري.
ج1374ابن اثير،؛1:468ج رو بـا آيـد كـه اختالفـات خسـ؛ ولي به نظـر نمـي)1:552،

ي دربـاره. هاي قيصر به دست ايرانيان افتاد، آغاز شده باشـد براز از هنگامي كه گنجشهر
بهيگانههژده هايكه از افدي-آورد گنج باد-دست آمدن اين گنج، چگونگي به خسرو
آن؛هم دو روايت در دست است) 115-1375:91 باقري،:ك.ر(رفته، شمار مي كه يكي

و زماني كه اسكندريه به دست ايرانيـان افتـاد، اهـالي آن  و نفـايس كليسـاها جـا امـوال
ها را به ساحلي كه جا دور كنند؛ ولي باد، كشتيآنثروتمندان را در كشتي گذاشتند تا از 
و شهر آندر تصرف ايرانيان بود آورد كريسـتن سـن،(.ها را بـراي خسـرو فرسـتاد براز

1367 :486(
در روايت ديگر كه در گزارش جاحظ نيز به آن اشاره شـده اسـت، تصـرف گـنج

و نوشـته قيصر به زمان محاصره كـه قيصـر از تـرس انـدي قسطنطنيه مربوط شده است
/ كارتـاژ: در برخـي روايـات(سقوط شهر، اموال خود را در كشتي نهاد تا به مكاني امن 

ها را به سوي ساحلِ در تصرف ايرانيـان بفرستد؛ ولي باد مخالف، كشتي) تونس امروزي
ــن(.آورد ــي، اب ــعودي، 104: 1363بلخ ج1393؛ مس ــر) 1:277، ــرو ب ــدي خس آزمن
توانــد يــك از ايـن دو روايـت نمـي بــارز وي بـود؛ امـا هـيچ از صـفات،انـدوزي گـنج 
وم610قسـطنطنيه در سـال.ي اختالف او با سردارش باشدكننده توجيه محاصـره شـد
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مي. سقوط كردم614اسكندريه درسال نمايد كه خسرو بهتـرين سـردارش بسيار غريب
رسته شنيده بود بعيـد. فراخوانده باشد ها به درباردر اين سال،را به صرف سخني كه از

نيست كه ماجراي بدگويي رسته از شهربراز به تقليد از روايتي ساخته شده باشد كـه در 
از،و برخي منابع تاريخي به آن اشاره شده است؛ در عصر پادشاهي هرمزد شاهنامه پس

دهـد، امـوال او را فهرسـت شاه، را شكست مـي، پسر ساوه»پرموده«كه بهرام چوبين، آن
بهاي پرمـوده را بـراي خـود در اين ميان، چند زيور گران. كند تا براي هرمزد بفرستدمي

آنبرمي و نام امي كـه امـوال پرمـوده بـه هرمـزد هنگـ. آوردها را در فهرسـت نمـي دارد
به،رسد مي را مـي»گشسپآيين«وي از يكي از درباريان موسوم پرسـد كـه كـار بهـرام

و نادرستكاري مـتهم مـي،سربستهچگونه يافتي؟ او در سخناني  . كنـد بهرام را به خيانت
مي،اين سخنان در دل هرمزد و از همين هنگامكارگر روابط هرمزد بـا بهـرام تيـره،افتد

و ستيز مي و سرانجام به دشمني يكآنان شود مي با :7ج،1386فردوسـي،(.انجامد ديگر
مي)576- 575 و بر جنگيـدن براسپس شهر«: گويدجاحظ در ادامه ز با قيصر آشتي كرد

و بگذار من به جنگ خسرو بروم كه به نيرنگ": براز گفتشهر. با خسرو متحد شدند ها
و شـهر".هاي او آگاهمكمينگاه و قيصـر نپـذيرفت بـراز را در پايتخـت خـود گماشـت

و هاي مسير راه كه شهربراساس نقشه  براز براي او تنظيم كرده بـود، بـه حركـت درآمـد
و بـه آراسـتن لشـكر خـود،برازي شهربنابر توصيه چون به نهروان رسيد، متوقف شـد
. مشغول شد

و كار بر او دشوار شد؛ زيـرا بـيش تـر سـپاهيانش را پراكنـده خبر به خسرو رسيد
و قيصر با چهار و ديگراني كه در پايتخت بودند، بيمار بودند هـزار سـوارصد ساخته بود

خسرو يكـي از مسـيحيان،در اين هنگام. براي سپاهيانش تنگ بودندهاكه راهبود؛ چنان
و به او گفترا فرا .تهـي بـود ايـن عصـا ميـان".براز برساناين عصا را به شهر": خواند

و در آن نوشته بودخسرو درون آن نامه ا اين نامه را براي تـو نوشـته": اي نهاده و در ام
بر.امين عصا نهاده و سـپاهيان قيصـر چون به دست تو سد، كشور روم را به آتش بكش

و كسـي را بـاقي مگـذار؛ مگـر آن  و خاندان قيصر را اسير كن كـه را به هالكت برسان
و تو  و بدان كه من با پادشاه روم در فالن روز مقابله خواهم كرد بودنش به صالح باشد

كن،در همان روز ".كار خود را شروع
و خواسـت كـه از نهـروان بگـذرد، بانـگ چـون مـي آن مرد مسيحي حركت كرد

و گفتناقوس و اشك در چشمانش آمد چه بد مردي مـن باشـم": ها به گوشش رسيد
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و فرمان اين ستمكار را اجـرا كـنم پـس پـيش پادشـاه روم".كه دين خود را فروگذارم

و آن و عصا را به او سـپرد،چه خسرو او را گفته بودرفت قيصـر چـون. به قيصر گفت
و بر مضمون آن آگاهي يافت بـراز بـا مـن شـهر": كنان گفتغرولند،نامه را بيرون آورد

و اگر چشمم بر او افتد درنـگ دسـتور پس بـي".كشتاو را خواهم،نيرنگ كرده است
و به سوي پايتخت بازگردند خسرو جاسوسان خـود. داد تا سپاهيان سراپرده را برچينند

و خبر بازگشت پادشـاه روم را دادنـد، خسـرو چون.را فرستاد تا خبر بگيرند بازگشتند
و گفت و،اي كه به تنهايي چهارصد هزار سپاهي را شكسـت دهـد كلمه": خنديد قـدر

) به اختصار؛185-183:انهم(»".منزلتش بزرگ است
نيز در بخش)ق415درگذشت(براز را اسكافي اصفهاني نگاري خسرو به شهرنامه

، بـا»نـه نبـرد كـردن؛شكست دادن لشكريان به قدرت انديشه«ان ششم كتابش زير عنو
و علت اختالف خسرو را با سردارش،كمي اختالف در) بـرد كه از او نـام نمـي(آورده

و ترس خسرو از اين امر (دانسـته اسـت،فزوني گرفتن قدرت سردار :1399،اسـكافي.
و اسكافي به احتمال بسيار قوي)38-40 و اپرويـز كتاب همان،مأخذ جاحظ  شهر براز

و روايت اخير را كـه سـابقاً نقـل شـد، تكميـل بخشي از گزارش مورخـان،بوده است
ازم،627دسامبر23در» راهزاد«تر اشاره شد كه خسرو پس از كشته شدن پيش. كند مي

از رفـتن بـه سـوي،ن گريخت؛ اما هراكليوس پـس از ورود بـه دسـكرهيدسكره به مدا
و پس از غـارت دسـكره) كه در شصت كيلومتري دسكره بود(تيسفون  ،خودداري كرد

. بازگشت)ي امروزشرق تركيه(درنگ به سمت ارمنستان بي
وي هراكليوس سخن نگفتـه زده از بازگشت شتاب،برخي مورخان مانند طبري انـد

به،الذهبمروجمسعودي در  و بـه اختصـارخ كتاب اوسطشرح آن را ،ود واگذار كرده
آن«: گويدمي آن]شهربراز=[هاي هراكليوس به دست شهريار كه گنج پس از و او ها افتاد

و شهريار پادشـاه روم را بـه جنـگ بـا،را براي خسرو فرستاد، بين آن دو اختالف افتاد
و هنگامي كه پادشاه روم به نهروان رسيد، خسرو با نامه نيرنـگ،ييهاخسرو برانگيخت
و روابـط او را بـا شـهريار  و قيصر را به قسطنطنيه بازگردانده ».تيـره كـرد،به كار بست

)278-1:277ج،1393مسعودي،(
و اپرويزشهرهمگي از كتاب،اين اخبار به احتمال نزديك به يقين سرچشـمه براز

بط خسرو با شهر شدن روااند؛ اما چيزي كه در اين ميان مسكوت مانده، علت تيرهگرفته
و پيوستن او به هراكليوس است كه اشاره چنان-چه در گزارش جاحظ آمده بودآن. براز
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»عكرمـه«بـاره روايتـي ديگـر دارد؛ او از قـول طبري در ايـن. نمايدپذيرفتني نمي-شد
و به ياران چون ايرانيان بر روميان غالب آمدند، فرّخان به باده«: گويد مي خواري بنشست

،چون اين خبر به خسـرو رسـيد".امچنان ديدم كه بر تخت خسرو نشسته":خود گفت
ي من به تو برسـد، سـر فرخّـان را پـيش مـن چون اين نامه":به شهربراز چنين نوشت

تو كسي پيـدا نخـواهي كـرد كـه! اي پادشاه": شهربراز در پاسخ چنين نوشت".بفرست
ايـن؛ي او ميان ايشان پيچيـده باشـدو آوازه مانند فرَّخان به دشمن آسيب رسانده باشد

در ميـان مـردان ايرانـي كسـي پيـدا شـود كـه": خسرو در پاسخ نوشـت".كار را مكن
؛او بـاز همـان پاسـخ را برگردانـد".زود سر او را پيش من بفرسـت؛جايگزين او باشد

و ديگر چيزي ننوشت گفآن. خسرو در خشم شد و من":تگاه پيكي به ايرانيان فرستاد
و فرَّخان را بر شما بگماشتم شهر اي خرد به دست پس صحيفه".براز را از شما برگرفتم

و گفت و برادرش او را گردن نهاد": پيك داد ،چون فرَّخان بر منصب خود جاي گرفت
".ردارمبـ فرمـان":ي خسرو بخواند، گفـت براز نامهچون شهر".اين صحيفه را به او بده

و آن صـحيفه را بـه فرَّخـان داد پس از تخت فرود و فرَّخان بـر جـاي او نشسـت . آمد
: براز گفتشهر.و او را پيش خواند تا گردنش بزند".براز را بياوريدشهر": فرَّخان گفت

و سـه شهر. فرَّخان بپذيرفت".شتاب مكن تا وصيت خود بنويسم" براز سبدي بخواست
و گفت هر":نامه از آن بيرون آورد اي كـه ام كه از انديشـه نامه از خسرو خواستهمن در

مي،ي تو دارددرباره را".خواهي مرا بكُشيبگذرد؛ اما تو تنها به يك نامه فرَّخان بـرادر
) 124-1:123ج،1366مسكويه، ؛ابن440-1358:439نلدكه،(».به منصب خود بازگرداند

و شهرصرف كنظر از اين كه در اين روايت، فرَّخان و لقب يك نفر بوده، براز ه نام
و پـيش و چنين اقداماتي هم از خسرو امري بعيد نبوده تـر نام دو تن پنداشته شده است

راي بهرام چوبين نيز درباره باز علت اختالف شـهر بـراز،به كار بسته بودچنين رفتاري
 امـري پذيرفتـه،شود؛ زيرا مشروعيت سلطنت در خاندان ساسـاني با خسرو روشن نمي

و در طي قرن ها حكومت اين خاندان در اذهان مردم ايران رسوخ يافته بود؛ لذا شده بود
و دور از ذهن است كه يك فرمانده حتي در عالم مستي چنين ادعايي كـرده،بسيار بعيد

گويي براي سلطنت شهربراز تلقـي كـرد گزارش طبري را در واقع بايد نوعي پيش. باشد
ا و از اين نـوع پـيش كه حدود چهل روز پس از هـا كـه گـويي ردشير به حكومت رسيد
ميمعموالً پس از وقوع حادثه كم،شداي ساخته (سابقه نيستدر تاريخ شـهبازي،:ك.ر.

)17: 1366؛ دايه، 629: 1391
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 دليل تيرگي روابط خسروپرويز با شهربراز از ديدگاه فردوسي.4

مي شاهنامههاي تاريخي را كاستي روايت ازآنبـي شـاهنامهدر. كندبرطرف كـه ذكـري
پرويـز اشـاره براز بشود، فقط به علت تيرگي روابط او با خسـرو هاي شهركشورگشايي
و اخاذي و گنجشده بـراز از او برگردانـدن شـهر هاي خسـرو را موجـب روي اندوزيها
ي حقيقـت را فـرد هرچنـد ممكـن اسـت همـه بـه ايـن گـزارش منحصـر. دانسته است
بيدربرنداشت فردوسـي نـام. كنـد گمان يكي از موجبـات اصـلي را آشـكار مـيه باشد،

كوتـاه»گـراز«بـه،گنجيـده را كه در وزن متقارب نمـي) گرازوراز، شهرشهر(»براز شهر«
و پس از توضيح درباره و شادخواريكرده ميي تجمالت گويـد هاي خسرو به اختصار

آز فرخ«گير به نام خسرو مردي سخت كه وا» رمگانزاد و اجحـاف داردميرا ،تا بـه زور
و و منال مردم كند :»زادفرخ«اقدام به گرفتن مال
ــتد ــته بسـ ــي خواسـ ــركس همـ همي ايـن بـر آن، آن بـر ايـن بـرزدييز هـ

بر،دهندمردم كه هستي خود را از دست مي : دارندميسر به شورش
و بـيچو بـي و بـينـان تـن شـدندآب
ــر آن ــزان ه ــس ك ــر ك ــت به ــري ياف بتّ

ــدند ــمن ش ــهر دش ــوي ش ــران س از اي
ــهر ز شـ ــد ــرين برآمـ ــي دود نفـ همـ

و با صفاتي چون بي و شوم از وي يـاد مـيو گراز كه نگهبان روم است شـود، داد
:گرداندنخستين كسي است كه از خسرو روي برمي

ــاه بـــا ــردادگـــرداد، بـــيچـــو شـــد شـ ــد سـ ــت او بپيچيـ ــران نخسـ از ايـ

شدهمان فرخ(» زاد فرخ« از) زاد است كه چند بيت باالتر از او ياد كه خود يكـي
مي،ستمگران است و او را بـه گـراز بـه قيصـر نامـه مـي. شودبا گراز همدست نويسـد

: انگيزدتصرف ايران برمي
و ايـــران بگيـــر ــبـــدو گفـــت برخيـــز ــم ت ــررا دســتونخســتين مــن آي گي

و خسـرو دريافـت كـه قيصر: افزايدفردوسي مي با سپاهيان خود به حركت درآمد
و نامـه؛اين كار بايد به تحريك گراز انجام گرفته باشد اي بـه پس به نيرنگ دسـت بـرد

تو از آن سو منتظر باش.خوب كاري كردي سر قيصر را به دام آوردي«گراز نوشت كه 
و قيصر را در ميـان مـي  وگيـرو من هم از اين سو حركت خواهم كرد را يم از پـاي او

مي».آوريم درمي تـ«گويد خسرو به پيك و نزديـكو از راهي برو كه روميـان را ببيننـد
مي. قيصر ببرند ».بـرم اي بـراي گـراز مـي بگو كه نامه،روياگر از تو بپرسند كه به كجا

وپيك، اسير روميان مي مياز مضمون نامه روميان شود قيصـر بـه. شوندي خسرو آگاه



)30پياپي( 1395 زمستان،4ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 196

ميگرا بيز بدبين و فردوسـي،(.گـردد درنگ از جايگاهي كه مستقر او بود، بـازمي شود
) 3903-8:3842ج، 1386

و مهم روي گرداني شهرشاهنامهبنابر گزارش براز از خسـرو پرويـز،، عامل اصلي
و خراج گنج مي بوده هاي گراني اندوزي او بـراز شـهر. گذاشـته اسـت كه بر دوش مردم
و ها براي سال و تفـرعن و درد مـردم خسرو جنگاوري كرده بود؛ ولي هنگامي كه رنـج

و نپذيرفتن تقاضاهاي صلح هراكليوس را مشاهده مي و پـيش خودكامگي خسرو تـر كند
بيهم ديده بود كه خسرو با پيكر بي ها كرده بود؛ ديگـر مانـدن احتراميجان شاهين چه
و ضمن در اردوي خسرو را خردمندانه نمي شـهبازي،:ك.ر(گراييدن به مسـيحيت بيند

مي) 665، 642: 1389 گيرد؛ تصميمي كـه آخـرين ضـربه را تصميم به سرنگوني خسرو
و به فروپاشي اين حكومت انجاميدبر پيكر بي اما ياد. رمق حكومت ساسانيان فرودآورد
و در كتابي به نامي دالوريو خاطره و اپرويـز برازشهرهاي او در اذهان مردم باقي ماند

.ثبت گرديد

 گيرينتيجه.5

و مالحظه گونه كه همان و داليـل تيرگـي روابـط شد، مـاجراي خسـروپرويز شـهربراز
در بسياري از متون فارسي-كه يكي از عوامل فروپاشي حكومت ساسانيان است-ها آن

و ها مأخـذي مسـتقل بـه شـمار نمـي برخي از اين كتاب. نقل شده است،و عربي آينـد
و يا گـزارش آنـان بـا ها مطالب خود را از منابع پيش از خود برگرفتهنويسندگان آن اند

رسد كه در آن به اختصار به سرگذشت شهربراز اشـارهي پهلوي مينامه خدايواسطه به 
شـهربراز از كتـاب،شده است؛ اما رواياتي نيز در دست داريم كه به احتمال بسيار قوي

و داليـل.اندهسرچشمه گرفتو اپرويز و شـهربراز به طور كلـي، مـاجراي خسـروپرويز
:به چهار صورت در منابع گوناگون نقل شده است،هاتيرگي روابط آن

كه علت اختالف خسروپرويز با شهربراز را در خشـم نامهفارسبلخي در گزارش ابن.1
آ،گرفتن خسرو به شهربراز و اونمبني بر سستي كردن او در جنگ با روميان گاه قصـد

ميدر كشتن شهر) خسرو( ؛داندبراز
و تحريك خسرو بـر» رسته«كه بدگويي غالمي به نام التاجگزارش جاحظ در كتابِ.2

ميفراخواندن شهر ؛داند براز به دربار را عامل تيرگي روابط خسرو با شهربراز
و ترس گزارش اسكافي كه علت اختالف خسرو را در فزوني گرفتن قدرت شهرب.3 راز

؛داند خسرو از اين مرد مي
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را به پادشاهي در عالم مسـتي، عامـل)شهربراز(گزارش دوم طبري كه ادعايِ فرّخان.4

. داندتيرگي روابط آن دو مي
و بررسـي شـواهد، نشـان مـي درنگ بر روايت دهـد كـه گـزارش هاي گونـاگون

وهاي ديگر، جامع، از روايتشاهنامه و باورپذيرتر است توان آن را دليل اخـتالفمي تر
و شهربراز دانست؛ و مهم رويشاهنامهبر اساسو دشمني خسرو گردانـي، عامل اصلي

و خراج شهربراز از خسروپرويز، گنج ي بوده كه بر دوش مـردم هاي گراناندوزي خسرو
ها براي خسرو جنگاوري كرده است، هنگامي كه رنج شهربراز كه سال. گذاشته است مي

راو درد و خودكامگي خسرو در نپذيرفتن تقاضاهاي صـلح هراكليـوس و تفرعن مردم
و ضـمن گراييـدن بـه كند، ماندن در اردوي خسرو را خردمندانه نمـي مشاهده مي بينـد

.گيردمسيحيت، تصميم به سرنگوني خسرو مي
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