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 اندرونسان به آبفكنده بدين

 برهنه نگونسار و تن پر ز خون

ن آاند دو تن از شهرياران در تاريخ هر خانداني كه در ديار ما كامراني كرده

سرايي محققين ايرانندد  نخسدت آن دودمان هميشه بيش از ديگران شايان حماسه

هداي كسي است كده آن خانددان را بده شدهرياري رسدانده و بدا رنتهدا و ت خي

گوناگون تخت و تاجي به دست آورده است و همواره كارهداي بدگرا از پديش 

ها تار شوربختيهاي فراوان كرده است. دوم آن كسي است كه گرفبرده و دالوري

تاج شداهي را از  رهاي زمانه شده و بخت واژگون يا سي ي مردم اوبازخمو چشم

 و خدون دل كدرده اسدت. از كتارك وي ربوده و ديار او را پس از وي دچار سو

رارتدي اين شهرياران ناكام در تاريخ ايران فراوان است و اگر روزي آن شدور و ح

ن اين ديار فدراهم شدود در ادبيدا  در گويندگا بايست در نژاد ايراني باشدكه مي

الددين خوارزمشداه و ايران نظم و نثر بسيار دربارة داراي سوم هخامنشي و جالل

اي جگ خان زند و نظاير ايشان پديد خواهد آمد. اينك اين سطور را دعويلطفع ي

گدرد ن شهرياران ناكام يعني يگديهاي يكي از افرساييآن نيست كه اندكي از جان

 سوم آخرين پادشاه ساساني را در جايي گردآورده بگذارد.

 652تدا  632يگدگرد سوم آخرين پادشاه ساسداني مدد  بيسدت سدال از 

ه كداز هتر ( پادشاهي كرده است. فردوسي در شهنامه گويد  31تا  11ميالدي )

 گردي كهج وس او روز ارد )بيست و پنتم( از ماه اسفندارمذ بود. مبدأ تاريخ يگد

 19مدديالدي اسددت كدده مطددابا باشددد بددا  632ژون  16انددد از ج ددوس وي گرفته

 هتر . 11االول سال ربيع

و كتداب التنبيده  (1)الدذهبدر نسب وي اختالف است  مسعودي در مروج

و ابوريحددان بيرونددي در  (3)و ابوحنيفددة دينددوري در اخبددارالطوال (2)واالشددراف
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االمم و طبددري در تدداريخ (5)االممبو ابددوع ي مسددكويه در تتددار (4)آثارالباقيدده

عبري در مختصر الدول دانند. ابنوي را پسرزادة خسرو دوم پرويگ مي (6)والم وك

او را يگدجرد بن شهريار بن قبداد بدن فيدروز بدن هرمدگ بدن كسدري   (7)يك جا

وي را از اعقاب كسري بن هرمگ )خسرو پرويگ(  (8)نوشيروان دانسته و جاي ديگر

كشديش ارمندي در تداريخ خدود وي را فرزندد  بداد  Sébéosئوس شمارد. سبمي

االمم گويدد كده داند. ابوع ي مسدكويه در تتدارب)شيرويه پسر خسروپرويگ( مي

مادرش از مردم بادوريا بود كه مح ي بود در كنار آب از ناحية اسدتان در مردرب 

بنا بر گفتة ا  ب پسرزادة يگدگرد  (10) اند كه مادرش زنگي بود.و نيگ گفته (9)برداد

از مورّخين مادر يگيد بن وليدد بدن عبددالم ك مدروان معدروف بده بريددالناقص 

هتري درگذشته و پدس از ايدن بده  126دوازدهمين خ يفة اموي بود كه در سال 

تفصيل ذكري از او خواهد آمد. يگيد اين بيت را در مفاخر خويش سروده اسدت 

 ند اكه مورّخين همه در احوال وي ذكر كرده

 انا ابن كسري و ابي مروان

 و قيصر جدي و جدي خاقان

نويسند كه مادر فيروز بن يگدگدرد دختدر كسدري و در تفسير اين بيت مي

بن كسري بود و مادر اين زن دختر قيصر و مدادر شديرويه دختدر خاقدان شيرويه

ي نوشدته نام شيرويه را در اين مورد كسدر (12)عبريابن (11) م ك ترك بوده است.

ن يگدجدرد گويد كه مادر يگيد بن وليد دختر فيروز ب (13)السيراست، مؤلف حبيب

ر بدا بن شهريار بود و مادر فيروز دختر شيرويه بن خسروپرويگ و مادر ايدن دختد

گ باشدد والدة شيرويه دختران قيصر بودند و مادر هرمگ بن نوشيروان كه پدر پروي

 دختر خاقان بود.
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شود اين است كه زن يگدگرد و مادر فيروز مي چيگي كه در اين ميان مس م

س پسرش دختر شيرويه بوده است و ظاهراً يگدگرد زنان ديگر داشته است كده پد

 از اين ذكر خواهم كرد.

 گويد در زماني خسرو پرويگ پسدران خدود را (14)الصفاضةميرخواند در رو

ر كرد شدهرياع ميدر سرايي باز داشته بود و بنا بر احكام نتوم از اختالط زنان من

ي از بن خسرو كسي را نگد شيرين فرستاد و از استيالي شهو  تظ م كرد و او يك

ر دختران اشراف را كه به واسطة جريمده بده شداگردي از حتامدان داده بودندد د

لباس ذكور به بهانة حتامت كردن پديش شدهريار روانده كدرد و شدهريار بدا وي 

اه بعد از حمل آن كودك در حرم پادش نگديك شد و او به يگدجرد حام ه گشت و

ساله شد و پس از انقضاي اين مد  روزي چشم پرويگ يافت تا پنجنشو و نما مي

بر وي افتاد پرسيد كه اين چه كدس اسدت، گفتندد پسدر شدهريار اسدت و چدون 

 يگانگانبمنتمان گفته بودند آخرين پادشاهي از ساسانيان كه م ك از او منتقل به 

 ش عيبي خواهد داشت خسرو گفت تا يگدگرد را برهنه كردندد وشود بر تن خوي

 آن عيب بر زانوي او ديد خواست كه سياست كند شيرين مانع آمد. خسرو گفدت

ه باو را  كه اين شوم را از قصر بيرون برند تا ديگر نظر من بر وي نيفتد و شيرين

و  طرفي از اطراف واليا  گسيل كرد تا از باس و  ضدب خسدرو ايمدن گشدت

ا از چون تازيان بر ايران  الب آمدند و فرخگاد سپري شد اعيان م دك يگدگدرد ر

اش بردندد و تداج شداهي بدر سدر او اصطخر فارس به مداين بردند و به آتشكده

 نهادند.

توان مع وم كرد چه در سن وي تاريخ والد  يگدگرد را چنان كه بايد نمي

نويسد كه عمدر وي در زمداني مي (51)اختالف بسيار است  ابوالفدا در تاريخ خود
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كه در مرو كشته شد بيست سال بود و اين خطاي فاحش است زيرا كه ترديددي 

ميالدي پادشاهي كرده و البتده  652تا  632نيست كه او مد  بيست سال از سال 

در حين والد  به شهرياري ايران نرسيده است. واضح است كده ابوالفددا مدد  

اش اشدتباه كددرده، ابوحنيفددة دينددوري در كتدداب هيعمدر وي را بددا مددد  پادشددا

گويد هنگامي كه به شاهي رسيد شانگده ساله بود و چون ج دوس  (16)اخبارالطوال

والد  يافتده و ايدن در زمدان  616بوده است از اين قدرار در سدال  632در  يو

 س طنت خسرو پرويگ بوده است.

سديد و ركه به پادشداهي  ساله بود 15ابوريحان بيروني در آثارالباقيه گويد 

 اشد.بمتولد شده  617بايست در در اين صور  مي

سال داشت، از ايدن قدرار  28هنگامي كه در مرو كشته شد  (17)طبري گويد

 624بايسدت در بايست در زمان ج وس هشت ساله بدوده باشدد و ناچدار ميمي

مدرا خسدرو پرويدگ اسدت. ميالدي والد  يافته باشد و آن چهار سال پديش از 

 گويد 18)االممابوع ي مسكويه در تتارب

ار بيست و يك سال داشت، از اين قر هنگامي كه او را به س طنت نشاندند

ه ميالدي در شهرياري خسرو پرويگ والد  يافته و هنگام كشدت 611وي در سال 

 شدن چهل و يك سال داشته است.

تصريح شده است كه هنگام (  91)االممهرچند كه در موضع ديگر از تتارب

بايست سهو كاتب باشد. كشته شدن در مرو عمر او بيست سال بود ولي قطعاً مي

ترجيح يكي از اين سه قول مخت ف بر اقوال ديگر بسيار دشوار است زيرا كه هم 

ابوحنيفة دينوري و هم ابوريحان بيروني و هم طبري و هدم ابدوع ي مسدكويه از 

ند و چون هر چهار مطالدب خدويش را در بداب ساسدانيان از ترين رجال ايرانثقه



 150 26/   ه و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذشت

اندد مع دوم هاي اسالف خود و از مآخذ ايراني په وي پيش از اسدالم گرفتهكتاب

شود كه در آن مآخذ نيگ در باب مد  عمر يگدگرد سوم اختالف بوده است و مي

مديالدي والد  يافتده  624و  611چيگي كه مس م است اين است كده در ميدان 

 41سال و بيش از  28يازده سال پيش از هتر  و سال سوم هتري( و كمتر از )

سال عمر نكرده است، در هر صور  قطعي است كده وي در زمدان زندده بدودن 

 جدش خسرو پرويگ والد  يافته.

از  31اندد كده در سدال در باب تاريخ كشته شدن او تمدام مدورّخين متفا

گدر مسدعودي كده در كتداب التنبيده مديالدي رخ داده، م 652هتر  مطدابا بدا 

ن سال و نيم از خالفت عثما 7هتري  32كشته شدن او را در سال  (20)واالشراف

ه اسدت دانست 31در سال  (21)الذهبگذشته ضبط كرده و حال آنكه خود در مروج

شدر آن و در اين موضع از كتاب التنبيه واالشراف نيگ بايد سدهوي از كاتدب يدا نا

 شده باشد.

الذهب تصريح شده اسدت كده در بداب مدرا و ن موضع از مروحدر همي

 هتدري معتبرتدرين 31مد  پادشاهي او اقوال ديگر نيگ هست ولي ظاهراً سدال 

 563 - 651هتري ) 32تا  29قول است. اقوال مخت في كه در اين باب هست از 

 هتري نوشته. 30ميالدي( است و دينوري در اخبار الطوال در سال 

 642سال اول پادشاهي يگدگرد يعني از آ از ج وس تدا سدال  تاريخ يازده

از هتر ( كه جنگ نهاوند روي داد و مد  شش سال از ايدن  21ميالدي )سال 

دورة يازده ساله گرفتار جنگ با تازيان بود داستان شورانگيگ جانكاهي اسدت كده 

ايدران  براي آن كتابها بايد پرداخت و به اختصار پدرداختن آن خيدانتي بده تداريخ
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است. در اين سطور تنها از نه سال دوم زنددگي او يعندي از زمداني كده از سدپاه 

 تازيان گريخت تا زماني كه در حوالي مرو كشته شد بحث خواهم كرد.

نويسند كه پيش از س طنت در اصطخر پنهان بود زيرا كده مورّخين همه مي

ز كرده اسدت پدس اشيرويه پسر خسرو دوم پرويگ كه به اسم  باد دوم شهرياري 

شدت. كخ ع پدر و ج وس بر تخت شاهي پدر و برادران و فرزندان ايشدان را مي

كشت وي به اصطخر گريخت و گويد هنگامي كه شيرويه برادران را مي (22)طبري

ورزندد اند با فرخگاد خالف ميچون بگرگان اصطخر دانستند كساني كه در مدائن

ناميدندد بردندد و تداج بدر سدر او اردشير مياي كه آتشكده يگدگرد را به آتشكده

و ازيان دتنهادند و وي جوان بود و چون او را به مدائن بردند فرخگاد را كشتند د 

سال پس از ج وس وي برو تاختند و گويند پس از چهار سال كه از ج وس وي 

گويدد  چدون  (23)االممگذشته بود برو تاختن كردند. ابوع ي مسكويه در تتدارب

ي پدند پادشاهي برگگينند گفتند جگ پسري نمانده است يگدگرد نام و كس خواست

اش او را بده فدارس گويد  دايه (24)او فرستادند. حمداهلل مستوفي در تاريخ گگيده

ود گ او نبگريگانيد و او را بپرورد و او بالطبع عگلت خواستي، چون از آن تخمه بت

 پادشاهي بدو دادند.

گويدد  جامدة  (25)االرض واالنبيدا سدني م دوكحمگه اصفهاني در تداريخ 

رنگ و تاجش سرخ و به دست او نيگه بود يگدگرد سبگ گ دار و ش وار او آسماني

 و به شمشير تكيه كرده.

گويد  در اصطخر از زمين فارس به  (26)مسعودي در كتاب التنبيه واالشراف

بدگرا ديددم رادگدان آن ديدار كتدابي نگد يك تدن از بگرگدان و نتيب 303سال 

هدداي ايرانيددان و اخبارهاشددان و بناهاشددان و مشددتمل بددر ع ددوم بسدديار از دانش
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ناماه و گهناماه و ناماه و آئينهاشان كه در كتابهاي ديگر ايران چون خدايسياست

تن از شاهان ايدران كده بيسدت و  27جگ آن نيست و اين كتاب را تصاوير بود از 

ودند و تصاوير ايشان را چه پير و چه جوان به پنج تن از ايشان مرد و دو تن زن ب

همان حال روز مرا نقش كرده بودند و زيورها و تاج و اندازة ريدش و رخسدار 

مدرد او را بدر هيئدت خدود هريك را كشيده بودند و چون پادشاهي از ايشدان مي

نهادند تا بر زندگان ايشان صور  مردگدان كردند و در خگاين خود ميتصوير مي

نباشد و نقش هر شاهي يا در حال جنگ بود ايستاده و يا در حال فرمدان  پوشيده

اي نوشته شده بود كه اصل آن را در خگاين بود نشسته و اين كتاب از روي نسخه

يافته و آن را بدراي هشدام بدن  113االخره سال پادشاهان ايران در نصف جمادي

و در آن كتداب جامدة  عبدالم ك بن مروان از فارسي به تازي نقدل كدرده بودندد

رنگ و يگدگرد بن شهريار بن كسري ابرويدگ سدبگ گ ددار و شد وار وي آسدماني

تاجش سرخ، ايستاده گرزي به دست و بدر شمشدير تكيده كدرده بدود و آن را بدا 

رنگهاي گوناگون ايراني كه اكنون نتوان يافت و با سديم و زر مح دول بدر كا دذ 

 بايي نقش كرده بودند.رنگ با كمال استادي و زيار واني خوش
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