
43 

دورۀ دوم، سال هفتم، شامرۀ سوم و چهارم، مرداد - آبان 1392

جستار

ان
رو

ش
نو

ی ا
بيت

تر
و 

ی 
گ
هن
فر

  
صی

خ
ش
 

ور
 پ

ان
زي

سب
د 

حي
و

شخصی  فرهنگی و تربيتی انوشروان
در آیينۀ ادب فارسی و عربی1

وحید سبزیان پور
دانشگاه رازی
wsabzianpoor@yahoo.com

انوشـروان از شـاهان ساسـانی اسـت کـه در متـون ادبـی و 

تاريخـی بیشـتر بـه سـبب عدالتـش شـناخته شـده2، ولـی 

شخصيت وی از نظر فرهنگی و علمی ناشناخته مانده است. 

او حاکمـی دانش دوسـت، آشـنا بـه فلسـفه، عالقه منـد بـه 

کتاب هـای علمی، سـخنان حکمـی، پند و انـدرز و... بود و 

1. اين مقاله با همکاری فرزانه فتاحيان، کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی، و 

نسرين عزیزی، دانشجوی کارشناسی، فراهم شده است.

2.مجلسی در بحار االنوار )ج 43، ص 213( از گفت وگوی علی )ع( در حضور 

جمعی از اصحاب با جمجمۀ انوشروان در ايوان مداين سخن گفته است، جمجمۀ 

انوشروان ضمن اعتراف به امامت و وصايت علی )ع( به شدت اظهار پشیمانی 

می کند و از اينکه قبل از مرگ به دين اسالم مشرف نشده، می گويد: من به دين 

مجوس از دنيا رفتم و خداوند مرا به دوزخ برد، ولی به واسطۀ عدالتم آتش بر من 

حرام شده است. مجلسی می گويد: عده ای از اصحاب علی )ع( با ديدن سخن 

گفتن جمجمۀ انوشروان، برای امام علی مقام الوهيت قائل شدند و حضرت را خدا 

دانستند، علی )ع( وقتی از هدايت آن ها نااميد شد آن ها را آتش زد. 

غزالی روايتی از پيامبر )ص( نقل کرده که حضرت برای از دست رفتن عدالت 

انوشروان تأسف خورده است: »قال رسول هللا)ص( تأسفت علی موت اربعة من الکفار 

علی انوشروان لعدله و علی حاتم الطايی لسخاوته و علی امری القیس لشعره و علی 

عمی ابی طالب لبره« )غزالی، نصیحة، ص 93( از عجايب تاريخ اين است که 

عرب ها با همۀ دشمنی با ایرانيان، پادشاهان ایرانی از جمله انوشروان را عادل 

دانسته اند؛ ولی برخی ایرانيان در عدالت آن ها شک روا می دارند. مشهور است که 

علی شريعتی در يکی از کتاب هایش نوشته است: تنها کسی که عدالت انوشروان 

را باور کرد همان يک خر بود که زنجير عدالت او را تکان داد )برای اطالع از داستان 

خر و زنجير عدالت انوشروان ر.ک: طوسی، سیرالملوک، ص 45ـ46(. بسیاری از 

منابع عربی از جمله ثعالبی )ثمار القلوب، ص 165( و )زمخشری، ربیع، ج 3، ص 

393( اين عبارت عربی »ولدت فی زمن الملک العادل« را از پيامبر اسالم)ص( نقل 

کرده اند. سعدی در بوستان )ص 38( گويد: 

ــان ــازم چن ــه دورش بن ــر ب ــزد گ س
کـــه ســـید بـــه دوران نوشـــیروان

برای اطالع از تأثير اين حديث در اشعار هفده شاعر فارسی زبان، )ر.ک: 

محمدبيگی 1375: 99-110(. همچنين از خليفۀ دوم نقل کرده اند که »تعلمت 

العدل من کسري«: عدالت را از انوشروان آموختم )مقدسی، احسن التقاسیم، 

ص 8(.

موجبات ترقی علوم و فنون را در ایران فراهم کرد.

براساس منابع فارسی و عربی، انوشروان شخصی حکيم، 

فيلسـوف و عاشـق علم و دانش و دربار او جايگاه حکيمان 

و اندیشـمندان بود. او با اسـتقبال از فيلسوفان يونانی موجب 

گسـترش فلسـفه و حکمت در ایران شـد. از آنجـا که منابع 

کافی برای شـناخت وضعيت علمی و فرهنگی دوران قبل از 

اسـالم وجـود ندارد، هرگونه پژوهش  در ايـن زمينه گامی بلند 

در شـناخت فرهنـگ و دانش اين مرز و بـوم در دوران قبل از 

اسالم محسوب می گردد. 

در اين جسـتار به بررسی شخصيت فرهنگی انوشروان از 

نظـر دانايی، عالقه به دانش، کتاب، حکمت، فلسـفه و پند و 

انـدرز در منابـع مختلـف فارسـی، عربـی و برخـی منابـع 

خاورشناسـان پرداخته ايـم و همچنيـن بـه پندهای تـاج او، 

توقيعـات، ديدگاه هایش دربـارۀ عقل و خرد، ضرورت علم و 

دانـش بـرای شـاهان و تشـويق بـه دانش انـدوزی پرداخته، 

نشـان داده ايم که انوشـروان تا چه اندازه در شکوفايی ایران و 

رشد علمی و ادبی آن مؤثر بوده است.

1. دانایی و زیرکی انوشروان

در منابـع عربـی، انوشـروان را بـه زیرکـی و دانايـی توصيف 

کرده انـد: »ذكـروا أنـه لم يكـن في ملـوك العجـم أدهی من 

كسـری أنوشـروان«: در ميـان شـاهان غير عرب، پادشـاهی 

زیرک تر از انوشـروان نبوده اسـت )بيهقی، تاریـخ، ص 126(. اين 

زیرکـی و تيزبینـی او در کنـار عالقـه بـه شـعر و ادب، در 

حکايتـی کـه ابوالفـرج اصفهانـی )اغانـی، ج 9، ص 135( نقل 

کـرده، نمايـان اسـت، می گويـد: روزی انوشـروان شـنيد که 

اعشی به اين بیت تغنی می کند: 

ُ
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يعنی: بيداری کشـیدم و خوابم نبرد و چیست اين بيداری در 

صورتـی که در من نه بيماری اسـت و نه عشـقی. انوشـروان 

پرسـید چه می گويـد؟ برایش ترجمه کردند. گفت: کسـی که 
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نـه عاشـق اسـت و نـه بيمـار و خوابـش نمی برد، حتمـا

است.1

در معجـم البلـدان )ج 5، ص 74( انوشـروان بـه عنـوان 

محتاط تريـن، عاقل تريـن و اديب ترين پادشـاه ایران معرفی 

 ملـوك فارس 
ّ
شـده اسـت: أما أنوشـروان بن قبـاذ وكان أجل

حزمـا و رأيـا وعقـال وأدبـا. ثعالبـی )تاریـخ، ج 1، ص 90( او را 

بهترين، خردمندترين و داناتريِن شاهان ايــران و ابشیــهی 

)المسـتظرف، ص 344( او را آگاه تريـن شـخص در دوران خـود 

معرفی کرده اسـت: قيل: إن كسـری أنوشروان كان أشد الناس 

 فـي خفايـا األمور، وأعظـم خلق هللا تعالی فـي زمانه 
ً
تطلعـا

 عن أسـرار الصدور. گفته اند: انوشـروان در 
ً
 و بحثا

ً
تفحصـا

روزگار خـود نسـبت بـه مسـائل پنهـان، برجسـته ترين و 

آگاه تريـن شـخص در شـناخت اسـرار و رمـوز دل هـا بوده 

است.

2. عالده به علم و دانش

ادب و دانـش در نـزد او جايـگاه رفيعـی داشـته تـا جايی که 

اديبـان را بی نياز از اظهار بزرگی می دانسـت: قال انوشـروان 

عجبـت لمـن یشـهره األدب کيف تدعوه نفسـه إلـی مکرمة 

)رشـید وطـواط، غـرر، ص 186( و دانـش و معرفـت از چنـان 

 کمر همت بر 
ً
جايگاهـی در نـزد او برخوردار بوده که شـخصا

نشـر دانش بسـت و دسـت به اقداماتی زد که از هر حيث بر 

اعتبـار و کيان ایـران افزود. از جملۀ اين اقدامات، اسـتقبال 

از فالسـفۀ يونان برای توسعۀ مدرسۀ جندی شاپور )زرين کوب 

1376: 545(، اسـتفاده های علمی و ادبـی از آنان )همايی، تاریخ، 

ص 146(، الزامـی کـردن تدریـس فلسـفه و نجـوم )زرين کوب 

1376: 546(، تأسـیس مـدارس عالـی )همـان: 547(، برگـزاری 

همایش بزرگ پزشـکی در ایران )شعبانی 1381: 103(، استخدام 

اهـل دانـش و فضـل در دربار، چـون عدی بن زيـد و جایزه 

دادن به او به خاطر فضل و دانشـش بود )ر.ک: اصفهانی، اغانی، 

ج 2، ص 94(.

ميل و اشـتياق او به علم را بسـیاری از سخنوران و اديبان 

1.همايی پس از بحث گسترده ای راجع به شعر و ادب در دوران ساسانی، می گويد: 

چگونه می توان گفت که سالطين ساسانی با شعر و ادب سر و کار نداشته اند با 

وجودی که می دانيم شعرا و فصحای عربی چون اعشی، لقيط، عنتره عیسی به دربار 

 انوشروان رفت و آمد می کردند و به واسطۀ شعر و ادب نزد آن ها مقرب 
ً
آن ها خصوصا

بوده و از آن ها فايده می برده اند )همايی، تاریخ ادبیات، ص 182-178(.

ایرانـی و عـرب نيز تصريـح کرده اند؛ از جملـه ميرخواند در 

کتـاب روضة الصفـا )ج 1، ص 926( در ايـن باره گفته اسـت: 

منقـول اسـت که وی به فنـون آداب از ملوک عجم متفرد بود و 

تقرب به اهل علم و اصحاب حکمت می نمود و قدر ایشـان 

را کما ينبغی می شناخت.

همچنيـن ابن مقفع )کلیله و دمنـه، ص 42( او را عالقه مند به 

کتاب و دانش و ادب و تأمل در اخبار پیشـینيان معرفی کرده 

و دينـوری )اخبار، ص 74( او را جامع حکمت و ادب و قدردان 

فضـل و هنر دانسـته اسـت: ولم يكن في ملـوك العجم ملك 

كان اجمـع لفنـون األدب والحكـم، وال اطلـب للعلـم منـه 

)کسـری(، وكان يقرب اهـل اآلداب والحكمـة، ويعرف لهم 

فضلهم. همايی )تاریخ، ص 146( او را شـاهی دانشـمند و علم 

دوسـت و ادب پرور معرفی کرده که در مدت اندکی سراسـر 

سرزمين ایران را يک کشور علمی ساخته است.

3. عالده به کتاب 

با توجه به اسـناد تاريخی، انوشـروان به نوشتن، جمع آوری و 

 کتب علمی، عالقۀ خاصی داشـته 
ً
خوانـدن کتاب خصوصـا

اسـت. غزالی )نصیحة، ص 62( عالقۀ او را به کتاب با ذکر اين 

جمله تصريح کرده اسـت: انوشـروان با همۀ نيکوسیرتی کتب 

مقدمان فروخواندی و حکايت های ایشـان درخواسـتی و بر 

سیرت ایشـان رفتی. ابن بلخی )فارسنامه، ص 88( نيز می گويد: 

چـون پادشـاهی بر خسـرو انوشـروان عادل قـرار گرفت، هر 

كجـا كتابـی در مـورد حکمت هـا و سیاسـت می يافـت، 

می خواند )نيز، ر.ک: ثعالبی، تاریخ، ج 1، ص 39(. 

وقتی از او پرسـیدند: چرا توجه شـما به کتاب، به گونه ای 

اسـت کـه مـردم همـۀ افـکار شـما را از کتـاب می داننـد و 

ديدگاه های شـما را برگرفتـه از آن می دانند؟ می گويد: ذلك أنا 

ال نريـد العلـم للفخـر، بل نريـده لالنتفاع به. يعنـی: زیرا ما 

دانـش را بـرای فخرفروشـی نمی خواهيـم بلکـه آن را بـرای 

استفاده می خواهيم )ابن مسکويه، الحکمة الخالدة، ص 52(.

عالقۀ او به خواندن کتاب و بهره  از آن سـبب شـد تا خود 

نيـز چندين کتاب بنـگارد. ابن نديـم )الفهرسـت، ص 384( در 

ذيـل عنوان »أسـماء الكتـب المؤلفة فـی المواعـظ واآلداب 

والحكم« به هشت کتاب از انوشروان اشاره کرده است: 
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کتاب عهد کسـری الی ابنه هرمز، كتاب عهد كسـری إلی 

مـن أدرك التعليـم من بیته، كتاب عهد كسـری أنوشـروان 

إلـی ابنـه الذي یسـمی عيـن البالغـة، كتاب مـا كتب به 

كسـری إلـی المرزبان وإجابتـه إياه، كتاب المسـائل التي 

أنفذها ملك الروم إلی أنوشـروان علـی يد بقراط الرومي1، 

كتـاب إرسـال ملـك الـروم الفالسـفة إلی ملـك الفرس 

یسئله عن أشـیاء من الحكمة، رسالة كسری إلی جواسب 

وجوابها و كتاب كسری إلی زعماء الرعية في الشكر. 

عـالوه بر هشـت کتاب بـاال، جاحـظ )ج 2، ص 39( کتابی از 

انوشـروان را به نام »شـاهينی« نام برده که دربارۀ همنشـینی با 

شـاهان اسـت. تفضلی )1376: 226( نيز از کارنامۀ انوشیروان 

نام برده که در ميان نویسـندگان دوران اسـالمی مشـهور بوده 

اسـت. فعاليت هـای او در ايـن زمينه به هميـن حد محدود 

نمی شـد. او افرادی را هم برای جمـع آوری کتاب های معتبر 

و نوشـتن و ترجمـۀ اين گونـه کتاب هـا مأمور کـرد. از جملۀ 

کارهایـش اعـزام برزويۀ طبیب به هند بود بـرای آوردن کتاب 

کلیله و دمنه )همايی، تاریخ، ص 146( و جشـن گرفتن به افتخار 

او بـه خاطـر آوردن اين کتاب )همان، ص 180(، درخواسـت از 

فالسـفۀ يونـان بـرای تأليـف و تصنيف و ترجمـه و تعليم و 

تعلـم، نيز جلب عده ای از علما و فالسـفه ديگر از اطراف و 

اکناف و مترجمين زبردسـت بـرای ترجمه کتب علمی و ادبی 

)همان، ص 146(.

ترجمـۀ کتاب هـای يونانـی و هندی به پهلـوی )زرين کوب 

1376: 547(، جمـع کردن احکام و وصايای اردشـیر و تدوين 

و گردآوری خوتای نامک )همان: 548(، درخواسـت از بزرگمهر 

برای نوشتن کتابی در پند و اندرز که بزرگمهر آن را »ظفرنامه« 

ناميد )ر.ک: صديقی 1383: 20(.

4. عالده به تشکیه مجالس علمی

انوشـروان هـرگاه از امــور شـخصی و حکــومتی فــارغ 

مـی شــد، خــردمندان را جمع می کرد و از آنان می خواست 

کـه سـخنان حکيمانـه بر زبـان آورند؛ زیرا سـخت مشـتاق 

شنيدن دانش و معرفت بود و آن را مايۀ زينت خود می دانست:

1. الزم به ذکر است که ابن مسکويه بخشی از کتاب المسائل را در کتاب الحکمة 

الخالدة )ص 49ـ61( نقل کرده است.

ـــه گشـــتی ز كار ـــه پردخت ـــه ك هرآنگ

ز هـــر موبـــدی نـــو ســـخن خواســـتی

هــرآن كــس كــه دارد بــه دل دانشــی

ـــار ـــی و ميگس ـــش وز م ز داد و ده

دلــش را بــه دانــش بياراســتی

ــی2   ــود رامشـ ــرا زو بـ ــد مـ بگويـ

 )فردوسی، شاهنامه، ج 2، ص 1479(

فردوسـی در شاهنامه به مجالسی اشاره کرده که انوشروان 

با حضور هفتاد حکيم برای بحث و تبادل نظر و شـنيدن پند 

و انـدرز تشـکيل مـی داده  اسـت. در داسـتانی از شـاهنامه 

انوشـروان از ذکاوت بزرگمهـر در دوران کودکی، شـگفت زده 

می شـود و از او می خواهـد کـه در ميـان موبـدان و دانايـان 

حاضر شـود. بزرگمهر طی هفت جلسـه پندهايی را به سـمع 

حاضـران می رسـاند کـه همـگان دهـان بـه تحسـین او باز 

می کننـد، در پايـان اّوليـن جلسـه، به دسـتور انوشـروان، نام 

بزرگمهـر در جمـع هفتادنفـرۀ خردمنـدان و موبدانـی قـرار 

می گيرد که شب و روز در دربار شاه حضور داشتند: 

همیشـــه ســـخنگوی هفتـــاد مـــرد

ــاه ــوان شـ ــه ديـ ــش بـ ــتند نامـ نوشـ

بــه درگاه بــودی بــه خــواب و بــه خــورد

راه نماينـــده  موبـــدان  بـــر 

)همانجا(

در جلسۀ بعد، نام بزرگمهر در صدر دانايان قرار می گيرد، 

در پايـان جلسـۀ چهـارم، انوشـروان دهـان او را پـر از گوهر 

می کند و از شدت شوق، اشک هایش سرازیر می شود: 

ــنود ــخن ها شـ ــین روان آن سـ ــو نوشـ چـ

و زان پندهـــا ديـــده پـــر آب كـــرد

برفــزود بــد  چندانــک  بروزیــش 

دهانـــش پـــر از در خوشـــاب كـــرد

)همان، ج 2، ص 1490(

2. سخن نظامی عروضی )چهارمقاله، ص 24( دربارۀ مجالس شاهان ایرانی: 

»پادشاه محتاج شدی به ارباب عقل و تمييز و اصحاب رأی و تدبير و چند مجلس 

در آن نشستندی و برخاستندی تا آن گاه که آن جواب ها بر يک وجه قرار گرفتی و آن 

لغز و رموز ظاهر و هويدا شدی«.
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و در نشسـت هفتـم، چهارصد هـزار درم جایزه بـه بزرگمهر 

می دهد. بدين گونه بزرگمهر مايۀ شـادی اش می شـود، چراکه 

انوشروان خود دانش دوست است: 

دل شـــاه کســـری پـــر از داد بـــود

ــود ــاد بـ ــزش آبـ ــش دل و مغـ ــه دانـ بـ

)همانجا(

جامی در بهارسـتان )ص، 41( نيز به مجالسـی اشـاره کرده 

که در آن تبادل نظر بين خردمندان از جمله بزرگمهر و کسـری 

صورت می گرفته است:

ـــت ـــان می رف ـــد حكيم ـــری زخردمن ـــش كس پی

آن يكـــی گفـــت كـــه بيمـــاری و انـــدوه دراز 

ســومين گفــت كــه قــرب اجــل و ســوء عمــل 

ســـخن از ســـخت ترين مـــوج دريـــن لجـــه غـــم

ــم ــت به ــاداری و پيریس ــه ن ــت ك وان در گف

عاقبـــت رفـــت بـــه ترجيـــح ســـوم حكـــم حكـــم

در خردنامـه )ص، 51-59( بخشـی بـا عنـوان سـؤال های 

انوشـروان از بزرگمهـر آمـده اسـت. در منابـع عربـی نيـز به 

تشـکيل چنين مجالسی اشاره شده است، از جمله مسعودی 

)مـروج، ج 1، ص 295( در ايـن بـاره گفتـه اسـت: »وجلـس 

 لحكمـاء ليأخذ مـن آدابهم.« يعنـی: روزی 
ً
أنوشـروان يومـا

انوشـروان با حکيمان نشسـته بود تـا از دانش آن هـا بهره مند 

شـود و راغب اصفهانـی )محاضـرات، ج 2، ص 745( نيز در اين 

باره آورده اسـت: »قال أنوشـروان: وعنـده جماعة ليتكلم كل 

واحـد بكلمـة نافعـة.« يعنی: انوشـروان گفـت: در حالی که 

جماعتـی نـزد او بودنـد هر کـدام از شـما سـخنی حکيمانه 

بگويد. همچنين در عیون االخبار )ابن قتیبه، عیون، ج 2، ص 145( 

و البیـان و التبییـن )جاحـظ، البیـان، ج 1، ص 221( به سـؤال های 

انوشروان از موبد و بزرگمهر اشاره شده است.

5. شهرت انوشروان به حکیم

سـخنان حکيمانۀ انوشروان در بسیاری از کتاب های اخبار و 

سـیر عربی و فارسـی نقل شده اسـت. در برخی منابع عربی 

در ذيل عنوان »اقوال الحکماء...« اّولين سـخن از انوشـروان 

ذکر شـده که نشان می دهد انوشـروان از نظر آن ها حکيم بوده 

است )ر.ک: تنوخی، فرج، ج 1، ص 157(. حتی در اين متون، چون 

لبـاب اآلداب پـس از آيات قرآن و احاديث به کالم او اشـاره 

شـده اسـت: »قال كسـری: إني ضبطت ملكي بأني لم أهزل 

فـي أمـر وال نهي قط« )ابن منقـذ، لبـاب، ص 137 و 37(. در باب 

هشـتم قابوسـنامه در ياد کردن پندهای انوشـروان آمده است: 

»اين اسـت سخن ها و پندهای انوشروان عادل، چون بخوانی 

ای پسـر... که از اين سـخن ها هم بوی حکمت آيد هم بوی 

ملک...« )عنصرالمعالی، قابوسنامه، ص 50(.

نـه تنها ایرانيـان و اعراب، بلکه يونانيان نيز به اشـتهار او 

بـه حکمت معترف بوده انـد و »او را در زمان حياتش، حکيم 

می دانسـتند« )نفیسـی 1312: 39(. از دو كتابـی کـه ابـن نديم 

)الفهرسـت، ص 378( با عنوان »فرسـتادن ملك روم فيلسوفانی را 

به نزد شـاه ایران برای سـؤال از حكمت« و »دربارۀ سـؤاالتی 

كه شـاه روم به انوشـروان به دسـت بقراط رومی فرسـتاد« نام 

می بـرد و درخواسـت قيصـر روم از او بـرای پنـد و حکمت 

)ر.ک: مرزبـان راد 1356: 205( می تـوان به صحت اين مطلب پی 

برد.

فيلسـوفان و دانشمندان مشـهور ایرانی چون سهروردی و 

غزالـی نيـز او را حکيم دانسـته اند )ر.ک: دباشـی 1369: 335(. 

زرين کـوب هم با آنکه حکيم بودن او را تا حدی تجسـم يک 

حاکم حکيم و فرمانروای فيلسـوفی دانسـته که نتوانسته آنچه 

را افالطون از چنين فرمانروايی انتظار داشـته، تحقق بخشـد، 

شـهرت او به حکمت را براسـاس منابع فارسی و عربی چون 

شـاهنامه، توقيعات، تأييـد يونانيان و... تصريح کرده اسـت 

)ر.ک: زرين کوب 1384: 238-237(.

برخی از ادبا همچون ميرخواند با نقل اشـعاری به حکيم 

بودن او اشاره کرده اند:

ــل ــاهان کامـ ــن شـ ــی دان کزيـ ــن مـ يقيـ

دانـــش بـــاری و  کريـــم و عـــادل و 

ز خوانــش قــوت جــان خــان و فغفــور

نيامـــد کـــس چـــو نوشـــیروان عـــادل

فاضــل و  هشــیار  و  عاقــل  و  حکيــم 

هرقـــل و  رای  رای،  نـــور  رایـــش  ز 

)ميرخواند، روضة الصفا، ص 933(
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و 6. آشنایی انوشروان با فلسفۀ یونان و شهرت او 

به فیلسوف 

بـر  عـالوه  خـود  پربـار  سـلطنت  دوران  در  انوشـروان 

دانش انـدوزی، به فلسـفه نيز عالقه و آگاهی داشـته اسـت، 

عالقـۀ او بـدان تـا حدی بـوده که »بنـا به روايـت آگاثياس، 

مـورخ معروف يونانی، حتی وقتی موبـدان و روحانيان عصر 

را بـه مجلـس خویش فرا می خوانـد، در باب تناهـی يا عدم 

تناهـی عالـم با آن ها نيــز مناظره می کـرد« )زرين کـوب 1376: 

546(. ايـن موضـوع موجـب حيـرت آگاثيـاس شـده بود که 

چگونه با وجود آن همه اشـتغال به امور جنگی و کشورداری، 

آنـی از آموختـن فلسـفه و حکمـت غافل نمی شـده اسـت. 

کریستن سـن نيـز با ذکـر اين مطلـب که »بولص، دانشـمند 

مسـیحی مشـهور ایرانـی، در کتابـی که مخصـوص مطالعۀ 

انوشـروان بـود، مسـائلی راجع به خدا و عالـم و اثبات وجود 

واجب الوجود و... آورده و مدعی تفوق فلسـفه بر دين شـده« 

نتيجه می گيرد که انوشـروان به بعضی از افکار فالسـفه توجه 

داشـته است )ر.ک: كریستن سن 1385: 306(. صاحب الفهرست 

نيـز خبـر از توجـه شـاپور و انوشـروان به علوم يونـان و هند 

می دهـد )ابـن نديم، الفهرسـت، ص 297(. سـعيد نفیسـی معتقد 

اسـت انوشـروان به فلسـفه و حكمت يونان احاطه داشـته و 

ذوق سرشـار او را در فهم حكمت از سـؤال های او از هفت 

حكيـم يونانی به وضـوح می توان دريافت )نفیسـی 1312: 39(. 

حکمـای يونانـی مصاحـب وی نيز بـه خاطر مهـارت او در 

مسـائل علمـی، او را از شـاگردان افالطون تصـور می کردند 

)همايی، تاریخ، ص 147(.

در برخـی منابـع عربـی، انوشـروان بـه عنوان فيلسـوف 

شـناخته شده اسـت و نام او در ذيل »باب نوادر من الفالسفه 

مختصرة« بعد از نام فيلسـوفانی چون سقراط، جالينوس و... 

آمده اسـت )قرطبی، بهجـة، ج 2، ص 199ـ200(. دباشـی در مقالۀ 

»فرهنـگ سیاسـی شـاهنامه« تـالش کـرده اسـت فرضيـۀ 

فيلسـوف/ پادشـاه را از طريق دانش دوسـتی و عشـق او به 

فلسـفه اثبات کند. در پايان نتيجه می گيرد: »در ذات وجودی 

کسـری انوشیروان عادل، به طور اخص و نيز در کيفيت توأمان 

انوشـیروان و بوزرجمهـر آن چنان کـه در داسـتان انوشـروان 

شـاهنامۀ فردوسـی آمده است. ما اندیشـۀ ایرانی »فيلسوف / 

پادشاه« را به رأی العين می بينيم )دباشی 1369: 336(.

انوشـروان بـا اقداماتـی کـه در زمينـۀ فلسـفه در کشـور 

صـورت داد، باعث شـد تا »افکار روشـنفکران ایرانی بازتر 

شـود« )گيرشـمن 1355: 407(. ازجملـۀ اقدامـات او اين ها بود: 

اسـتقبال گـرم او از هفـت تـن از فيلسـوفان تبعيد شـده از 

مدرسـۀ آتـن )کریستن سـن 1376: 306(؛ اسـتخدام اورانيوس، 

طبیـب و حکيم سـريانی برای ياد دادن فلسـفه بـه او، جمع 

کـردن موبدان برای پاسـخ دادن به سـؤال های فلسـفی دربارۀ 

تکويـن جهـان و نظایر آن )همانجا(؛ آموختن منطق ارسـطو از 

پولـس ایرانـی )ر.ک: ترابـی 1382: 58(؛ عالقـه به همنشـینی با 

سـقراط و بهره بردن از علم و حکمت او )عوفی، لباب، ج 2، ص 

.)376

7. عشق انوشروان به پند و اندرز

انوشروان با فراهم کردن زمينه های مساعد برای دانش اندوزی 

که بدان اشـاره شـد و عالقه اش به پند و اندرز، موجب شـد 

تـا در جامعـۀ آن زمـان »خوانندگان به رسـايل و پند و اندرز 

عالقـه پيـدا کننـد و بسـیاری از اين رسـايل نوشـته شـود« 

 قـالده اعناق 
ِ
)گيرشـمن 1355: 407( و سـخنان او »درر حکـم

ادوار شـد و هـر يـک نکتـه ای از لطايـف کلمـات او گنـج 

حکمت آمد.« )تحفه، ص 34(.

قبل از اشـاره به پندهای انوشـروان، اندکی دربارۀ عشق 

او بـه پنـد و اندرز می گوييـم. در منابع عربی آمده اسـت: 

انوشـروان به سبب عالقه به اندرز، پندهای حکيمانه بسیاری 

بـر لـوازم زندگی خود نوشـته بود، مثل انگشـتر، پـرده، تابوت، 

تـاج، تخت، دخمه، سـردر کاخ، سـفره، سـنگ قبـر و فرش 

)ر.ک: سبزيان پور 1390ب: 178-147(.

از جملـه اين توصيۀ او به بزرگمهر: برايم گنبدی بسـاز و 

بـر آن جمالتی بنویس کـه از آن برای دوام حکومت اسـتفاده 

کنـم. بزرگمهـر گنبـد را سـاخت و در حاشـیه آن پندهـای 

حکيمانه ارزشمندی نوشت )ر.ک: طرطوسی، تحفه، ج 1، ص 92(.

در قابوسـنامه آمده اسـت: »بر دخمه ای که انوشروان در آن 

دفـن شـده بـود نوشـته ای بـه خط طـال بر ديـوار بـود که در 

قسـمتی از آن آمـده بود: اكنـون چون عاجزی آمـد هيچ چاره 

ندانسـتم جزيـن كـه اين سـخن ها برين ديوار نبشـتم تا اگر 

وقتـی به زيارت من كسـی بيايد، اين لفظ هـا بخواند و بداند 
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او نيـز از مـن محروم نمانده باشـد، اين سـخن ها و پندهای 

مـن پای مـزد آن كـس باشـد و آن پندهـا اينسـت كه نبشـته 

آمدسـت« )عنصرالمعالـی، قابوسـنامه، ص 50(. حصـری )جمـع 

الجواهـر، ص 91ـ96( نيـز ايـن داسـتان را به تفصيـل نقل کرده 

است.

ابن يمين از عشـق انوشـروان به پند و حکمت و دسـتور 

او به نوشـتن آن ها بر ديوار مقبره، به منظور اسـتفاده و عبرت 

بازديدکنندگان مرقد او می گويد:

شـــنيدم کـــه کســـری شـــه دادگـــر

کـــه ديهيـــم از او بـــود بـــا زيـــب و فـــر

ز هــر کشــوری موبــدی را بخواســت

ــد ــت برانـ ــخن ها ز حکمـ ــراوان سـ فـ

يــادگار مــن  ز  مانــد  کــه  بخواهــم 

يکـــی گنـــج پـــر گوهـــر شـــاهوار

ــذرد ــن بگ ــاک م ــر خ ــه ب ــا هرک ــه ت ک

از آن گنـــج حکمـــت گهرهـــا بـــرد

و زان پــس بــه ديــوار آن دخمــه بــر

ســـخن ها نوشـــت آن شـــه دادگـــر

)ابن يمين، دیوان، ص 594- 595(

بـا وجـود ايـن او همیشـه خـود را نيازمند به شـنيدن پند 

می ديـد تـا آنجا که با رفتن بـه نزد راهبی از او خواسـت بدو 

پنـد دهد که چگونه با رعيت رفتار کنـد )ر.ک: عوفی، لباب، ج 2، 

ص 24(. پنـد ناشـنيدن را بدتر از داغ عزیزان می دانسـت: »به 

خداونـد مصيبـِت عزیز، آن نرسـد که بر آن کـس که بی فايده 

گـوش دارد« )عنصرالمعالـی، قابوسـنامه، ص 53(. از داسـتانی که 

راونـدی )راحـة الصدور، ص 76-77( نقل کرده، فهميده می شـود 

که به سـبب شـنيدن پنـدی حکيمانـه از يک دختـر رعيت، 

شـیفتۀ او شده، او را به همسـری برگزيده است. همچنين در 

يکی از متون عربی، داسـتانی آمده که شـوق بسـیار انوشروان 

به شـنيدن حکمت را بیشـتر نشـان می دهد، در اين داسـتان 

آمده اسـت: مـردی در شـهر فرياد می زد: »چه کسـی حاضر 

اسـت برای شنيدن سه سـخن هزار دينار بپردازد؟« انوشروان 

خريـدار اين پندها می شـود ولـی مرد پـول را از او نمی پذیرد 

و می گويد: »فقط می خواسـتم بدانم چه کسـی قدر حکمت 

را می دانـد« )ر.ک: زمخشـری، ربیـع االبـرار، ج 1، ص 328؛ توحيدی، 

بصائـر، ج 7، ص 115؛ آبـی، نثرالـدرر، ج 7، ص 68(. از سـخنان ابن 

فقيه )تحفة الملوک، ص 83( برمی آيد که انوشـروان رغبت بسـیار 

به شنيدن پندهای بزرگمهر داشته است.

همچنين به کسـانی که سـخنان پندآموز می گفتند، جایزه 

مـی داد، از جملـه به دو نفر که به ترتیـب اين دو پند را به زبان 

آوردنـد. يکی »بد مکن و بـد ميندیش« و ديگری »نيکی کن 

و نيکـی اندیش تـا تو را نيکی آيد پیش«؛ بـه اّولی يکهزار و 

به دومی دوهزار دينار پاداش داد؛ وقتی از او پرسـیدند سـبب 

ايـن تفـاوت چیسـت؟ گفت: اّولـی از بدی گفـت دومی از 

خوبـی )ر.ک: عوفـی، لبـاب، ص 139(؛ در گفت وگويـی کـه بـا 

حارث بـن کلـده، پزشـک عـرب، داشـته اسـت، بـه سـبب 

جواب هـای نغـزی که از وی می شـنود، دسـتور می دهد او را 

پـاداش و جایـزه بدهنـد و نيازمندی هایش را برآورده سـازند 

)ر.ک: توحيـدی، بصائـر، ج 5، ص 49؛ ابـن عبد ربـه، العقد الفرید، ج 8، 

ص 84(. بـا شـنيدن پندهای حکيمانۀ نعمـان از زبان او چنان 

به وجد می آيد که لباس تــن خــود را به او می پوشاند )ر.ک: 

مرزبان راد، 1356: 110-115(. وقتی ديگر از مردم می پرسـد: »چه 

چيزی به محصوالت کشـاورزی ضرر می رسـاند؟«. کسـی 

پاسـخ می دهد: »تغيير اندیشۀ سلطان دربارۀ رعيت و تصميم 

به بدرفتاری و سـتم بر آنان.« انوشـروان به خاطر اين پاسـخ 

حکيمانه و برای تشـويق گوينده، مرواريد مخصوص خود را 

بـه دهان او می گذارد )ابن ابی الحديد، شـرح نهج البالغه، ج 16، ص 

.)121

بدايعـی، برخـی پندهـای انوشـروان را بـه نظم کشـیده 

است: 

حکيـــم پنـــد  پذیرفـــت  ببايـــد 

کـــه پنـــد حکيمـــان بـــه از زر و ســـیم

ســود بســیار  پندســت  ز  را  تنــت 

ــنود ــد شـ ــد ببايـ ــه گويـ ــس کـ از آن کـ

نیســت پنــد  پذیرنــدۀ  آنکــو  هــر 

بـــه جـــز از در خـــواری و بنـــد نیســـت

 )نقل از: نفیسی 1313: 184(
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عالقـۀ او بـه پند و انـدرز در پندهای تـاج و توقيعات او 

به خوبی آشکار است.
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