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ــؤال و جواب ها( که  ــروان کتابی دارد به نام المسائل )س انوش

ــکویه )1416: 49-61( در کتاب الحکمة الخالدة بخشی  ابن مس

از آن را به زبان عربی نقل کرده است. ابن ندیم )1381: 378( نام 

ــائل التی أنفذها ملک الروم الی  کامل این کتاب را )کتاب المس

انوشروان علی ید بقراط الرومی( ذکر کرده، یعنی پرسش هایی 

که پادشاه روم از طریق بقراط رومی از انوشروان کرده است. 

ــخنان حکیمانه تعلق  ــه این س ــت ک ــان ما بر این اس گم

ــت که حاصل  ــروان ندارد، بلکه فرهنگی اس ــخص انوش به ش

ــمندی و تعالیم  ــی، هوش ــیرین تاریخ ــخ و ش ــای تل تجربه ه

ــمندان این مرز و بوم است. آنچه قابل تأمل  متفکران و اندیش

ــخنان در روزگار ماست گویی اندیشمندی  است تازگی این س

ــت  ــی و تجزیه و تحلیل درس ــراف به حوادث سیاس توانا با اش

ــق به این آب و خاک این نصایح را  آن ها، با خیرخواهی و عش

مطرح کرده است.

ــت، برای آشنایی  ــش و پاسخ ها بسیار اس تعداد این پرس

ــب آن را انتخاب  ــد نمونه از مطال ــن این کتاب، چن ــا مضامی ب

ــودداری کرده تجزیه و  ــم، در این جا از هر توضیحی خ کرده ای

تحلیل آن را به عهدۀ خواننده گرامی می گذاریم1:  

1. شیوۀ برخورد با انتقادهای مردم

َُّه ال  ُسئَِل أَنُوِشرَواُن: »أَیُّ ِعلِْم الَوالِی أَنَْفُع لَُه؟« َقاَل: »أَْن َیْعلََم أَن

ــدِّ أَْفَواِه النَّاِس َعْن ُعُیوبِِه َو َمَساِوئِِه، َفِعْنَد َذلَِک  ُقْدَرَة لَُه َعلَی َس

ــِة، َوالَیلَْتِمُس ِرَضاُهم َو  ــَکاتَُهم بِالَْوِعیِد َو الَغلَْظ ال َیلَْتِمُس إْس

ــالِح تِلَْک الُعُیوِب  ــاِوئِِه َو ُعُیوبِِه إالَّ بِإْص ــم َعْن ِذْکِر َمَس انْتَِقالَُه

ــِه َو َرأْیِِه َو أَْخالِقِه.« )ابن مسکویه، 1416: 55( )از انوشروان  َعْن نَْفِس

سؤال شد: کدام علم حاکم برایش سودمندتر است؟ گفت: این 

که بداند هیچ قدرتی برای بستن دهان مردم در مقابل عیب ها 

ــم و تهدید،  ــش وجود ندارد، در این صورت، با خش و بدی های

ــود و رضایت آنان و چشم پوشی از  ــکوت آنان نش ــتار س خواس

ــالح آن عیب ها از وجود و  ــش را جز با اص ــا و بدی های عیب ه

اندیشه و اخالقش نخواهد.(

2.وظایف حاکمان در مقابل مردم

ِعیَِّة؟« َقاَل:  َِّذي َیِجُب َعلَی الُمُلوِک لِلْرَّ ــرَواُن: »َما ال ــئَِل أَنُوِش ُس

ــم َو َیْنَتِصُفوا لَُهم، َو ُیْؤِمُنوا  ــةِ َعلَی الُمُلوِک أَْن َیْنِصُفوُه ِعیَّ »لِلْرَّ

ــْربَُهم َو َیْحُرُسوا ُثُغوَرُهم.« )همان: 56( )از انوشروان سؤال شد:  ِس

ــت تا در مورد رعیت، انجام  ــاهان واجب اس چه چیزی بر پادش

دهند؟ گفت:  حق مردم بر پادشاهان این است که در مورد آنان 

ــان را بپردازند، مردم را از آسیب  ــند و حقش ــته باش عدالت داش

سربازان خود، ایمن نگه دارند و از مرزهایشان دفاع کنند.(

3.وظایف مردم در مقابل حاکمان

ــِة لِلُْمُلوِک؟«  ِعیَّ ــی الرَّ ــِذي َیِجُب َعلَ َّ ــرَواُن: »َما ال ــئَِل أَنُوِش ُس

ُر.« )همان: 56( )از  ــکْ ِعیَِّة لِلُْمُلوِک النَِّصیَحُة َو الشُّ ــاَل: »َعلَی الرَّ َق

ــد: چه چیزی بر مردم واجب است تا در  ــؤال ش ــروان س انوش

ــت که  ــاهان، انجام دهند؟ گفت: بر مردم واجب اس مورد پادش

پادشاهان را نصیحت کنند و از آنان قدردانی نمایند.(

4. احترام دانشمندان و اهل فضل در حکومت

نَیا  ــِمْعَناُکم تَُقولُوَن: َهالُک الُمُلوِک ِفی الدُّ ُسئَِل أَنُوِشرَواُن: »َس

پنجپندحکیمانهازانوشرواندربارۀمردموحکومت

)پاسخانوشروانبهسهسؤالقیصرروم(

وحیدسبزیانپور*

wsabzianpoor@yahoo.com /دانشیار دانشگاه رازی *

1. در بهارستان جامی آمده است: در تواریخ چنانست که پنج هزار سلطنت عالم تعلق به گبران و مغان داشت و این دولت در خاندان ایشان بود زیرا که با رعایا 

عدل می کردند و ظلم روا نمی داشتند. در خبر است که خدای تعالی به داوود ـ علیه الّسالم ـ وحی کرد که قوم خویش را بگوی که پادشاهان عجم را بد نگویند 

و دشنام ندهند که ایشان جهان را به عدل آبادان کردند تا بندگان من در وی زندگانی کنند. )برای اطالع بیشتر ر.ک: سبزیان پور و فتاحیان، 1392:  172- 176(
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ــَنٌة. َفُنِحبُّ أَْن  ــَدٍة التَْرتَِفُع َمَعَها َحَس ــَرِة ِفی َخْصلٍَة َواِح َو اآلِخ

ْصَغاُر أَْهِل الِعلِْم َو  ــتِ َف َهِذِه الَخْصلََة َحقَّ َمْعِرَفتَِها.« َقاَل: »اْس نَُعرِّ

الَفْضِل.« )ابن مسکویه، 1416: 57( )از انوشروان سؤال شد: شنیده ایم 

که می گویید: نابودی پادشاهان در دنیا و آخرت در یک خصلت 

ــت که با وجود آن هیچ کار نیکي صورت نمی گیرد؛ دوست  اس

ــتی بشناسیم. گفت: تحقیر عالمان  داریم آن خصلت را به درس

و فاضالن.(

ــد  ــرو بلن ــاج خـس ــود ت ــه ش بدانـگ

ــد  ــزد او ارجـمـن ــود نـ ــا ب ــه دانـ ک

)شاهنامه(    

5.مشورت با دانشمندان

»أَيُّ َشْيٍء أَنَْفُع لِلَْعاِقِل؟ َوأَيُّ َشْيٍء أََضرُّ لَُه؟« َقاَل: »أَنَْفُع اأَلْشَیاِء 

َها لَُه الَکَسُل َو اْتَباُع  ِد؛ َو أََضرُّ لَُه ُمَشاِوَرُة الُعلََماِء َو التَّْجِربَِة َو التََّؤدُّ

ــکویه، 1416: 42( )چه چیزي  ــَوي َو الَعَجلَُة ِفي اأُلُموِر.« )ابن مس الَه

ــت؟ گفت:  ــودمندتر و چه چیزي زیان بارتر اس براي عاقل، س

ــودمندترین چیزها براي او، مشورت با دانشمندان، تجربه و  س

شکیبایی است و مضرترین چیزها برایش، تنبلي، پیروي از هوا 

و هوس و عجله در کارهاست.(                                                                 

کتابنامه:

- ابن ندیم، محمد بن اسحاق الوراق، 1381، الفهرست، تحقیق رضا 

تجدد، تهران: انتشارات اساطیر. 

ــد، 1416، الحکمة الخالدة،  ــکویه، ابوعلی احمد بن محم - ابن مس

تحقیق عبدالرحمان بدوي، بیروت، لبنان: دار األندلس.

ــرح و توضیح  ــه فتاحیان، 1392، ش ــد و فرزان ــبزیان پور، وحی - س

بهارستان جامی، انتشارات یار دانش.                                       ■

مجـالـس

تألیف:جالل الدین عبدالحمید عتیقی تبریزی

تصحیحوتحقیق: سعید کریمی

بهـا:110000 ریال 

سالانتشار:1392

مجالس سخنان، لطایف و اشارات یکی از صوفیان و شاعران دورۀ ایلخانی به نام 

جالل الدین عتیقی است. ابوالمجد تبریزی، که زمانی مرید وی بوده، از سال 712 تا 

718 ق. برخی از سخنان او را یادداشت کرده و در سال 723 ق. در سفینۀ تبریز درج 

کرده است. بر اساس تاریخی که در ابتدای هر مجلس آمده تعداد مجالس 22 مجلس 

است که ابوالمجد بنا به سلیقۀ خود آن ها را در 67 قسمت مجزا گنجانده است. مجالس 

مملو از صور خیال شگفت آور است و به آیات و احادیث و اشعار عربی و فارسی آراسته 

شده است.

این اثر با حمایت مالی جناب یحیی شایسته منش منتشر شده است، در این جا ضمن 

تشکر و قدردانی از این اقدام شایسته و خداپسندانه، امیدواریم این گونه حمایت ها از سوی 

اشخاص حقیقی و حقوقی زمینۀ انتشار آثار فاخری که جز با حمایت های ویژه امکان 

نشر نمی یابند، گسترش یابد و به عنوان فرهنگی اصیل در میان دوستداران فرهنگ و 

تمدن این سرزمین نهادینه شود.


