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انوش��روان كتابی دارد به نام المسائل )س��ؤال و جواب ها( كه 

ابن مس��كويه )1416: 49-61( در كتاب الحکمة الخالدة بخشی 

از آن را به زبان عربی نقل كرده است. ابن نديم )1831: 873( نام 

كامل اين كتاب را )كتاب المس��ائل التی أنفذها ملك الروم الی 

انوشروان علی يد بقراط الرومی( ذكر كرده، يعنی پرسش هايی 

كه پادشاه روم از طريق بقراط رومی از انوشروان كرده است. 

گم��ان ما بر اين اس��ت ك��ه اين س��خنان حكيمانه تعلق 

به ش��خص انوش��روان ندارد، بلكه فرهنگی اس��ت كه حاصل 

تجربه ه��ای تل��خ و ش��يرين تاريخ��ی، هوش��مندی و تعاليم 

متفكران و انديش��مندان اين مرز و بوم است. آنچه قابل تأمل 

است تازگی اين س��خنان در روزگار ماست گويی انديشمندی 

توانا با اش��راف به حوادث سياس��ی و تجزيه و تحليل درس��ت 

آن ها، با خيرخواهی و عش��ق به اين آب و خاک اين نصايح را 

مطرح كرده است.

تعداد اين پرس��ش و پاسخ ها بسيار اس��ت، برای آشنايی 

ب��ا مضامي��ن اين كتاب، چن��د نمونه از مطال��ب آن را انتخاب 

كرده اي��م، در اين جا از هر توضيحی خ��ودداری كرده تجزيه و 

تحليل آن را به عهدۀ خواننده گرامی می گذاريم1:  

1. شيوۀ برخورد با انتقادهای مردم

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

ُقْدَرَة لَُه َعلَی َس��دِّ أَْفَواِه النَّاِس َعْن ُعُيوبِِه َو َمَساِوئِِه، َفِعْنَد َذلَِك 

ال َيلَْتِمُس إْس��َكاتَُهم بِالَْوِعيِد َو الَغلَْظ��ِة، َوالَيلَْتِمُس ِرَضاُهم َو 

انْتَِقالَُه��م َعْن ِذْكِر َمَس��اِوئِِه َو ُعُيوبِِه إالَّ بِإْص��الِح تِلَْك الُعُيوِب 

َعْن نَْفِس��ِه َو َرأْيِِه َو أَْخالِقِه.« )ابن مسكويه، 6141: 55( )از انوشروان 

سؤال شد: كدام علم حاكم برايش سودمندتر است؟ گفت: اين 

كه بداند هيچ قدرتی برای بستن دهان مردم در مقابل عيب ها 

و بدی هاي��ش وجود ندارد، در اين صورت، با خش��م و تهديد، 

خواس��تار س��كوت آنان نش��ود و رضايت آنان و چشم پوشی از 

عيب ه��ا و بدی هاي��ش را جز با اص��الح آن عيب ها از وجود و 

انديشه و اخالقش نخواهد.(

2. وظايف حاكمان در مقابل مردم

ِعيَِّة؟« َقاَل:  َِّذي َيِجُب َعلَی الُمُلوِک لِلْرَّ ُس��ئَِل أَنُوِش��رَواُن: »َما ال

ِعيَّ��ةِ َعلَی الُمُلوِک أَْن َيْنِصُفوُه��م َو َيْنَتِصُفوا لَُهم، َو ُيْؤِمُنوا  »لِلْرَّ

ِس��ْربَُهم َو َيْحُرُسوا ُثُغوَرُهم.« )همان: 65( )از انوشروان سؤال شد: 

چه چيزی بر پادش��اهان واجب اس��ت تا در مورد رعيت، انجام 

دهند؟ گفت:  حق مردم بر پادشاهان اين است كه در مورد آنان 

عدالت داش��ته باش��ند و حقش��ان را بپردازند، مردم را از آسيب 

سربازان خود، ايمن نگه دارند و از مرزهايشان دفاع كنند.(

3. وظايف مردم در مقابل حاكمان

ِعيَّ��ِة لِلُْمُلوِک؟«  َّ��ِذي َيِجُب َعلَ��ی الرَّ ُس��ئَِل أَنُوِش��رَواُن: »َما ال

ُر.« )همان: 65( )از  ��كْ ِعيَِّة لِلُْمُلوِک النَِّصيَحُة َو الشُّ َق��اَل: »َعلَی الرَّ

انوش��روان س��ؤال ش��د: چه چيزی بر مردم واجب است تا در 

مورد پادش��اهان، انجام دهند؟ گفت: بر مردم واجب اس��ت كه 

پادشاهان را نصيحت كرده و از آنان قدردانی نمايند.(

4. احترام دانشمندان و اهل فضل در حكومت

نَيا  ُسئَِل أَنُوِشرَواُن: »َس��ِمْعَناُكم تَُقولُوَن: َهالُک الُمُلوِک ِفی الدُّ

پنج پند حکیمانه از انوشروان دربارۀ مردم و حکومت

)پاسخ انوشروان به سه سؤال قیصر روم(

وحید سبزيان پور*

*

1. در بهارستان جامی آمده است: در تواريخ چنانست كه پنج هزار سلطنت عالم تعلق به گبران و مغان داشت و اين دولت در خاندان ايشان بود زيرا كه با رعايا 

عدل می كردند و ظلم روا نمی داشتند. در خبر است كه خدای تعالی به داوود � عليه الّسالم � وحی كرد كه قوم خويش را بگوی كه پادشاهان عجم را بد نگويند و 

دشنام ندهند كه ايشان جهان را به عدل آبادان كردند تا بندگان من در وی زندگانی كنند. برای  اطالع بيشتر ر.ک: )سبزيان پور و فتاحيان، 1392:  172- 176(
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َو اآلِخ��َرِة ِفی َخْصلٍَة َواِح��َدٍة التَْرتَِفُع َمَعَها َحَس��َنٌة. َفُنِحبُّ أَْن 

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

الَفْضِل.« )ابن مسكويه، 6141: 75( )از انوشروان سؤال شد: شنيده ايم 

كه می گوييد: نابودی پادشاهان در دنيا و آخرت در يك خصلت 

اس��ت كه با وجود آن هيچ كار نيكي صورت نمی گيرد؛ دوست 

داريم آن خصلت را به درس��تی بشناسيم. گفت: تحقير عالمان 

و فاضالن.(

بدان�گ��ه ش��ود ت��اج خ�س��رو بلن��د 

ك��ه دان���ا ب��ود ن���زد او ارج�م�ن��د 

)شاهنامه(    

5. مشورت با دانشمندان

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

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

الَه��َوي َو الَعَجلَُة ِفي اأُلُموِر.« )ابن مس��كويه، 6141: 24( )چه چيزي 

براي عاقل، س��ودمندتر و چه چيزي زيان بارتر اس��ت؟ گفت: 

س��ودمندترين چيزها براي او، مشورت با دانشمندان، تجربه و 

شكيبايی است و مضرترين چيزها برايش، تنبلي، پيروي از هوا 

و هوس و عجله در كارهاست.(                                                                 
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