
 
 
 
 
 

 افول يك عصر درخشان

 كوبعبدالحسين زرين

 

 هايران ساسانيان پيش از آنكه در دنبال شكست جلوال    ناا نود در د ود

فضاى اى درخشيد. دركنندهاميد افتد يك چند در تيسفالن با نالر خيرهيك افالل بى

 مراحو  يك د ران ناضت تجديد حيات دانش   هنر كه د ام آن كالتاه بالد   در

ات حيو بايست نتواي  ايود د ران تجديوددايى متالقف ماند   به ابداع آنچه مىابت

 پودر خسور  (كوالا  =)تل ى گردد مالفق نشد. ايود ناضوت شوايد از داود قبواد 

 اشت.دهم ادامه  (پر يز)انالشر ان آغاز شد    اق  تا ا اخر داد خسر  هرمزان 

 ختگواهت -يسوفالن اما ا ج كمال آن در داد انالشور ان  اقوش شود كوه داود ا  ت

خالانده ساسانيان در مجمالده هفت شارى كه ما حالزه ملكا   بعدها مدايد ملكى

در  شود   جو ل   شوكاله آنختگاه فرهنگ   هنر شرق، محسالب مىت -شدند 

 .تمام دنياى دصر زبانزد بالد

 -از بسيارى جاات ايود ناضوت ز درب بوا آنچوه قرناوا بعود در ايتا يوا 

ر ى داد   در نزد مالرخان تجديد   دت دانش   هنور  -ق خالار ر م سابميراث

خالانده شد، شباهت داشت   از  حاظ تاريخ قرنااى دراز پيشور     -رنسانس -
                                                 

 .249-267، ص 1374، گذشته باستانى ايران، انتشارات سخد، باار 1ر زگاران ايران، ج. 
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كه ايد د ران را كه در  اقش قرن شوكالفايى حالو  داود بالد. با آن پيشاهنگ آن

مناسبت تعلق بخش دمده آن به داد خسور  بايود قورن خسور  ساسانيان بالد به

 .خالاند، اگر هم آن راداد رنسانس ايران باستانى بخالانند ر است

 هايى كه بوااش خسر  پر يز، به رغم ديبد ران خسر  انالشر ان   نالاده

 يم،اهاى دظوفرمانر ايى مستبدانه آناا همراه بالد به تالا ى   ترتيب د ران ايجاد بن

 ى   هنودى بوهر زگار تأسيس مدارب دا ى، ا ان ن     ترجموه كتاباواى يالنوان

 تاباواكپالالى، زمان تشكي  مجامش بحث دا مانه در فلسفه   اديان، د ران تد يد 

  هاى ايرانى، ر زگاران ر اج شعر   مالسي ى   د ران گرايش به تجمو  حماسه

 .تنعّم   ا تذا  از  طايف زندگى ايد جاانى بالد  

 رت يوككنجكا ى درباره مساي  مربالط به ا ايات   اديوان هوم، بوه لوال

 دغدغه فلسفى  زمه ايد گرايش به خالشباشوى   دنياد سوتى بوالد. ايود دغدغوه

 بر م دمه ترجموه ا  از كليلوه   «باب برز يه طبيب»ناپذير در سم  غا باً اجتناب

 شوك   بوهآيود بوىدمنه، كه به رغم آنچه از فحالاى قالل ابالريحان بير نى بر مى

 رسد به نحوال بوارزىد دصر به نظر مىحكم قرايد   شالاهد بسيار متعلق به همي

 هاليداست. در رسا ه پالالى مينالى خرد هم، كه بخش اللى آن به احتمال قوالى

هاى خوالد را قب  از آن كه پرسش -متأخرتر از قرن خسر  نيست در آنچه داناك 

 هواى د ر   درازهوا   جسوتجالىدر باب كنجكا ى -مينالى خرد طرح نمايد  بر

 نمايد نشان ايد دغدغه فلسوفى پيداسوت   درت رير مى خاليش در طلب ح ي ت

 ها   استد  ااى  يژه خوالد، در محويي يوكگالن با تعصبدصرى كه اديان گالنه

 انودهمچال امپراطالرى گسترده دامد، دايم با يكديگر در برخالرد   كشوكش بوالده

   اى كه   ق خالشباشىخاله در د ره -ست هايى ا بته دادىبر ز چنيد دغدغه
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قوالى  تالاند تأثيرپرستى هم براى ايجاد ايد دغدغه به دنالان يك  اكنش مىتجمّ 

 .داشته باشد

 ارث خسر  ا ل د قه به مباحث دينى   فلسفى را ظاهراً از پدرش قباد به

 يلهبرده بالد ايد كه به اشارت قباد كتابى در باب احكام شريعت ديسوالى بوه  سو

احوث ف شد د قه  يژه ا  را بوه ايود گالنوه مبا يسش نامى از ديساليان دصر تأ ي

ثير دهد   شايد مناقشات مذهبى ارمنستان درتالجه ا  به ايود مسوا   توأمىن نشا

 دهباشد. حتى گرايش قباد به بددت مزدك هم، كه شخص پادشاه هيچ فاي گذاشته

 ثه مباحوكرد به احتمال قالى مبنى بر د قه ا  به ايد گالناى از آن دايد نمى يژه

 ى سياسى هم در ايد بيد برايش حالو  شود، ظواهراً بعود از  اگر نظرها -بالد 

 دصور گرايش بالد.   به هر حال ايد گرايش بى د ام، از تالجه ا  به مسا   دينوى

 د ن ا زام يك مناظره رسمى بيد موزدك  بايد كه حتى  -رسد حاكى به نظر مى

 خ ايود د قوه را در  ىمالبدان دصر، از حمايت  ا  انصراف حال  نكرد رسوال

 .دهدنشان مى

هايى قسمت گالنه مباحث د قه نشان داد. ترجمهپسرش خسر  هم به ايد

از همويد به زبان پالالى كه ظاهراً به امر ا  انجام شود نيوز حواكى «داد دتيق»از 

آمود  اى اجزاء از ايد ترجمه كه در كشفيات تالرفوان بوه دسوتد قه است. پاره

چنان كه  اند. خسر مند شدهيات دينى مالجالد از ايد ترجمه باره سعت حالزه ادب

اظاار ترديدى  آيد به زبان سريانى   شايد يالنانى هم آشنايى داشت.از مآخذ برمى

كه آگا ياب مالرخ يالنانى در ايد باب دارد غير منصفانه   ناشى ازتعصب دينى   

مالبودان   بعضوى از  ران،ست. آشنايى با زبان يالنانى در بيد طب ات دبيوا سياسى

هم حتى در ا اي  داد  يسپالهران در آن ايام ساب ه داشت. تالجه به فلسفه يالنانى
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رسا ه منسوالب بوه ا  در ساسانيان در بيد دانايان ايران معمالل بالد. تنسر مالبد، كه

فارسوى قوديم آن هنوالز  آن دصر متضمد مباحث دينى   اجتمادى بالد   ترجمه

 .لسفه بالد   مذهب اف طالنى داشتست، نيز اه  فباقى

 براى خسر  كه در دربار خالد   پدرش سفيران بيزانس مكورر آمود   شود

 بايسوتداشتند ايد كه درلدد آمالختد زبان يالنانى برآيد غرابتى نداشوت   نموى

 ن  ترديد مالاجه شالد. خسور  از هموابراى يك مالرخ بيزانسى آن دصر با غرابت

 هكومانر ايى، هفت تد از ف سوفه اف طوالنى آتود را به فر (م531ا اي  جلالب )

در  ه داد  در دربار خالد پنا (م521نيان تعطي  شده بالد )آكادمى آناا به امر يالستى

 ،حق آناا اكرام كرد. در بيد ايد پناهنودگان يكوى داماسوكيالب شواگرد ابورقلس

 اىهرسوا شارح آثار اف طالن،   آخريد ر يس آكادمى اف طالنى در آتد بالد،  ى 

 هاى فلسفى خسر  نالشت كه شام  مباحث مختلوف پزشوكى  در پاسخ پرسش

 شووناخت بووالد،   هنووالز نشووان آن بوواقى اسووت.اخترشناسووى   حكمووت   ر ان

ارسطال  تريد شارحانتريد   آگاهپناهنده ديگر از دقيق (سيمبلي الب)سيمپليكالب 

پريسكيانالب  الد.شد   بر قسمتى از كتاب اقليدب هم شرح نالشته بمحسالب مى

بوالد. سواير  شاگرد   خلفوه ارسوطال را شورح كورده اه   يديه آثار تئالفراسطالب

غوزه،  پناهندگان دبوارت بالدنود از يال ميوالب اهو  فر گيوه، ايزيود ر ب اهو 

دصور  هرمياب     جانس اه  فيني يه كه مث  ساير همگنان از حكماى بلندپايوه

 .بالدند

 را  اق  آن گالنه كه در يالنان   بيزانس آناگر ايد پناهندگان، دربار خسر  

 داد شارت داشت، تصاليرى از تح ق رؤياى حكالمت اف طالنى نديدند گنواه از

 پذير نبالد.خسر  نبالد، از جامعه اف طالنى بالد كه در هيچ جا در ر ى زميد تح ق
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باشت  نيان را اترك ميگفتند بد ن شك در جستجالى يك قتى آناا قلمر  بالستى

رانود   مى ه اف طالنى به تكاپال برنخاسته بالدند از دنيايى كه آناا را از خالدگمشد

هنگوام بوه  نيوان در آنكردند. قلمر  يالستىداشت فرار مىبه ا تزام سكالت  ا مى

بوه  رحموى دموال    زيورانشدلت تعصب   اسوتبداد خوالد ا    بيودادى   ب 

 شود. بوراىحسوالب نموى جه براى ايد ف سفه يك باشت از دست رفتوه مهيچ

 كسانى مث  آناا بيزانس، حتى اگر آناا را از خالد نرانده بوالد بواز سورزمينى قابو 

 زندگى نبالد. ايد پناهندگان، اگر به دلت ناآشنايى با محيي   ناتالانى در سازش با

آداب   رسالم سرزميد جديد بازگشت به ديار خالد را ترجيح دادند تصميم آناوا 

شود. مجورد ايود نكتوه كوه خسر  در حوق آناوا ناشوى نموىددم د قه قلبى  از

شرقى ف سفه غير مسيحى غربى را در دربار خواليش تحوت حمايوت  فرمانر اى

هنگام بازگشت آناا به سرزميد نوا امود خواليش هوم اومد امضواى  گيرد   در

بيزانس را به حفظ حيات   تأميد  (م533كند )امپراطالرشان مباد ه مى پيمانى كه با

 .دهدمتعاد سازد د قه به دانش   هنر را در نزد  ى مسلّم نشان مى آنااآزادى 

 خسر  با ايد ف سفه در دربار خاليش گفت   شنالد فلسفى داشوت. بوراى

با  كرد. خالد ا تالسعه مدرسه دا ى جنديشاپالر تعليم ايشان را با د قه است بال مى

 ح   تفسوير نكواتآثار اف طالن   ارسطال كه اقوالال ايود حكيموان متضومد شور

 ترديدانگيز آناا بالد آشنايى داشت. ايد كه آگا ياب ايد  اقعيات را با انكار تل وى

با  كرد، اددايش بر هيچ مبناى مع ال ى مبتنى نبالد. ا بته خسر  به خاطر آشنايىمى

 حكمت دصر كه داشت شايد در رفتار بوا درباريوان دوادى   بزرگوان   مالبودان

 داد اموا رقيوبهمه چيز در دربار خاليش ردوالنتى نشوان موى دل   بيخبر ازساده

 نيان هم، كه ايد مالرخ، ستايشوگر ا سوت خوالد نيوز، بوه آنچوهسياسى ا  يالستى



 74 5/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 دانست مغر ر بالد   به تصديق مالرخ د ست نداشت هيچ كس در ايد زمينوهمى

   اننيبا ا  قاب  م ايسه باشد با چنيد حال ستايش آگا ياب از خالدپسندى يالستى

قابو  خالاند از هيچ مالرخ هشيارىنكالهش ا  از آنچه آن را خالدنمايى خسر  مى

 .قبالل نيست

شخص خسر  با آن كه مث  ساير اهو  دصورش بوه فوال   رؤيوا د يوده 

شد، اه  منطق بالد. اقالال من والل از داشت،در آنچه مربالط به  اقعيات زندگى مى

بويد   اهو  ك  هود منط وى،  اقوشاكثر احكام   قالانيد منسالب به ا  از يو ا   

، مطوران نصويبيد كوه در قلمور  (بال س ايرانى)پرسا ست. پا  البحاكى استد ل

دنيا آمده بالد، چالن با آداب   رسالم محويي آشونايى داشوت اقاموت در خسر  به

ناپذير نيافت   با مباحثه در مساي  فلسفى خسر  را خرسند دربار خسر را تحم 

ك حكيم سالفسطايى، اه  يالنان، به نوام بالرانيوالب موالرد ساخت.بعدها هم يمى

د قه خسر   اقش شد   شواه در نوزد ا  بوه آموالختد حكموت يالنوانى  محبت  

ايد كه آگا ياب در حق ايد حكيم هم با اهانوت   تح يور سوخد  اشتغال جست.

كه الرار دارد د قه خسر  را به حكمت نفى كند. اما مجرد گاليد از آنجاستمى

هاى خسور  توأ يف كورد هور چنود داماسكيالب در پاسخ به پرسش اى كهرسا ه

تالجه پادشاه بوه مسواي  فلسوفى بوالد. ت ريور  اى ازدجال نه بالد، نشانه مختصر  

كه به پادشاه زرتشتى ار رت تمايز بيد دلم   ادت اد را خاطرنشان  پرساپا  الب

ف ي ر حيه رنسوانس آمالخت كه دلم برتر از ادت ادست، نه ساخت  به ا  مىمى

دهد بلكوه محويي دربوار  جالد خسر    دانشمندان دصرش نشان مى دصر را در

پرسا از دلماى منطوق دصور كند. پا  البمحيي فلسفى تصالير مى خسر  را يك

نالشوته بوالد  (بوارى ارمنيواب)اى در باب م وال ت ارسوطاليى رسا ه خاليش بالد.
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سرش محمد نام در ا اي  داود دباسويان بد م فش   به قال ى پدبدا لَّهاى كهترجمه

اجزاء منطق ارسطال به دربى كرد مبنى بر ن   پالالى آنااست كه ظواهراً  از بعضى

پرسوا، دصر   شايد براى خسر  انالشر ان انجام شوده باشود. پوا  الب در هميد

براى خسر  در باب كليات مسا   منط ى تصنيف كرد كوه در دويد  اى همرسا ه

ات فلسفى جا ب بالد. در  اقش،  ى در ايد رسا ه مساي  فلسوفى نك حال متضمد

مسأ ه  حدت يوا  -ظاهراً مايه اشتغال  هد پادشاه بالد مطرح كرد  اى را كهدمده

حد ث   قدم دا م،   ايد كه آيا دا م متناهى هست يا نيست از جمله  تعدد آ اه،

بوه ت ريور آ رد.  جا بى بالد كه پا  الب در امد ايد رسا ه بوراى خسور  مساي 

خسر  به ايد گالنه مساي  تا حدى بالد، كه به ر ايت آگا ياب، حتى  قتوى  د قه

 خالاند در باب تنواهى يوا دودم  ر حانيان دصر را به مجلس خاليش مى مالبدان

 .كردبا آناا نيز مناظره مىتناهى دا م

ايد كه خسر ، جز در موالرد مزدكيوان كوه مالبودان آن را نوالدى زندقوه   

 كردند، نسوبت بوه پيور ان اديوان ديگور خالوهنظير اقالال مانى، تل ى مى بددت

  بوه اداد نيز يك تجلّى از هميد د قه اى نشان مىتسامح قاب  م حظه ديساليان

م در فلسفه بالد. ايد د قه در نزد ا  به حدى بالد كوه در بيوزانس   ر  حكمت  

اف طووالن در سوورزميد ايووران يافتووه بووالد يووك توود از شوواگردان  آن ايووام شووارت

رد،   كوكه ا  به تالسعه مدرسه طبى جنديشاپالر اظاار  اىفرمانر ايى دارد. د قه

اى بوهنجالم را هم در آنجا حمايت يا حتى ا زام كورد، جن ايد كه تدريس فلسفه  

 .دهدد ستى ا  را نشان مىدانش ديگر از ايد ر حيه

 زرگ فلسفى   دلمى دصور بوالدجنديشاپالر در زمان انالشر ان يك مركز ب

 رسويدكه حتى در قلمر  بيزانس هم نظير نداشت، بناى آن ا بته به داد شاپالر مى
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 گاه به اندازه داد انالشر ان حيثيوت  از همان ايام هم شارتش آغاز شد. اما هيچ

اهميت دلمى نيافت. در مدرسه جنديشاپالر در ايد ايام آثار اف طالنى   ارسطالبه 

هندى  شد. افكار يالنانى، ياالدى، مسيحى، سريانى،تدريس يا ن   مىزبان پالالى 

مودت  شود. در تموام  ايرانى در محيي جاان  طنى آن دايم م ابله   مباد وه موى

 .سلطنت خسر  هم ايد مدرسه در ا ج ادت  بالد

 خسر  د قه زيادى به تشكي  مجا س دلموى   بحوث درمسواي  فلسوفى

 نگريسوتفلسفه اف طالن   ارسطال با چشم احترام مى داشت. به دانش يالنانيان  

 بوايىبا ايد حال از كنجكا ى در مسايلى كه پاسخ آن در نوزد مالبودان بوالد نيوز ا

 تىنداشت. به رغم ا زامى ناشى از قيالد   حد د شردى كه رجالع به طبيب زرتشو

 -بوال يس نوام رىتو -دانست  ى نسبت بوه طبيوب يالنوانى خواليش را ا  ى مى

  داد. ايد يالنانى يوك چنود در دربوار ا  از احتورام مخصالص نشان مى اىقهد 

هواى برخالردار بالد   در هنگام بازگشت به سرزميد خالد از  ى هديه د قه شاه

 .دريافت شاهانه هم

 مجا س خسر  با بزرجمار، آن گالنه كه در شاهنامه آمده اسوت هور چنود

 سوت تصواليرى از مجوا ستا حودى خيوا ىها   احتما ً مبنى بر ر ايات پندنامه

از هنودى    - اقعى دربوار ا  را كوه در آن مالبودان، دانايوان،   حكمواى دصور 

هوايى فلسوفى كند. مسا هاند دراه مىنشستههم به مناظره مى -  يالنانى  سريانى

مبدأ دا م، ابديت يوا فناپوذيرى،   اينكوه هموه اشوياء از مبودأ  احود لوادر  مث 

مبدأهاشان متفا ت   متعدد است در ايد مجا س مطورح بحوث بوالد،  اشالند بمى

نشسوت يوا خسر  درايد مساي ، حتى با مالبدان كه اه  نظر بالدند به بحوث موى

نالاف طالنى آتد هم، در آن مدت كه در دربوار ا  ماموان بالدنود در ايود  حكماى
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آناوا مسواي  نشاند، با مستفيذانه داشت. آناا را بر خالان خاليش مى مساي  بحث

آ رد   از ايود گالنه بزرگداشت به جا مىكرد، در حق آناا گالنهمى فلسفى مطرح

بازگشت دارند به جدّ متأثر شد. اما مانش آناا نگشوت   بعود از  كه سرانجام قصد

آمالختند با د قه   تكوريم برخوالرد حكمت يالنانى به ا  مىكسانى كه آناا هم با

 .كردمى

 هواىه تح يوق در فلسوفه يالنوانى   احيواى مكتوبمش هذا رنسانس ا  بو

 اف طالن   ارسطال اكتفا نكرد، به حكمت   دانش   ادب هندى هم رغبوت نشوان

 يوب ا داد. ازدام برز يه طبيب، م دم اطباى پارب، به هند بد ن شك از فكر ترغ

 ترجموه به آشنايى با طب   فلسفه هندى خا ى نبالد. ايد كه ا  د  ه بر ايد امور

 دارد كهپالالى كتاب معر ف كليه   دمنه را هم به دربار  ى هديه كرد معلالم مى

 نبرز يه قب  از دزيمت به هند در جنديشاپالر يوا جوايى ديگور بوه زبوان هنود ا

 ده بتالانآشنايى يافته بالده است   از معارف هند ان آن اندازه آگاى داشته است ك

 ،ان شترنگتل ى گردد. رسا ه پالالى ماتيكنزد دانايان   برهمتان قالم با نظر قبالل 

 اى ازكنود نشوانهاى ن   مىكه داستان  ر د شطرن  به ايران را به لالرتى افسانه

 استانايد ساب ه ارتباط ايران   هند در داد خسر  به شمار است. مأخذ پالالى د

 ربالطبال اسف   بلالهر هم كه ر ايتى از سرگذشت بالداست ظاهراً به هميد ايام م

 شود بوه چويداست   ايد كه خسر  هدايايى از آنچه م دسات بالدايى تل ى موى

 .ده استفرستاد نيز حاكى از د ادى مذهبى   تالجه قلبى ا  به د ايد   ديانات بال

 د قه به كسب دانش ظاهراً كمتر از د ادوى ديگور در تالجوه كوردنش بوه

 ا ل   بعودها در داودتد يد احكام شريعت مؤثر نبالد. با آن كه در زمان شواپالر 

شاپالر د م در تد يد شريعت زرتشتى   منابش آن اهتمام رفوت اقودامات خسور  
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 ال حات  زم كه بعد از ختم ماجراى مزدك ار رت داشت سعى مجددى دربه

 كرد   آنچه در كتابااى زرتشتى قرن نام مي دىايد امر را از جانب  ى ا زام مى

 يان است آخريد مرحله جمش   ن ود م ودماتىست   منسالب به داد ساسانباقى

 مطا ب خالد را بايد به هميد قرن ب فالله قب  از س الط ساسانيان مديالن باشود.

از اى از همان كتابااى پيشگالنه كتاباا، كه در داد ساسانيان  يراستارى تازهاز ايد

 بايود نوام ساسانيان بايد بالده باشد دينكرت، بندهشد،   ماتيكان هزار داتستان را

 اى طال نى قسمت دمده محتالاى آناا را  اق  تابرد. ايد كتاباا بد ن آن كه ساب ه

 اى كهدر د ره تالانست به يك ناگاه در ا اي  داد دباسيانبه ايد داد برساند نمى

 آن قالانيد   تعا يم ديگر با آن همه تفصي  همراه با آن همه اساطير چنودان موالرد

عد دى از مزديسنان كه به آيويد قوديم مانوده بوالد نبوالد، حاجب زندگى دادى م

 . جالد آمده باشدبه

در جمش   تد يد آثار غيور دينوى بازمانوده از ميوراث مزديسونان گذشوته 

 گوذار سلسولهخسر  نه ف ي به جمش كردن احكوام    لواياى اردشوير بنيوانهم

به ن همآسته اللى فرمانر ايى ساسانيان فرمان داد بلكه ظاهراً، خالتاى نامك يا ه

 زاى كه  ى به هر گالنه دانش داشت بوه تود يد شودن آغواامر ا  به خاطر د قه

 داى كه بعد از  ى از دصر هرمزد   خسور  توا پايوان داوكرد. در ا ااع آشفته

 هاى مستمر براى پرداختد بويزدگرد بر سراسر مملكت حاكم بالد فرلت   د قه

 خوذى مالااش شاهنامه حاكى از تحرير شدن مآايد امر حال  نبالد   ايد كه بعض

اتى رسد بايود مبنوى بور ر ايوآناا در داد خسر پر يز يا يزدگرد سالم به نظر مى

هاى كه بعدها به ردايت ايد پادشاهان بر بعضى متالن   مآخذ خالتاى نامك باشد

 .در داد ادراب افز ده باشند راي 
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 زادانى كه پسرش انالشكتسامح نسبت به ديساليان ايران، جز در مالرد كس

 را برخ ف ا  تحريك كردند   سلطنت ا    خاندانش بدان سبب معر ض خطر

 طلبوى ا  بوالد. ايود هوم كوهاى از هميد ر ح كنجكوا ى   دانوششد، نيز جلاله

را  -گان دربار بيوزانس خاله فرستاد -برخ ف اس ف سفرا   نمايندگان بيگانه 

 اللآناا را در تمام مدت اقاموت در كشوالر مشومشد   اكرام   محبت پذيره مى با

شود مى داشت از هميد ر حيه سازش با اه  د ايد ناشىنالازى خاليش مىمامان

هور  خاله كه خسر  در مذاكره با ايد فرستادگان از هر درى سؤا ى ميكورد   از

بوالد. بوا  آمالخت. دشق به آمالختگارى يك خصيصه سرشت ا اى چيزى مىنكته

اظاوار  گواهداشت گوهخاطر ادتمادى كه به  سعت اط دات خالد مىايد همه به 

 حمو چه ادت اد ا  يوا نتيجوه تودّبر   اجتاوادش بوالد تنظرهاى ديگران را در آ ن

ر سطحى   دارى از تأم  بوالد بوه شودت  اكونش نشوان   اگر آن نظ -كرد نمى

ميم ديوالان را كوه در حضوالر ا  بور يوك تصو يك تود از دبيوران گمنوام داد.مى

 ل در مواى  ارد كرد تنبيه سخت كرد، كه از اش ايراددجال ن   ناانديشدهما ياتى

 .بالدتكرار م صالد،  از ف دان تدّبر در نزد دبير ناشى

 اى به زبان پالالى، به نام خسور    ريودك، يوك رشوته سوؤال  در رسا ه

هور  با يوك  يسوپالهر نالخاسوته كوه در -انالشر ان  -جالاباا بيد خسر  كالاتان 

دهد كه تأم  در آن، زندگى طب ات ددالى دانش   آگاهى دارد، ر ى مى اىزمينه

هاى رايو  در دربوار شواهانه ايران دصر خسر  را، آكنده از  ذتاا   ظرافت دا ى

  بور  -كه در بعضى مالارد موذاق خسور  پر يوز را دارد  -دهد. سؤا اا مى نشان

الد معرّف زندگى دصرى است كوه شكنجكا ى   آزمايش طرف مطرح مى سبي 

 دطش زندگى آن را به جستجال در باب نمالنه كمال هرگالنه  ذت   زيبايى نالدى
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 .كندرهنمالنى مى

هواى هوا   شوادىدر طى ايد گفت   شنالدها از هر آنچه تعلوق بوه  وذت

 گالنهآيد   پاسخ نيز مث  پرسش حاكى از ر اج ايددارد سخد در ميان مى زندگى

هوا، هاسوت. از جملوه در بواب باتوريد شورابد سوتىهوا   تجمو پرستى ذت

هوا   طعاماا، باتريد سازها، باتريد دطرها، باتوريد گلاوا، باتوريد اسوبباتريد

ه شالد   ريدك با خبرت   ظرافت يك دربارى آزمالدسؤال مطرح مى باتريد زناا

يك    تدا ل دهد   ايد جمله حاكى از ر اجبه ايد سؤا اا پاسخ مى   جاانديده

ى ست كه ا بتوه بوا طورز فكور يوك فرموانر ادنياپرستانه در مالرد زندگى ديدگاه

يود اپرست ناسازگارى هم ندارد. ايد كه ت ريبواً دويد كامكار   شادى مزداپرست

شنالدها، در ن   ثعا بى از يك ر ايت خالتاى نامك، به لوالرت گفوت    گفت  

ن خالش آرز  نام، ت رير شده است نشابا كالدك  (پر يز)بيد خسر  د م  شنالدى

د سوتى قورن تجمو  دهدكه آن را بيشتر بايد تصاليرى ادبوى از خالشباشوى  مى

د نه به دنالان يك گفت   شونالد  اقعوى   از كر تل ى -دصر خسر ان  -خسر  

 .م ال ه تاريخ

 آ رى نفايس   دجايب هم يك  يژگوى د راندشق به ايجاد ابنيه   جمش

اش خسر  د م به ارث رسيد  د ران حسالب است كه به نالادهخسر  انالشر ان م

فرمانر ايى ايد پادشاه را يك د ران تجديد حيات  اقعى در معمارى، درهنرهاى 

 هواى نفوايس   ظرايوف سواخت.بناىآ رى مجمالدوهتزيينى   در دشق به جمش

مجمالده ساختمانى دظيم ايالان كسرى بوه  سويله خسور  انالشور ان درتيسوفالن 

 مدايد، تالسعه   تعميور   تكميو  مجمالدوه بناهواى مالسوالم بوه دسوتكرت يواد

 ا ملك به  سيله خسر پر يز كه بر آن بناهاى رفيش تازه افز د، ايجاد قصورةسكر
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 شوناب ازباسوتانهايش هنالز براى موالرخ   منسالب به شيريد كه بازمانده  يرانه

 گاليود،  سوا ااىپرستانه ا  سخد مىهاى تجم جاليىهاى خسر    فراغتدشق

 فرمانر ايى ايد د  خسر  را يك د ران تجديد حيات معمارى، هنرهاى تزيينى  

 دهد نيز همگى از مظاهر يك د ران رنسانسآ رى نفايس نشان مىدشق به جمش

 .هنرى است هاىهنر   يك دصر شايق به هنر    ذت

 انود،اى به نام طاق كسرى از آن بواقى نمايالان كسرى، كه بعدها جز  يرانه

 رفت. حتوى نويمدر دصر خسر  يك نمالنه ج ل   دظمت قرن  ى به شمار مى

 شقرن بعد كسانى كه در هنگام فتح تيسفالن به دست ادراب آن را به چشم خوالي

ا بوباشد    زير دست بنّا بير ن آمدهديدند به نظر آناا چنان آمد كه گاليى تازه از 

 نه شوباناحال چندى بعد، به دنبال فتح تيسفالن، ايالان چنان به  يرانى افتاد كوايد

آ ردند. مىگاه براى استراحت به داخ  آن ايالان رفيشلحرا، گالسفندان خالد را گه

قصيده  يك ايد ايالان دظيم، كه قرناا بعد از  يرانيش مشاهده ب اياى تأثرانگيز آن

شوادر ايرانوى  معر ف را به بحترى شادر درب   يك چامه ممتاز را بوه خاقوانى

  اقش بالد. هور ا اام كرد در كناره تيسفالن در محله اسبانبر  در جانب شرقى دجله

ف   ا كتوا چند بر  فق بعضى ر ايات ساب ه اقدام به بنواى آن بوه داود شواپالر

نوام ا  ايوالان هم به مام خسر  انجام شد  رسيد ايجاد   بناى  اقعى آن به اهتمى

طواق آن  هاى ديگر هم كه هنالز در اطراف خرابوهكسرى خالانده شد. آثار  يرانه

 خسر  د م بر ست شايد يادگار شاپالر، يا بازمانده بناهايى باشد كه به  سيلهباقى

 .بناى ايالان افز ده شد

بنا شد   در مدتى هوم ايد ايالان پرآ ازه در  قتى كه به  سيله خسر  ا ل 

بعد از ا  م ر دربار آخريد پادشاهان ساسانى گشت، بنايى دظويم، رفيوش   بوا  كه
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نماهوواى مجلوو    هوواى بلنوود، طوواقبووالد. بووا ديالارهوواى اووخيم، سوو ف شووكاله

انگيز كه  سعت تا رها   فرشاا   تزيينات آن نيز، مث  خوالد بنوا خيالهاىكنگره

انگيخت. توا ر دظمت را در خاطر ناظران برمىاحساب زيبايى، احساب  بيش از

ايالان مح  بار پادشواهانه بوالد. توا ر در آن هنگوام بوا فرشوااى مون ش    بزرگ

شد. در جريان مراسم بار هم هور يوك از حااوران در معرق تزييد مى هاىن ش

ايستاد   با ردايوت حوداكثر دقوت   از پيش تعييد شده خاليش مىجايگاه خاص

شد حضالر خسر  هر چه ممكود بوالد هيبوت   اباوت سعى مى امالر، انضباط در

بيشترى را درحااران   باريافتگان ا  اء نمايد. ايد بنا كه تموام جو ل   دظموت 

بوار دوام،   مخصاللواً در موالاردى كوه سوفيران   فرسوتادگان   خسر  در هنگام

يد حوال شود در دوشدند، در آن به نمايش گذاشته مىمى خارجى در آن پذيرفته

 .دادكمال تحالل   تالسعه هنرمعمارى ساسانى را جلاله مى

 ر شمال شرقى تيسفالند -سكرةا ملك د -بعدها، شايد ف ي كاخ دستگرد 

 شواه  در كنار جاده نظامى، در زمان خسر  د م   پدرش هرمزد، م ور دربوار پاد

 اتيينوگشت   خسر  د م دمارات باشكاله تازه نيز در آن بنا كرد   از  حواظ تز

 تموام داخلى، زرق   برق بيشترى بر شياله معمارى ايالان افوز د. اموا ايود بنوا بوا

  سويله مانند كه خسر  در آنجا گرد آ رده بالد بوها عاده    خاير بىتزيينات فالق

 هوايى كوه خسور  د م درپادشاه ر م،   به ت فوى  يرانوى (= هرق )هراكليالب 

 رده بالد بوا خواك يكسوان گشوت. نفوايسهاى خاليش بر ب د ر م  ارد آ جنگ

 شوتگ ار آن دايد امپراطالر بيوزانس هاى افسانهنظيرى كه از غارت بنا   گن بى

 .دهدميزان جالاهر   غنايم  خيره شده در خزانه كسرى را با ر نكردنى نشان مى

 پرستى كه دربار ايد د  خسور    قورن پرشوكالهجاليى   تجم ر ح  ذت
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 اى كه آناوا درآ رد، در شالق   د قهيك رؤيا پريالار در مىخسر  را به لالرت 

 آ رى اشياء ظريفه   نالادر نفيس در خزايد خواليش نشوان داده بالدنود، نيوزجمش

 مجال جلاله يافت. از مجمالده ايد نالادر  ظرايف بوالد كوه خسور  ا ل يوك بوار

 نفايسيادگارهاى شخصى منسالب به بالدا را به پادشاه چيد هديه كرد. قسمتى از 

 شد،گرانباايى هم كه در دربار خسر پر يز غا باً مايه حيرت   ادجاب ناظران مى

گرفوت جوز آن كوه به احتمال قالى از ميراث خزايد پُربار خسور  ا ل مايوه موى

 مانند خاليش د قههاى بىد م بيش از خسر  ا ل به نمايش دادن گنجينه خسر 

 .اهر   ظر ف   ا انى د بسته بالدداشت   به قالل طبرى بيش از هر كس به جال

 اش، كه ا  بد ن ترديد بوا خشوالنت   قسوا تى بوه مراتوبگنجااى آكنده

ن بيشتر از ساير اجدادش آناا را به حيلوه   ز ر از چنوگ لواحبان الولى بيور 

د منابش بالد به قدرى دظيم، بى قياب   با رنكردنى بالد كه براى ناان داشت آ رده

اه ها نياز بالد كه در رسوا ه كالچوك پالوالى موجع  افسانه آناا به  اش    اقعى

كنود نيوز خرداد انعكاب آناا پيداست   از آنچه فرد سى ن و  موى فر رديد ر ز

شمار   حساب معموالل الوحاب ديوالان خوارج بوالده اسوت. بوه  آيد كه ازبرمى

ر آميزى كه در ايود زمينوه ثعوا بى   بلعموى   سوايدجيب   افسانههرحال نفايس

خت اند   زر مُشت افشار،   فرش   هار خسر    تنسبت داده ذ قديم به  ىمآخ

اسوت  اند از آن جملهگانه دربار  ى خالاندهنام دجايب د ازدهطاقديس   آنچه به

ا با عاده   مناسب درانتخاب اسب   زن   رامشگر خاليش فالقسلي ه  ى را، حتى

 .دهداقتضاى يك دصررنسانس دانش   هنر نشا مى

 هاى ماموانى   نشوان دادن قودرت   امكوان تمتوش ازد قه به ترتيب بزم

اى ماارت خنياگران   نالازندگان دصر هم در د ره خسور  د م، كموال   جلواله
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پيدا كرد.  -ها تنگياب بالد كه ايد گالنه فرلت -از آنكه در داد خسر  ا ل  بيش

السي ى شاهانه هموراه ها با ساز  مدر دصر خسر  ا ل هم ايد گالنه ايافت معاذا

هاى دربار ساسانى نظم   آييد  يژه داشت پايگاه ارباب مالسي ى در مامانى بالد  

 .رسيدساب ه آن حتى به داد اردشير بابكان مى  

 نام تعداد بسيارى از آ ت مالسي ى دصر خسر  در رسا ه پالوالى خسور 

 رب دركالاتان   ريدك هست كوه از م ابلوه آناوا بوا آنچوه مسوعالدى موالرخ دو

شوالد، كند شناخت اهميت   ساب ه آناا باتور مكشوالف موىا ذهب ن   مىمر ج

ر هوا در ايود داود همچنوان يادگواهرحال بسيارى از سازها   برخى از دستگاهبه

ان بوه نخست ساسانيان يا حتى قب  از آن باشد. اختراع دالد را بعضى مح   اد ار

 اند كهاشتهداً با ساز   مالسي ى آشنايى اند. معابد مانالى هم غا بمنسالب يافته مانى

 ت  ا بته آن جمله را نيز بايد به حساب مالسي ى راي  در داود ساسوانيان گذاشو

 پيداست كه تكام  مالسي ى داد خسر  د م، در تاريخ هنرهاى داود ساسوانى  

 .قب  از آن ساب ه طال نى دارد

داود خسور   از سازندگان   رامشگران ايد دصر، سه نام مشاالر مالسي ى

باربد، سركش،   نكيسا، با آن كه ايود  -سازد رادر تاريخ مالسي ى ايران ممتاز مى

 هاى مالسوي ى ايوران،اند ابداع اكثر دستگاههرسه تد استادان بزرگ ايد دصر بالده

 هاى مالسي ى داود خسور گالنه از دستگاهغا باً به باربد منسالب شده است. بديد

 هفت   به -به باربد منسالب است غير از خسر انيات  آنچه در اكثر ر ايات غا باً

دبارت -قال ى هشت دستگاه شام  ستايش پادشاه كه به نكيسا هم منسالب است 

ماهوه   بالده است از سى  حد   سيصد   شصت دستان كه در دربار خسر  همه

ديدار با  هاى رسمى كه هنگاماى هم از آهنگشده است. نمالنههمه سا ه اجرا مى
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خردا بوه شده بواقى اسوت كوه ايوداجرا مى -مث  قيصر   خاقان  -اهان دصر ش

اسوت    رسيدهكند كه تعداد آناا به هفتاد   پن  مىامد ن   آن خاطر نشان مى

خسر  بالده  از فحالاى دبارتش پيداست كه ايد هفتاد   پن  آهنگ متضمد مدايح

به زبان درى  ه ايد سر دهاشده است،   ايد كاست   با دالد براى  ى نالاخته مى

 .كندبالده است ساب ه ر اج درى را در دربار خسر ان تأييد مى

 طرهاى مالسي ى بوه باربود، ايود نكتوه را بوه خوااستاد اختراع اكثر دستگاه

 ز طريوقها كه شايد انشاند كه ايد استاد دصر،  اق  در قسمتى از ايد دستگاهمى

 د.هاى مبددانه   م بالل كورده باشوت تصرفتعليم   سنّت به  ى رسيده بالده اس

 اى بالد كوه  ى درچيزى كه خسر  را مجذ ب هنر باربد كرد سر دهاى سه گانه

 يكار كرد،   سبز در سبز، بر  فق ر اياتپداد آفريد،  -ا  يد ديدار خسر  سر د 

 بوانزست در بزمااى داش انه خسر    شيريد باربد از اى كه مأخذ نظامىداميانه

 ه نظوامىكه شايد آنچ -اند ها داشتهخالانىسر    نكيسا از زبان شيريد مناسبخ

 .كند خا ى از بعضى مضاميد آناا نباشدن   مى

 آيد، ظاهراً در م اب  باربد  سركش كه نامش مصحف سرگيس به نظر مى

 اى نيافت. بر  فق ر اياتِ  ى در آغواز حوال در بويدنكيسا شارت قاب  م حظه

م ام ا ل را داشت  -شايد به سبب هم نژادى با شيريد  -گان دربار خسر  نالازند

اهو  جاورم    -اى شارسوتانى هميد جات مدتاا از حضالر باربد كه نالازنودهبه

هوا بالد در دربار خسر  مانش آمد. باربد هم چنان كه در قصه -قال ى رى يا مر  به

تالانست تالجوه شواهانه را اى ظريف هست به دستا يز حيله -ازجمله شاهنامه  -

هواى ا عاده خاليش جلب نمايد. اما نكيسا ظواهراً در اختوراع دسوتگاهفالق به هنر

خالانود مى «ا طرق ا ملالكيه»كه مسعالدى مالرخ آن را  -خسر انى باربد  گانههفت
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 .اند با باربد همكارى داشته استآن را به نكيسا منسالب داشته  بعضى -

 الاردمو  حيثيت مالسي ى در دربار مالسي ى را كوه در ا بته ايد اندازه ر اج 

 اب شد در حيات اه  دصر نيز قغير رسمى ظاهراً با رقص   سر د نيز همراه مى

،چند آيد كه در ا اخر ايد قرندهد. از بعضى ر ايات چنيد برمىم حظه نشان مى

نكتوه  دايوبار رقالگان   زنان رامشگر از ايران به دربار چيد هديه شده باشند   

دهود. مى از شارت استادان مالسي ى   شياله رقص   سر د در ايران آن داد خبر

ا وزام ا بته ر اج مالسي ى   سر د،  جالد تصونيف   شوعر را هوم در همويد ايوام

 كند   در ايود بواره كوه نوالدى شوعر، غيور از آنچوه بعودها بوه ت ليود شويالهمى

 شود در همويد قورن خسور    سرايان درب در ايران داد اس مى معماللقصيده

 ست جاىهاى ايرانى  جالد داشته اشايد از مدتاا قب  از آن هم در زباناا    اجه

 گذارد. حتى ر ايتى كه بر مالجب آن در باب ادشوى شوادر دورب بوهترديد نمى

 دارد كوه در ايوران داودمعلوالم موى» اسور   گاليود توازى«اند كه ا  خسر  گفته

  شى را داشته است كوه شوادران دورب در سورزميدساسانيان سر دگالى همان ن

 .اندخالد بدان ماللالف يا ممتاز بالده

 هايى معد د از شعر   سر د داد ساسانيان يا داد ب فالولهاگر جز نمالنه

 -اى از آثوار منثوالر آن د ره بعد از آن باقى نيست بر دكس تعداد قاب  م حظوه

 در دست است كه آنچه از ترجمه - زبان پالالى يا به لالرت ترجمه دربى آناابه

 ، ناموه تنسور، ترجموه سوندبانامه،  (ا ف  يو )خالتاى نامك، ترجمه هزار افسان 

 اى ب ايا از كتاباايى چالن آييد نامك، تاج نامك   گاه نامك باقى است تصالرپاره

 كند   غير از تعدادى كتابااى دينى كه در قر نكثرت آناا را به اه  تأم  ا  اء مى

 خستيد اس مى به لالرت ناايى تد يد، تلخيص   به زبان پالالى تحرير شودهن
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 است، دده زيادى آثار دلمى   ادبى از جمله حتى در زمينه طب   فال   رؤيوا  

 نجالم داميانه در پايان ايد دصر  جالد داشته است    جالد فرهنگ مكتالب دالام

 .كند جالد فرهنگ مكتالب خالاص را هم ا زام مى

 نبردارى از كتاباا در هموان ا اخور داود ساسوانياه تد يد   نسخهتالجه ب

ارب،در فاند كه در همان ايام در ارجان همچنان در ايران ادامه داشت، حتى نالشته

 دايوم (گشوته، كسوت )اند كه با خي مرمالزى به نوام گشوتك ريشار، كسانى بالده

 لد. ر اج   تودا انوبردارى از كتابااى طب   نجالم   فلسفه بوالدهمشغالل نسخه

 ما عاده كتواب كليلوه   دمنوه در آن ايوام نشوانى از شويالع   ر اج ايود رسوفالق

ر آن بردارى از كتاباا به  سيله كاتبوانِ تندسوت بوالده اسوت. ر اج كليلوه دنسخه

هوايى دصردر بيد طب ات دا ى جامعه به حدى شد كه بارام چالبيد در كشمكش

هوا از برد   در تدبيرها   تصميمهمراه مىكه باخسر  داشت همه جا آن كتاب را 

الد   گرفت   گاليند آگاى از ايد معنى مايه نگرانى خسر  پر يوز بوفايده برمىآن

شوك  بعد از ى يك چند در مر  باقى ماند، تا داد دباسيان مرجش طا بان بوالد  

 تالانست باشد. فارسوت كتاباوايىكه متضمد تمام كتابااى خزايد  ى نمىنيست

   از بودبختى -ر زگار دباسيان از پالالى بوه دربوى ترجموه شوده اسوت  كه در

جا ب است كوه   چنان متنالع  -ها هم از بيد رفته است ايد ترجمهقسمت دمده

  .كنداى از آناا انسان را متأثر مىدمدى بخش دمده احتمال نابالدى

 انهايى كه از  قالع ايد امر در غارت تيسفالن بوه دسوت فاتحوا بته ر ايت

 ست چندان قدمت نودارد   همويد نكتوه ادتبوار آناوا را در نظور پژ هنودهحاكى

 سازد اما  قتى مالرخ بزرگى مث  ابالريحان بير نى كه از حيث دقت  مشكالك مى

 شوالد، ازغراى اقالال ا  در ميزان ن د دلمى دصر ما نيز قاب  ادتماد تل ى موىبى
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دهد، نفى ايد احتمال ارا وه بينوه را ى قالع نظير ايد اقدام در مالرد خالارزم خبر م

 گذارد   با آنچه از ساب ه تعصب گران دالام، به باانه نگاداشتبرداده مددى مى

 حرمت آييد مسيح در اسكندريه   آتد آمده است   ار پا تا داد رنسانس   بعود

 انداز آن،   شرق تا داد محمالد غزنالى   خلفاى دباسى نيز شاهد نظاير آن بالده

 ايد مظنّه از فاتحان تيسفالن با آن همه جالش   هيجان كه قالم در دستيابى به نفى

 نمايد    محا ه احتمال لودق خبور رااند مشك  مىگنجااى بادآ رد آنجا داشته

 .تالان نفى كردنمى

 بد ن شوك زنودگى   فرهنوگ درخشوان دربوارى   اشورافى ايود دصور

 جاب   ير جامعه را در همان ايام ايآزمايى طب ات فر زى   محنتتالاند تيرهنمى

  آميز در م ابو  ا اواع ا عملى تند   خشالنتا زام نكند. ناضت مزدكيان دكس

 ر  احوالالب -رگان مالبدان   بز -شرايي سختى بالد كه غلبه   تفالق طب ات دا ى 

 كورد. امواشد تحمي  مىطب ات پاييد كه شام  ر ستاييان   محترقه اه  شار مى

 د  مث  بسيارى از نظاير خالد به هنگام   در شرايي مناسب برپوا نشوايد ناضت 

 بدان سبب كه هرج   مرج ناشى از خشم   خشالنت داميانوه بور آن غلبوه يافوت

 .منجر به شكست شد

ناپوذير با ايد همه براى جلالگيرى از تكورار نظواير آن، كوه نتيجوه تخلوف

خسور  انالشور ان بوا تموام ا عاده بزرگان در قرن خسر  بوالد،   تنعم فالقتجم 

هشيارى  خردمندى كه داشت جز بعضى الو حات سوطحى   شوتابزده انجوام 

 قسمتى از ايد ال حات، مخصاللاً مربالط به تجديد سازمان در سپاه   در نداد.

 هاى فرماندهان آن بالد. شايد اقداماتى كه خسر  در ايدتنظيم   ت سيم مسؤ  يت

   تجديد رابطه با همسايگان كرد، مبنوى بور ايودزمينه   در مسأ ه تحديد مرزها 
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 آميز بالد كوه جنوبش نارااويان از تحريوك همسوايگان   تالطئوه احتمال احتياط

 هايى هم  جالد داشت كوهبيگانگان هم تا حدى متأثر بالده باشد. در  اقش تحريك

 صراندركار بالدند. اما ايران آن دنيز در آن بارها دست (هياطله)بيزانس   هپتا يان 

 براى ايمنى از آن تحريكات به ال حات اجتمادى داخ  بيش از تأميد مرزهوا  

   ايد چيزى بالد كه خسر  ا ل با  جالد هالشومندى   -تسليح سپاه نياز داشت 

 كه داشت درك نكرد. آنچه ا  كرد بيشتر ناظر به رفش آزردگوى   توأميد بينىنكته

 نى را كوه از ناچوارى يواخرسندى خاطر بزرگان   مالبودان بوالد   مشوك  كسوا

 ناخرسندى به ناضت مزدك پيالسته بالدند همچنوان حو  ناشوده بواقى گذاشوت.

گرانى بار قدرت بزرگان   مالبدان با سنگينى بيشترى كه ناشى از تجم  د سوتى 

   كوه هالتخشوان   -پرستى راي  قرن بالد بر شوانه طب وات پواييد داموه  ذت  

 ر  آراموش   انضوباطاب شود. از ايودبيشوتر احسو -شد استريالشان خالانده مى

 –سختى كه ا  در دنبال دفش ايد سانحه برقرار كرد جز يك دودا ت سورد ادارى 

چيوزى نبوالد   ت ريبواً هويچ جوا مالجوب  -شد براى آن تبليغات زياد هم مى كه

د سوتى   دامه نگشت. خسر  د م هم كوه ت ريبواً ف وي  ارث جنوگ خرسندى

اى ارا وه از حكمت د ستى ا  هم جز به ت ليد نشوانها  شده بالد    پرستىتجم 

هايى كه همچنان طب ات پواييد اى براى رفش ناخرسندىفرلت   د قه كرد،نمى

داشت پيودا نكورد، ف وي پودرش هرموزد كوه فرمانر ايان خشمگيد مى را بر اد

يافوت خسر  ا ل را مالجب ت اليت بير ن از قادده طب وات دوا ى موى ال حات

الشيد تا از مردم طب ات پاييد د جواليى كنود اموا در ايود سياسوت بوا ك يك چند

 طب ات اشراف مالاجه شد   چالن با آناا شياله خشالنت پويش گرفوت ناخرسندى

 اش قربانى تالطئه   تحريك آناا شد   در اندك زمان با خلش   قت  ا فرمانر ايى
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 .پايان يافت

شدت كالا    خسر  بههاى دامه، كه در  اقعه مزدك، از جانب ناخرسندى

كننده رنسانس قرن خسر  همچنوان درزنودگى سركالب شد در درخشندگى خيره

نسوبت بوه  ادتمادى تودريجى داموهطب ات مال د   فعال كشالر باقى ماند   به بى

ره شود. فو خاندان ساسانى   متحدانش كه مالبدان   متال يان آتشگاه بالدند منجور

از بور ز  شتنش بالدند ديگر مث  گذشته موانشكيانى،   فره ايزدى كه آناا مددى دا

د ه اى كه بيد شير يه   پدرش خسر پر يز مباها نشد. پيام بازجاليى گالنهشالرش

هاى پادشاهان اى ازتندر ىشد هر چند لحت جز ياتش قاب  تضميد نيست پاره

درباريووان   دسووتا يز را، در دربووار   خووارج از آن، مسووؤ ل تفرقووه   اخووت ف

احوالال دصور را از ان دهود   آشوفتگىگيرى ردايا نشوان موى  نكتهناخرسندى 

پرسوتى زرد ستى   تجمو تالان دريافت. خسر  پر يز كه تحت تأثير تماي تمى

هاى غاف  نبالد هم ما يتيك  حظه از فكر گردآ رى گن    آكندن خزايد خاليش

نايم بزرگان را امالال   غكرد هم از دامه اخذ -به نام جنگ  گاه -سنگيد   مكرر 

شوديد شود   حيثيوت   گى   اخت فمصادره   ابي كرد. دربار دچار د  دسته

 .استالارى خالد را از دست داد

 شالرشااى سختى كه به  سيله بارام چالبيد بر اد خسر ،   چنودى بعود

 به  سيله شار راز بر اود سولطنت پسور شوير يه ر ى داد ايود انديشوه را كوه

 كردد يك حقا  اء مى -مالبدان  -ف آنچه متحدان آناا سلطنت ساسانيان، به خ 

 تالانند مث  آناا يا باتور از آناواهاى ديگر هم مىايزدى نيست   كسانى از خاندان

 فرمانر ايى نمايند، در افالاه   ا هان دوام انوداخت   قابو  قبوالل سواخت. باورام

 ق خسور پر يزهايى كه پيش ر ى بزرگان   حتى سربازان در حچالبيد در دشنام

 اظاار كرد، حيثيت خاندانى خالدِ ا  را در انظار كمتر از حيثيت ساسانيان ارزيوابى
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هر چند ظاهراً هر د  را بي در كرد. ايد كه يك پسور شوار بوزار، درم وام  -نكرد 

اقدام پدر به شالرش بر اد ساسانيان آشكارا ادو ن كورد كوه كشوالردارى  تأييد

هم بسا كه باتر از آناا از داده ايد كوار برآينود،  قف برساسانيان نيست ديگران 

 .دهدحيثيت   ادتبار ساسانيان را در يك نس  بعد از خسر  ا ل نشان مى س الط

ايد هم كه  قتى خسر پر يز تالقيف شد بر  فق ر ايات يك كفشوگر كوه 

 ن در حوق ا در راه زندا -شد تريد طب ات تل ى مىجامعه دصر نماينده پست در

  ت ايداى را كه طب ات پاييد جامعه در م اب  ناز   جبررد، خشم   كينهاهانت ك

 نخدا ندان مغر ر اما اعيف ناچار به فر  خالردنش بالدند، شديد   دميوق نشوا

 داد   ايد كه يك دصر درخشان پرشكاله، اموا مبنوى بور اسوتبداد   خوالدرايىمى

د ران سركشوى  چندسا ى بعد از شر ع انحطاط به يك دصر هرج   مرج   يك

 هوايى بوالد كوه ايود دصورا عم  غر رها   بيدادىجاليى تبدي  شد دكسكينه  

 درخشان در طب ات با  پديد آ رده بالد. دصر درخشان رنسانس خسر ى زندگى

 شى  آساي شاهزادگان، مالبدان، بزرگان، فرماندهان سپاه   نايبان آناا را در تجم 

هواى خوالنيد   طوال نى د  هزينوه جنوگ غرق كرد كه درگيرى كشالر با توأميد

ات تجم  مخارج آن مايه تجم    تفند ايد طب ات دا ى را از طاقت طب  خسر ،

ه كوبراى دربار نيسفالن مشكلى به  جالد آ رده بالد  ساخت   ايدخارج مى پاييد

ط آن جز با شكست قالم در قادسيه   در جلال    ناا نود،   جوز بوا سو ال تبعات

د سا ه كه به كلى فرتالت   فاقد هرگالنه نيور ى حيواتى شوده چاارل يك د  ت

 .شدنمى بالد ممكد


