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شخصیت فرهنگی و تربیتی انوشروان
در آیینۀ ادب فارسی و  ربی )2(1

وحید سبزیان پور
دانشگاهرازی
wsabzianpoor@yahoo.com

8. پندهای به جا مانده از انوشروان

8. 1. پندهای پراکنده در ادب فارسی و  ربی

بـایکنگاهبـهمنابعفارسـیوعربیمشـخصمیگرددکه

پندهایبسـیاریازانوشرواندرگوشهوکناراینمنابعدیده

میشـود،ازجملهتنهادرکتابخردنامـهوقابوس نامهبیش

از150پنداوآمدهاست.

درمتـونعربـیچـونآثـارجاحـظ،ابـنقتیبـهوابـن

حمـدون،دههـاپنـدازویوجـودداردکهبرخـیازآنهارا

جاحـظبـهزبـانفارسـینقلکـردهاسـت.دراینجـابرای

جلوگیریازاطالۀکالمازذکرآنهاخودداریکردهایم.

8. 2. پندهای تاج انوشروان

حمـدهللامسـتوفیدرتاریـخ گزیـده)ص118ـ120(بیـشاز

یکصدپندحکیمانهازتاجانوشـرواننقلکردهاسـت.سعید

نفیسـیبـهپندهـایوی)بـهنقـلازکتـابسـفینه مجمع 

البحریـن(کـهبرتاجمرصعومکللبـهجواهردهپهلوکهدر

دخمـهخودگذاشـتهبود،بهتفصیلاشـارهکردهاسـت.این

پندهـادردهبخشآمدهوهربخشاختصاصبهیکپهلوی

تـاجداردودرهـرپهلونزدیکبهدهپندوجـوددارد.درمقالۀ

مذکـورآمدهاسـتکهاینتاجسـنگینرابـازنجیریزرین

بهسـقفایوانآویزانکردهبودندوانوشـروانپسازنشستن

1.بخشنخستاینمقالهدرشمارۀ58-59گزارش میراث )ص43-51(چاپ

شدهاست.اینمقالهباهمکاریفرزانهفتاحیان،کارشناسیارشدزبانوادبیات

عربی،ونسرینعزیزی،دانشجویکارشناسی،فراهمشدهاست.

درجایگاه،سرخودرادرونآنقرارمیداد)ر.ک:شمیسا1378:

140؛برایاطالعبیشـترر.ک:یوسـفی297:1366(.عبیدزاکانیدر

ابتدایرسـالۀصد پندبهوجوداینپندهــااشـارهمیکندو

علـی کـردهام اسـتفاده بسـیار پندهـای »از میگویـد:

الخصـوص...پندنامهپادشـاهعالم،خسـروکامـگارعادل،

انوشـروانبنکسریکهبرتاجمرصعشنبشـتهبود.«)زاکانی،

کلیـات،ص317(.خاقانـی،درقصیـدۀمعروفایـوانمداین،

دربارۀانوشـروانمیگوید:کسـیکهپندهایبسیاریدرتاج

سـرشپیـدابـود،امروزصـدعبـرتدرمغزاوکـهدرگذر

زمانازبینرفته،وجوددارد:

بـسپنـدکهبـودآنگـهبرتـاجسـرشپیدا

صـدپندنوسـتاکنـوندرمغزسـرشپنهان

)خاقانی،دیوان،ص359(

اودربیـتدیگرینیزبهاینپندهااشـارهکـردهومیگوید:

ادبرابرتاجانوشروانرقمزدهاند:

ــه ــازادبکایـــنکلمـ ــانسـ ــرزجـ حـ

بـــرســـرافســـرکســـریرقـــماســـت

)همان،ص821(

براسـاسآنچهدرگلستانسـعدیآمده،برتاجکیخسرونیز

ایندوبیتنبشتهبود:

چــهســالهایفــراوانوعمرهــایدراز

چنانکــهدســتبهدســتآمدهاســتمــارا

کــهخلقبرســرمــابرزمیــنبخواهــدرفت

بــهدســتهایدگرهمچنــانبخواهــدرفت

)سعدی،گلستان،ص120(

8. 3. توقیعات انوشروان 

انوشـروانبـهکاتبانخوددسـتوردادهبـوددرپایـانهرنامه

جایـیخالیبرایسـخنانویژۀاوبگذارند)طرطوشـی،سـراج 

الملوک،ص419؛آبی،نثرالدرر،ج7،ص71(.ازاینسـخنانکوتاه

وپرمغزکهبهتوقیعمشـهوراسـتدرادبعربینشـانههای

بسـیاریمیتـوانیافتبـهگونهایکـهعاکـوب)76:1989(

توقیعـاتراازبرجسـتهترینانواعنثرفنیدردورۀساسـانی
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میداندکهبهادبعباسیمنتقلشدهاست.

امیرخیـزی)378:1344(ازچاپکتابیبهنامدسـتورنامۀ 

کسـرویسخنگفتهکهشاعریبهنامجاللالدینطباطبایی

زواره173توقیعانوشـروانراازیکنسـخۀعربیبهفارسی


ً
ترجمهکردهاسـتوبااضافهکـردن36توقیعدیگر،مجموعا

209توقیعازانوشرواننقلکردهاست.

بـراینمونـهبهچنـدتوقیعانوشـروانکـهدرمنابععربی

نقلشـدهاشـارهمیکنیـم.تأمـلدراینتوقیعاتنشـاناز

باریکبینیوذکاوتانوشرواندارد:


ْ
سـَعیرَعیَوَمن

ْ
جاحـظ)المحاسـن،ص128(جملۀ»َمن

یاالحالَم«1)هرکستـالشکند،بهرهمیبرد،
َ
ـِزَمالمنـاَمرأ

َ
ل

هـرکـسبخوابد،خواببینـد(راکهدرتوقیعـاتعبدهللابن

طاهر،عاملمأموندرخراسـانآمده،برگرفتهازجملهفارسی

»هـرکـهرودچردوهرکهخسـبدخواببینـد«میداندکه

بهاعتقاداوازتوقیعاتانوشـرواناسـت.ابنقتیبه)عیون،ج1،

ص61(عبارتزیرراازتوقیعاتانوشـرواننقلکردهاسـت:

خیـارالنـاسبالمحبةوامـزجللعامةالرغبـةبالرهبة،
ِّ

»َسـس

سـسسـفلةالناسباالخافة«:برگزیدگانمـردمرابامحبت،

عمـوممـردمراباخـوفورجـاوفرومایگانراباترسـاندن،

سیاستورهبریکن.

هنگامیکـهانوشـروانوهرزرابهیاریسـیفبنذییزن

بـرایرانـدنحبشـیانبهیمنگسـیلمـیدارد،سـیف،طی

نامـهای،ازکثـرتدشـمنوکمبـودنیرویخودمینویسـد:

چگونهسـههزارنفرازعهدۀجنگبـاپنجاههزاربرمیآیند؟

ِب
َ
انوشـرواندرزیرنامۀاومینویسـد:یاعربـی!کثیرالَحط

النار:ایعرب!آتشـیاندکبرایهیزمبسـیار
ُ
یكفیـهقلیـل

کافیاسـت)زمخشـری،ربیع االبرار،ج4،ص98؛ثعالبی،االعجاز،

ص68؛ابنحمدون،التذکره،ج2،ص472(.

آبـی)نثرالـدرر،ج7،ص67(نقلکردهاسـتکـهمردماهواز

ازیکیازکارگزارانانوشـروانبهسـببگرفتنمالیاتاضافه

ازآنهاشـکایتکردند،انوشـرواندرزیرنامۀآنهانوشـت:

هـذاالمـالالیهـؤالءالضعفاء؛فإنتکثیـرالملکلماله
ّ
»رد

بظلـمرعیتهبمنزلةمنحّصنسـطوحهبمـااقتلعهمنقواعد

بنیانـه«:اینمـالرابهضعیفانبرگردان؛زیـراافزایشثروت

1.دقتنظرمیدانی)مجمع االمثال،ج2،ص328(ازاینجامعلوممیشودکهاین

مثلراازامثالمولد)غیرعربی(دانستهاست.

بـاسـتمبهمردم،بهمنزلـهمحکمکردنبامخانهبااسـتفادهاز

پایهواساسآناست.

ابـناثیـر)الکامل،ج1،ص353(پـسازنقلچندجملهاز

توقیعـاتانوشـروانچنـانبههیجـانمیآیدکهمینویسـد:

ر
ّ
علیزیادةالعلـموتوف

ّ
»فانظـرإلـیهذاالـكالمالذییـدل


ّ
العقـلوالقـدرةعلیمنعالنفس،ومنكانهذاحالهاسـتحق

أنیضـرببـهالمثـلفیالعدلإلـیأنتقومالسـاعة«:نگاه

کـنبهاینسـخنکهنشـانۀوفوردانشوعقـلوقدرتو

چیرگـیبرنفساسـت،چنینکسـیشایسـتهاسـتکهتا

قیامتدرعدالتبهاومثلزنند.

9. دیدگاه های انوشروان دربارۀ  قل و دانش 

9. 1. تشویع به دانش اندوزی و همنشینی با دانشمندان

پندهـایزیـادیازاوبـهجامانـدهکههمگانراتشـویقبه

دانشانـدوزیمیکنـد:»دانـشاندوزیـد؛شـرفازدانش

جوییـد؛دایمشناسـندهحـقوآموزنـدهوآموزگارباشـید2؛

نسـبتازدانـشخـودکنیـد«)خردنامـه،ص75(.»بـادانایان

دوسـتیکنید؛بهتریندوستدانایانرادانید؛خداوندانادب

راخدمـتکنیـد«)مسـتوفی،تاریـخ،ص118(.دانشآموختندر

نـزداوآنقـدرمهمبودهاسـتکهبرتاجاونوشـتهشـدهبود:

»ازآموختـنننگمدارید«)همان،119(.درجاییدیگرتوصیه

بهپندآموختندرتمامطولزندگیمیکند:»قیلألنوشـروان:

م؟قال:إنكانـتالجهالةتقبحمنه
ّ
أیحسـنبالشـیخأنیتعل

فالتعلـمیحسـنبه،فقیل:وإلیمتییحسـنمنـه؟فقال:ما

حسـنتبـهالحیاة3:بـهانوشـروانگفتهشـد:آیابـرایپیر،

یادگیرینیکوسـت؟گفت:اگرنادانیموجبزشـتیاسـت،

پسیادگیریموجبنیکیاسـت.پرسـیدهشـد:تاچهزمان

یادگیـریبـرایاونیکوسـت؟گفـت:تاهرزمـانکهزندگی

برایاونیکوست)راغب،محاضرات،ج1،ص68(.

اودرکنـارتوصیهبههمنشـینیباداناودانشـمندتوصیه

2.مرتضیمطهریدرکتابخدمات متقابل ایران و اسالمبراینشاندادنتبعیض

طبقاتیدرایرانباستان،پسازنقلداستانکفشگروانوشروانازشاهنامۀفردوسی،

نوشتهاست:»تحصیلدانشازمختصاتطبقۀممتازبودهاست«)مطهری1357:

279-285(.)برایاطالعازنقداینسخن،ر.ک:سبزیانپور19:1389-21؛

همچنینبرایاطالعازدانشوآموزشدرکتابشاهنامه وایرانباستانر.ک:

همو،17-9:1390(.

3.اینجملۀانوشروانیادآوراینسخنپیامبراست:»زگهوارهتاگوردانش

بجوی«.
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بـهدوریازنـاداننیزمیکنـد،ازپندهایاوسـت:»بامردم

بیهنردوسـتیمکنکهمردمبیهنرنهدوسـتیراشـایدونه

دشـمنیرا«)عنصرالمعالـی،قابوسـنامه،ص51،پندهفتمانوشـروان(؛

»اگـرخواهـیكهبـردلتجراحتـینیفتدكهبـههیچمرهم

بهتـرنشـودباهیچنـادانمناظرهمكن«)همـان،ص55(؛»همه

چیـزیازنـاداننگـهداشـتنآسـانترکـهایشـانراازتـن

خویـش«.)همـان،ص52،پندسـیویکمانوشـروان(؛»بـانادانان

صحبتمدارید.«)خردنامه،ص73(.

ویدانشــمندانرادارایعمــریطوالنــیدانســته

ــرا؟ ــاسعم ــولالن ــنأط ــروان:م ــلالنوش ــت:»قی اس

فقــال:مــنکثــرعلمــهفتــادببــهمــنبعــدهأومعروفــة

فیشــرفبــهعقبــه«:عمــرچــهکســیطوالنیتــراســت؟

گفــت:کســیکــهدانشــشبیشــتراســتوبازماندگانشاز

آنبهــرهببرنــدویــاســنتیحســنهکــهگذشــتگانشافتخار

آنراداشتهاند)مسعودی،مروج،ج1،ص296(.

9. 2.  قل و خرد

9. 2. 1.  قل، بزرگترین نعمت

بـهنظـرانوشـروانارزشعقـلبیشـترازهـرچیزیاسـت:

»فرایت)انوشـروان(:العقلاکبراالشـیاء.«)ابنمسـکویه،بیتا:


َ
ال

َ
61(.اومعتقـداسـتکـهارزشآدمـیبهعقلاوسـت:»ق

كثرَماِفیهِ
َ
أ
َ
ان

َ
كثرَماِفـیالرجلعقلهك

َ
أنوشـروان:إِذالـمیكنأ

بردیه«:اگرعقلآدمیبیشـترینبخشوجوداونباشـدارزش

وجوداوبهلباساوست)ابنابیأصیبعة،عیون،ص236(.

9. 2. 2.  قل،  امل سعادت

»وقیلألنوشـروان:أیالناسأولیبالسعادة؟قالأتمهمعقال«:

انوشـروانراگفتنـد:چهکسـیسـعادتمندترینمردماسـت؟

گفت:کسیکهعقلشکاملتراست)وطواط،غرر،ص111(.

9. 2. 3.  قل، جامع فضایل

»وقـالانوشـروان:العقـلیکمـلجمیـعالفضائـلوثمـرة

هـاالخیروافضلمواهـبهللاالعقل«:عقلهمه
ّ
الفضائـلکل

فضیلتهـارادرخـوددارد،ثمرۀهمهنوعخیرونیکیاسـت

وبهترینموهبتالهیاست)عامری،سعاده،ص441-440(.

9. 2. 4.  قل،  امل نزدیکی به خداوند

عقلراسـببنزدیکیبهخداوندمیداند:یوناِندسـتور،نامه

نبشـتبهنوشـروانعـادلوپیغامهاداددربـابخرد،یعنی

آنچـهخـردفرماید.نوشـروانچـوننامهبخواند،بپسـندیدو

جـوابفرمودوگفـت:ایحکیم!نیکوگـزاردیپیغامخرد؛

زیراکهماوآنکسـانکهپیشازمابودندهمهازخردآراسـته

گشـتند؛مناکنـونچگونهمخالفباشـمخـردراکهخردمند

تعالی)غزالی،نصیحة،ص135(.
ْ
نزدیکترینکسیاستباایزد

9. 2. 5. تشبیه  قل به آفتاب نورانی

ایـنحکیمبزرگخردرابهآفتابتشـبیهمیکندتاارزشآن

رانشـاندهـد:»وخـردهمچـونآفتـابجهانسـتودل

نیکیهاسـتوخـردباهمهکسنیکوسـتوبـامهمترانو

بزرگاننیکوتر«)همانجا(.

9. 2. 6.  قل، تمییز دهندۀ بین خوبی و بدی

»مـنچگونـهخردراردکنموآنچهخـردفرمایدنکنمکههیچ

چیـزپادشـاهراوغیـرپادشـاهرابهتـرازخردنیسـت؛کهبه

روشـناییخرد،زشـتازنیکوجداشودونیکازبدودروغ

ازراست«)همانجا(.

9. 3. دانش و اهمیت آن 

9. 3. 1. دانش، قوت قلب و دل

حکمـتودانشرانیازیضروریبرایقلبوروحانسـان

میدانـد:»القلوبتحتاجالـیاقوالهامنالحکمةکماتحتاج

االبـدانالـیاقواتهامنالغذاء«1:همانطـورکهبدن،نیازمند

خوراکاسـتقلبهانیزمحتاجسـخنانحکیمانههسـتند

)مبـرد،کامـل،ج2،ص3(.و»قـوتالعقـولالحكـم،وقـوت

األجسـادالمطعم«:خـوراکعقل،حکمتوخـوراکبدن،

غذاست)توحیدی،بصائر،ص319(.

9. 3. 2. دانش، بزرگترین گنج

وأنفعهـاعنداالحتیـاجالیها؟فقال:
ً
»مـاأعظمالکنـوزقدرا


َّ
1.اینسخنانوشروانشباهتبسیاربهحکمتشمارۀ88نهج البالغهدارد:إِن

:همانگونهکه
ِ
م
َ
ِحك

ْ
َرائَِفال

َ
َهاط

َ
ل وا

ُ
غ
َ
اْبت

َ
ان؛ف

َ
ْبد
َ ْ
األ

ُّ
َمل

َ
َمات

َ
ك

ُّ
َمل

َ
وَبت

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ال هِذهِ

آنها برای پس میشوند، خسته نیز قلبها این میشوند، خسته بـدنهـا

حکمتهایلطیفجستوجوکنید.
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معـروفاودعتهاالحرار،وعلمتورثهاالعقاب«:کدامگنجینه

ارزشـمندترومفیدتراست؟گفت:آثارنیِکآزادگانودانشی

کهپیشنیانبهجاگذاشتهاند)مسعودی،مروج،ج1،ص296(.

9. 3. 3. دانش، بکر همۀ خوبی ها

همچنینبذرهمۀخوبیهارادردانشوعقلدانسـتهاست:

»قیـلله:مابذرجمیـعالفضائل؟قال:العقـلوالعلم«)ابن

مسـکویه،الحکمـة،ص51(.علـمودانـشرابـرایمنافـعآن

میآمـوزد:»قیلألنوشـروان:مابالكمالتأخـذونمنالعلوم

إال
ً
؟قال:ألناالنأخذمنهشـیئا

ً
إالزادكـمعلیهحرصـا

ً
شـیئا

.قیل:فمابالكمالتأنفونمنأخذه
ً
ازددنـابعظممنفعتهعلمـا

منكلأحد؟قال:لعلمناأنهنافعمنحیثأخذ«:انوشـروان

راگفتنـد:چگونـهاسـتکـهعلمـینمیآموزیدمگـراینکه

شوقشمابــهآنافـزایشمییابد؟گفت:علمینمیآموزیم

مگرآنکهدانشمابهواسـطۀمنافعبسیارآنافزایشمییابد.

گفتهشـد:چراازاینکهآنراازهرکسیبیاموزید،خودداری

نمیکنیـد؟گفـت:زیرامیدانیـمکهازهرکسگرفتهشـود،

فایدهدارد)زمخشری،ربیع،ج4،ص42(.

9. 3. 4.  لم و دانش برای پادشاهان

9. 3. 4. 1. ضرورت تعلیم و تعلم برای پادشاهان

اإلقرار
ّ
دانـشآموختـنرازینـتپادشـاهانمیدانـد:»فـإن

باعله،مـنأعظممـاتزیّنتبه
ّ
بمعرفـةالحـقوالعلـم،واإلت

م،
ّ
الملـوك،ومـنأعظمالمضّرةعلـیالملوكاألنفةمـنالتعل

م«:
ّ
والحمیّـةمـنطلـبالعلم،والیكـونعالمامـنالیتعل

اقراربهشناختحقودانشوپیرویازآن،بزرگترینزیور

شـهریاراناسـتوبزرگترینزیـانبرایآنهاخـودداریاز

آموختناسـتوتاکسـیدانـشنیاموزد،دانانمیگـردد)ابن

مسکویه،تجارب،ج1،ص203(.

9. 3. 4. 2. ضرورت توجه حاکمان به دانشمندان

انوشـیروانبهضرورتتوجهحاکمانبهدانایـانآگاهبوده،به

طوریکـهزمانـیکهقیصـررومازاوپرسـید:کـدامصفت

اسـتکهموجبنابودیپادشـاهاندردنیاوآخرتمیشود؟

پاسـخداد:کوچکشـمردندانشـمندانواهلفضل.»قیل:

سـمعناكمتقولـون:هـالكالملـوكفـیالدنیـاواآلخـرةفی

خصلةالترتفعمعهاحسـنة.فنحـبأننعرفهذهالخصلة

حـقمعرفتهـا.قـال:اسـتصغارأهلالعلـموالفضـل«)ابن

مسکویه،الحکمة،ص57(.

همچنیـنوجـودآنهـارادرجامعههمانندچـراغخانه

دانسـتهکهموجبروشـناییاسـت:»قلبالعالمكبیتفیه

مصباح،الیضیقعنتظاهرالنورفیهبلیتسـعللنظرویزید

فیالضیاء«:قلبدانشـمندمانندچراغخــانهاسـتکهبه

سـببوجودنورتنگنمیشـودبلکهدردیدهبزرگمیشـود

ونورشافزایشمییابد)راغب،محاضرات،ج1،ص73(.

درپندهایاوبهبزرگداشـتدانایانتوصیهشـدهاسـت:

»دانایـانراحرمـتداریـد«)طوسـی،سـیرالملوک،ص37(.

»سخنپرسـانراپایگاهبیفزایید«)خردنامـه،ص73(؛»کارهابه

تدبیـردانایانکنید«)همـان،ص75(؛»ادیبانودبیرانرانواخته

داریـد«)همـان،ص75(وبـرتـاجاونوشـتهشـدهاسـت:

»خداوندانادبراخدمتكنید«)مستوفی،تاریخ،ص117(.

9. 3. 4. 3. فایدۀ مشورت و همنشینی شاهان با دانشمندان

انوشیروانمشـورتوهمنشینیحاکمانبادانشمندانرایک

ضرورتدانسـتهودردسـتورهاوسـخنانخودبهآنتأکید

کردهاست:ازنامۀکسریبههرمزان:

ی
َ
َحاَجتِِهمإِل

ْ
ِمـن

َ
ـون

ُ
یَعِرف

ُ
ُملوك

ْ
ال

َ
ـوكان

َ
هل

َّ
امـابعـد:فإن

ی
َ
َحاَجتِهمإِل

ْ
الرأِیِمن

ُ
هل

َ
أ

ُ
الِذییَعرف

َ
أِیِمثل وِیالـرَّ

َ
ذ

بواِب
َ
یأ

َ
ریَمواكـَبالُملوِكَعل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
ً
َعَجبا

ْ
ْمیَكن

َ
الُملـوِكل

بواِبالُملوِك:اگر
َ
یأ

َ
ریَمواِكَبالُعلمـاِءَعل

َ
َمات

َ
ُعلمـاِء،ك

ْ
ال

شـاهاناحتیـاجخـودرابـهدانشـمندانبـهانـدازهنیاز

دانشـمندانبهشـاهانمیدانسـتند،تعجبینداشـتکه

خیـلشـاهانرادردرگاهدانشـمندانببینـیهمانطورکه

جمععلمارادردربارشـاهانمیبینی)آبی،نثرالدرر،ج7،

ص65(.

وسـودمندترینکاررامشـورتباآناندانسـتهاست.پادشاه

روممیپرسـد:چهچیزیبرایعاقلمفیدتراست؟انوشروان

درپاسخمیگوید:

أنفعاألشیاءلهمشاورةالعلماء...)همان،42(.

نیزهمنشـینیبادانشـمندانرامانعهرگونهبدگوییدشمنانو
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حسـودانمیدانسـت:»قیل:فماالخصلةالواحـدةالجامعة

لنفـیقالتالحسـدةواألعداءعـنالملوك؟قـال:أنیكون

بمجالسـةالعلمـاءوأهـلالفضـل،آخذابمحاسـن
ً
متعلقـا

أفعالهـم«:گفتنـد:کـدامویژگـیموجبمیشـودسـخنان

حسـودانودشـمنانازساحتپادشـاهاندورشود؟گفت:

پایبندبههمنشـینیبادانشمندانباشدوازکارهاینیکآنان

بهرهگیرد)ابنمسكویه،الحکمة،ص60(.

جاحظ)البیان،ج2،ص39(ازیکیازکتابهایانوشروان

بهنام»شـاهینی«سخنانیرانقلکردهکهیکیازویژگیهای

نزدیکانشـاهرااشتیاقبهگفتوگوبادانشمندانوهمنشینی

بـاادیبـانومنطـِقدانایاندانسـتهاسـت:»ینبغـیأنیكون

إلیمحادثـةالعلماء
ً
،مشـتاقا

ً
صاحـبإذنالخاّصـةرجـال


ٌ
له،وبسـطة

ً
نعمله،أدیبا

َّ
مازی

ِّ
لكل

ً
لحاء،محبّا ومجالسـةالصُّ

فیالمنطق«:شایسـتهاستهمنشینخاصشاهکسیباشد

کهمشـتاقهمنشینیوگفتوگوبادانشمندانباشدوعاشق

رفتـاریکـهموجبزینـتاعمالاومیشـودوادیبواهل

منطقباشد.

نتیجه

چنانکـهمالحظهمیشـودچهرۀانوشـرواندرمنابععربیو

فارسیازجهتدانــشومعرفتبسیارروشنترازچیزی

اسـتکـهدرذهـنمـاایرانیـانوحتـیفرهیختـگانو

دانشپژوهانماوجوددارد.

بـهراسـتیچهتعـدادازمـردماینسـرزمینمیدانندکه

ادیبـانعـرب،انوشـروانرابـالقبحکیـموفیلسـوفیاد

کردهانـدوچهتعدادازفرهیختگانمامیدانندکهانوشـیروان

دسـتکمبیشازدهکتابنوشـتهاسـت؟آیانسـلجوانما

خبـرداردکـهانوشـروانباوجودمشـغلۀفـراوانحکومتیو

سیاسـی،منطقوفلسـفهمیآموختودرمباحثشفاهیو

کتبـیفیلسـوفانیچـونبقـراطبحـثوگفتوگـومیکرده

است؟آیاهموطنانماخبردارندکهاینپادشاهدانشدوست،

باشـنیدنسـخنانحکیمانهاشـکشـوقمیریختودهان

دانشـمندانراپـرازدّروگوهـرمیکـرد؟آیـاخبـرداریمکه

توقیعـاتایـنشـخصیتایرانـی،آنقـدرحکیمانـهبودکه

سرمشـقبسـیاریازبزرگانعربشدهاست؟آیافرهیختگان

مـاخبردارنـدکهابنابیالحدیددر شـرح نهـج البالغهدر

موضـوععدالـتوعلـمودانـش،بیـشازپنجـاهجملـۀ

حکیمانـهکـههمسـووهمجهـتبـامضامیـنعالـی نهج 

البالغـه اسـت،ازحکیمـانایرانـی،بهویژهانوشـروان،نقل

کردهاسـت؟آیاایرانیانمیدانندکهایراندرروزگارانوشروان

مأمـنوپناهـگاهاندیشـمندانوفیلسـوفانیبودهاسـتکه

دولترومحضورآنهارابرنمیتابیدهاست؟

انصافراکهتأملدراینسـخنانکهدرحدیثدیگران

آمدهاسـتونیزتأملدرپندهایمنسـوببـهاو،خوانندهرا

دچارشـگفتیمیکندکهآیابهراسـتیاینپندهاازانوشروان

بـودهاسـت؟آیـاایرانیـاندرآنروزگاربهاینپایـهومایهاز

عقالنیـتودرکصحیـحازجهانهسـتیوانسـانرسـیده

بودنـد؟ویـااینکـهانگیزههـایشـعوبیگری،مخالفـتبا

عربهـاوایراندوسـتیافراطـی،موجـبجعلوانتسـاب

دروغیـناینجملههایپرمغزبهانوشـروانشـدهاسـت؟در

ایـنصـورتایـنسـخنانحکیمانـهازکدامذهـنخالق

تـراوشکردهوسـخاوتمندانهوبینامونشـانبهانوشـروان

نسـبتدادهاسـت؟عربهادراینشـخصیتایرانیچــه

ویــژگیدیدهانـدکـهاینهمـهازعلمومعرفتاوسـخن

گفتهاند،مگرخودآنهانمیگویند:

ً
النــاسأكیسمــنأنیمدحــوارجال

ــان ــارإحس ــدهآث ــرواعن ــمی ــال م

مـردمزیرکتـرازآنهسـتندکهتـاآثارنیکـیوبزرگیرادر

کسینبیننداوراستایشکنند.

بـهراسـتیوقتآننرسـیدهکـهدرکنـارتقویـتمبانی

اعتقادیواسـالمی،نقاطقوتپیشـینیانراکه»ِسـّرآنهادر

حدیـثدیگـرانآمـدهاسـت«مطـرحکنیـم؟آیـادرکنـار

بهـرهوریازاندیشـههایانسانسـازاسـالم،برایرشـدو

توسـعۀفرهنگـیومقابلهباتهاجـمنرمدشـمنان،نیازمندبه

تقویتمبانیعلمیاینآبوخاکنیستیم؟

بـهنظرمیرسـدزمانآنفرارسـیدهکـهازذکرفضایلو

مـکارمگذشـتگانخـودکـهدرفرهنگسـایرملـلکمنظیر

هسـتند،دریـغنکنیـموبهیادداشـتهباشـیمکههیـچقومو

ملـتهدفـداریعیبهـاونقایـصگذشـتگانخـودرا
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بزرگنمایـینمیکنند.آیامعرفیشـخصیتیعلمیوفرهنگی

چونانوشـرواننمیتواندسـهمیدرالگوسـازیبرایکسب

دانشومعرفِتنسـلهایجوانمابرایرقابتبادشـمنانی

داشـتهباشـدکهلحظهایازحرکتوتالشنمیایسـتندو

آرزویآنهاسـکونوعقبماندگیماست؟آیامعرفیچنین

شـخصیتیدرکنـارایمـانواخالصوشـجاعتعلی)ع(و

حسـین)ع(یکضـرورتتاریخیبرایپیداکـردناعتمادبه

نفسومبارزهباتهاجمفرهنگینیست؟

بهراسـتیازانـکارفضایلیکهدیگراندربـارۀماگفتهاند

چـهچیزیحاصلشـدهاسـت؟وتـاکیبایدشـاهدانکار

حقایقـیباشـیمکهدشـمنانقسـمخـوردۀمابـهآناعتراف

کردهاند.
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