پنج پند حکیمانه از انوشروان دربارۀ مردم و حکومت
(پاسخ انوشروان به سه سؤال قیصر روم)
وحید سبزیانپور

*

انوش��روان کتابی دارد به نام المسائل (س��ؤال و جوابها) که
ابنمس��کویه ( )61-49 :1416در کتاب الحکمة الخالدة بخشی
از آن را به زبان عربی نقل کرده است .ابنندیم ( )873 :1831نام
کامل این کتاب را (کتاب المس��ائل التی أنفذها ملک الروم الی
انوشروان علی ید بقراط الرومی) ذکر کرده ،یعنی پرسشهایی
که پادشاه روم از طریق بقراط رومی از انوشروان کرده است.
گم��ان ما بر این اس��ت ک��ه این س��خنان حکیمانه تعلق
به ش��خص انوش��روان ندارد ،بلکه فرهنگی اس��ت که حاصل
تجربهه��ای تل��خ و ش��یرین تاریخ��ی ،هوش��مندی و تعالیم
متفکران و اندیش��مندان این مرز و بوم است .آنچه قابل تأمل
است تازگی این س��خنان در روزگار ماست گویی اندیشمندی
توانا با اش��راف به حوادث سیاس��ی و تجزیه و تحلیل درس��ت
آنها ،با خیرخواهی و عش��ق به این آب و خاک این نصایح را
مطرح کرده است.
تعداد این پرس��ش و پاسخها بسیار اس��ت ،برای آشنایی
ب��ا مضامی��ن این کتاب ،چن��د نمونه از مطال��ب آن را انتخاب
کردهای��م ،در اینجا از هر توضیحی خ��ودداری کرده تجزیه و
تحلیل آن را به عهدۀ خواننده گرامی میگذاریم:1

سؤال شد :کدام علم حاکم برايش سودمندتر است؟ گفت :این
که بداند هیچ قدرتی برای بستن دهان مردم در مقابل عیبها
و بدیهای��ش وجود ندارد ،در این صورت ،با خش��م و تهدید،
خواس��تار س��کوت آنان نش��ود و رضایت آنان و چشمپوشی از
عیبه��ا و بدیهای��ش را جز با اص�لاح آن عیبها از وجود و
اندیشه و اخالقش نخواهد).
 .2وظایف حاکمان در مقابل مردم
وک لِلْ َّر ِعیَّةِ؟» َق َ
ال:
الم ُل ِ
ُس��ئ َِل أَنُوشِ ��ر َو ُانَ « :ما الَّذِي َی ِج ُب َعلَی ُ
ُوه��م َو َی ْن َتصِ فُوا لَ ُهمَ ،و ُی ْؤ ِم ُنوا
الم ُل ِ
وک أَ ْن َی ْنصِ ف ُ
«لِلْ َّر ِعیَّ ِ��ة َعلَی ُ
ُور ُهم( ».همان( )65 :از انوشروان سؤال شد:
سِ ْ
��ربَ ُهم َو َی ْح ُر ُسوا ُثغ َ
چه چیزی بر پادش��اهان واجب اس��ت تا در مورد رعیت ،انجام
دهند؟ گفت :حق مردم بر پادشاهان این است که در مورد آنان
عدالت داش��ته باش��ند و حقش��ان را بپردازند ،مردم را از آسيب
سربازان خود ،ايمن نگه دارند و از مرزهایشان دفاع کنند).
 .3وظایف مردم در مقابل حاکمان
وک؟»
ُس��ئ َِل أَنُوشِ ��ر َو ُانَ « :ما الَّ��ذِي َی ِج ُب َعلَ��ی ال َّر ِعيَّ�� ِة لِلْ ُم ُل ِ
َق َ
یح ُة َو الشُّ ْ��ک ُر( ».همان( )65 :از
��الَ « :علَی ال َّر ِعيَّ ِة لِلْ ُم ُل ِ
وک النَّصِ َ
انوش��روان س��ؤال ش��د :چه چیزی بر مردم واجب است تا در
مورد پادش��اهان ،انجام دهند؟ گفت :بر مردم واجب اس��ت که
پادشاهان را نصیحت کرده و از آنان قدردانی نمایند).

 .1شیوۀ برخورد با انتقادهای مردم
ُسئ َِل أَنُوشِ ر َو ُان« :أَ ُّی ِعلْ ِم ال َوال ِی أَنْف َُع لَ ُه؟» َق َ
ال« :أَ ْن َی ْعلَ َم أَن َّ ُه ال
َّاس َع ْن ُع ُیوب ِ ِه َو َم َسا ِوئِهَِ ،ف ِع ْن َد َذل َِك
ُق ْد َر َة لَ ُه َعلَی َس ِّ
��د أَ ْف َوا ِه الن ِ
إس َ
ِس ِرضَ ُاهم َو
ِس ْ
��کا َت ُهم بِالْ َوعِی ِد َو ال َغلْ َظ��ةَِ ،وال َیلْ َتم ُ
ال َیلْ َتم ُ
انْتِقَالَ ُه��م َع ْن ِذ ْک ِر َم َس��ا ِوئ ِ ِه َو ُع ُیوب ِ ِه إ َّ
�لاح تِلْ َ
وب
ك ال ُع ُی ِ
إص ِ
ال ب ِ ْ
َع ْن نَ ْفسِ �� ِه َو َرأْیِ ِه َو أَخْ ال ِقهِ( ».اب نمسکویه( )55 :6141 ،از انوشروان

 .4احترام دانشمندان و اهل فضل در حکومت
ونَ :ه ُ
وک فِی الد َُّنيا
الم ُل ِ
«س�� ِم ْع َنا ُکم تَقُولُ َ
ُسئ َِل أَنُوشِ ر َو ُانَ :
الک ُ

*
 .1در 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
السالم ـ وحی کرد که قوم خویش را بگوی که پادشاهان عجم را بد نگویند و
عدل میکردند و ظلم روا نمیداشتند .در خبر است که خدای تعالی به داوود ـ علیه ّ
دشنام ندهند که ایشان جهان را به عدل آبادان کردند تا بندگان من در وی زندگانی کنند .برای اطالع بیشتر ر.ک( :سبزیانپور و فتاحیان)176 -172 :1392 ،
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ِ��ر ِة فِی خَ ْصلَ ٍة َواحِ�� َد ٍة التَ ْرتَف ُِع َم َع َها َح َس�� َن ٌةَ .ف ُنحِ ُّب أَ ْن
َو اآلخ َ
َ
نُ َع ِّر َف َه ِذ ِه الخَ ْصلَ َة َحقَّ َم ْع ِر َفتِ َهاَ ».ق َ
«اس ِ��ت ْص َغا ُر أ ْه ِل ال ِعلْ ِم َو
الْ :
الف َْض ِل( ».اب نمسکویه( )75 :6141 ،از انوشروان سؤال شد :شنیدهایم
که میگویید :نابودی پادشاهان در دنیا و آخرت در یک خصلت
اس��ت که با وجود آن هيچ كار نيكي صورت نمیگیرد؛ دوست
داریم آن خصلت را بهدرس��تی بشناسیم .گفت :تحقير عالمان
و فاضالن).
بدانـگ��ه ش��ود ت��اج خـس��رو بلن��د
ك��ه دانـ��ا ب��ود نـ��زد او ارجـمـن��د

براي عاقل ،س��ودمندتر و چه چيزي زيانبارتر اس��ت؟ گفت:
س��ودمندترين چيزها براي او ،مشورت با دانشمندان ،تجربه و
شکیبایی است و مضرترين چيزها برايش ،تنبلي ،پيروي از هوا
و هوس و عجله در كارهاست).
کتابنامه:

 ابننديم ،محمد بن اسحاق الوراق ،1381 ،الفهرست ،تحقیق رضاتجدد ،تهران :انتشارات اساطیر.
 ابنمس��كويه ،ابوعلی احمد بن محم��د ،1416 ،الحكمة الخالدة،تحقيق عبدالرحمان بدوي ،بيروت ،لبنان :دار األندلس.
 س��بزیانپور ،وحی��د و فرزان��ه فتاحیان ،1392 ،ش��رح و توضیحبهارستان جامی ،انتشارات یار دانش.

(شاهنامه)

 .5مشورت با دانشمندان
ال« :أَنْف َُع َ
«أَ ُّي شَ ْي ٍء أَنْف َُع لِلْ َعاق ِِل؟ َوأَ ُّي شَ ْي ٍء أَضَ ُّر لَ ُه؟» َق َ
األشْ َيا ِء
لَ ُه ُمشَ ا ِو َر ُة ال ُعلَ َما ِء َو الت َّْج ِربَ ِة َو التَّ َؤ ُّددِ؛ َو أَضَ ُّر َها لَ ُه َ
اع
الك َس ُل َو ات َْب ُ
ال َه�� َوي َو ال َع َجلَ ُة فِي ُ
األ ُمو ِر( ».ابنمس��کویه( )24 :6141 ،چه چيزي

■
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