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فرهیختگی فرمانروایان  و شکوفایی فرهنگ و تمدن یک سرزمین پیوند تنگاتنگی با خردمندی     
ها با بردباری و آزاداندیشی یک فرمانروا همراه شود، نخبگان و و اگر این ویژگی آن دارد

م.( پادشاه فرهیخته و  379-351اندیشمندان به سوی او روی خواهند آورد. خسرو انوشیروان )
دوست بود و هم دانش هم اند،گواهکه منابع تاریخی ایرانی و ناایرانی خردمند ساسانیان، چنان

فرمانروایی او دانشمندانی از دیگر  ةرو، در دورآکنده از بردباری دینی و آزاداندیشی. ازاین
شاپور آن، ورود فیلسوفان و پزشکان بیگانه به شهر جندی ةها به ایران آمدند که یک نمونسرزمین

میشه با فیلسوفان و اندیشمندان دانش و فلسفه بود و ه ةدر خوزستان بود. خسرو انوشیروان که شیفت
های علمی هندی و اندیشی داشت، تال  زیادی هم برای گردآوری کتابوگوها و همگفت

ی آنها به زبان پهلوی )= فارسی میانه( انجام داد. همچنین خسرو انوشیروان برای یونانی و ترجمه
جاد همدلی و یکپارچگی در نهادینه کردن فرهنگ کار و کوشش و ای ،ت در ایرانگستراندن امنیّ

های زیادی اند، فعالیتها بودههای پیدایش و شکوفایی فرهنگ و تمدنکشور، که همگی از زمینه
کرد. در این پژوهش، کوشش خواهد شد با سودجستن از منابع تاریخی و به رو  توصیفی ر 
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 مقدّمم. 9
دوست و فیلسوف عنوان پادشاهی دانشخسرو انوشیروان در منابع تاریخی بیگانه، به   

وان دارد، ای که از خسرو انوشیرکه آگاثیاس با همة دشمنی و کینهاست، چنانمعرفی شده
دوستی بسیار مورد تمجید و تکریم کند که این پادشاه ایرانی را به لحا  دانشاعتراف می
هم نه تنها ایرانیان، بلکه تنی چند از رومیان نیز، از این جهت که وی آن»اند قرار داده

 وینتر و دیگناس،آگاثیاس، به نقل از « )ی ماست...نظر دقیق فلسفهدوستدار ادب و صاحب
1586 :117.) 

ا 111: 1568اند )دینوری، دوستی خسرو انوشیروان یاد کردهمنابع عربی نیز بارها از دانش
پور، ا همچنین نک: سبزیان544: 1419ابشیهی، ا 591: 1568ا ثعالبی، 74/ 3: 1993حموی، 
که دوستی خسرو انوشیروان ت کید دارند، چنان(. دیگر منابع نیز بر دانش46تا45: 1591
چون پادشاهی بر خسرو انوشروان عادل قرار گرفت، هرکجا کتابی در »گوید: بلخی میابن

. در کلیله و دمنه نیز (88: 1583بلخی، )ابن «خواند.یافت، میها و سیاست میمورد حکمت
 یعقل و نور عدل حظ، از شُعاع بن قباد، خَفَّفَ اللّه ُعَنهُ یانوشروان کسر »آمده است که: 

و در  دو تتبع اصول و فروع آن مصروف گردانی متا نهمت بتحصیل عل ...داشت یزانوافر ار
« آن مقام را در نتوانست یافت یرسید که هیچ پادشاه پس از و یانواع آن بمنزلت

میان پادشاهان ایران هیچکس از »گوید: دینوری نیز می (.13: 1585منشی، )نصراهلل
ود و خود جامع فنون ادب و حکمت بود، ادیبان و انوشیروان بیشتر در طلب علم کوشا نب

)دینوری، « شناخت.ساخت و قدر و منزلت ایشان را میحکیمان را به خود نزدیک می
هایی خسرو انوشیروان، آکنده از اشاره ةفردوسی هم در گزار  دور ة(. شاهنام111: 1568

   شاهنامه:گزاردوستی این پادشاه است. بهبه خردمندی و خردپروری و دانش
 

 دل شاه کسری پر از داد بود
 

   آباد بوددل و مغزدانش  به 
 

 (6/1161: 1583)فردوسی، 
 داند:تر میو فرزانه« پُر هنرتر»مردم  ةفردوسی، خسرو انوشیروان را از هم

 نه زو پُر هنرتر به مردانگی     
 

 به تخت و به دیهیم و فرزانگی 
 

 (1556)همان: 
وری که پادشاه و وزیر ر خسرو انوشیروان و بزرگمهر ر خردمند و بدون تردید در کش

گیرد و دانشمندان سعادتمند خواهند شد. دوست باشند، علم و فرهنگ اوج میدانش
دوستی و خردپروری خسرو انوشیروان سبب شد که دانشمندان و هنرمندان دانش

های خود و تمدنی جربهکشورهای دیگر به دربار او روی آورند و دستاوردهای علمی و ت
همچنین  ااز راه ت لیف کتاب و پرور  شاگردان به ایران انتقال دهند ،آن بودند ةکه نمایند

ی پزشکی، فلسفه، نجوم و... از روم های زیادی در زمینهبا پشتیبانی خسرو انوشیروان کتاب
 ةدند. دورو هند و دیگر کشورها به پهلوی ترجمه و در دانشگاه جندیشاپور بایگانی ش
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فرمانروایی خسرو انوشیروان را باید عهد نهضت فرهنگی ایران و اوج شکوفایی دانشگاه 
جندیشاپور به شمار آورد. بسیاری از نخبگانی که با ورود اسالم به ایران در خدمت تمدّن 

آویز یافتگان جندیشاپور بودند، دستکه خود از پرور اسالمی درآمدند، جدا از این
هایی بود که در دورة خسرو انوشیروان، های گوناگون، همان کتابدر زمینه علمی آنها
 ی ایران ت لیف و ترجمه شده بودند.دوست و فرهیختهپادشاه دانش

 مئلمس شرح و بیان. 9-9
فرهنگ و تمدن  خسرو انوشیروان در تاریخ ساسانیان، روزگار درخشانِ پادشاهی ةدور

مندی دنی و فرهنگی ایرانیان بود. با پشتیبانی و عالقهی شکوفایی نهضت تمایران و دوره
 و های پزشکی، فلسفه، نجومهای گوناگون علمی در زمینهاین شهریار بود که متن

: 1591جلیلیان، های یونانی، سُریانی و هندی به فارسی میانه ترجمه شدند )ریاضیات از زبان
شود (. حتی گفته می416: 1568لبی، ثعا ا181: 1569مسکویه رازی، ابنا همچنین نک: 87

کوب، فلسفه و نجوم را در جندیشاپور الزامی کرده بود )زرینآموز  خسرو انوشیروان 
های مناظره و های علمی و فلسفی، خود در انجمنکتاب ةو گ شته از مطالع ،(346: 1576
ا 6/1176: 1583فردوسی، کرد )وگو مییافت و با دانشمندان گفتعلمی حضور می ةمباحث
به علم و فلسفه او مندی (. عالقه171تا155: 1534ممتحن، ا 374تا484: 1567سن، نکریست

: 1586وینتر و دیگناس، ) انگاشتندچنان بود که حتی یونانیان وی را شاگرد افالطون می
مناظره وگو و گفت خسرو انوشیروان همواره با فالسفه و موبدان(. ا به نقل از آگاثیاس117
ای منابع از او رو در فلسفه آزموده شده بود و در پارهازاین ا(164: 1577)ویسهوفر،  شتدا

در شناخت فرد ترین آگاه( و 191: 1568)ثعالبی، « خردمندترین و دادگرترین»به عنوان 
 .(544: 1419)ابشیهی، یاد شده است ها اسرار و رموز دل

گسترة شاهنشاهی او، روز به روز علم و  دوستی خسرو انوشیروان سبب شد که دردانش    
دانش اهمیّت بیشتری پیدا کند. بردباری دینی او هم زمینه را برای آمدن دانشمندان و 

ای، به دربار او فراهم نویسندگانی از کشورهای متمدّن آن روزگار با هر دین و اندیشه
ن یونانی، یهودی، دانشمنداکانون گردهم آمدن  زودی دربار خسرو انوشیروانآورد. به

ها و ییا. نتیجه و ثمرة این گردهم(183: 1571مسیحی، هندی و ایرانی گردید )قفطی، 
توجه به علوم مردمان متمدّن آن روزگار، آمیختن علوم شرقی و غربی و به دنبال آن 

 های نخستین اسالمی بود.ی فرهنگ و تمدّن ایران در زمان ساسانیان و سپس سدهتوسعه
 پژوهشی ینم. پیش9-0
های زیادی های علمی و فرهنگی خسرو انوشیروان در منابع تاریخی اشارهفعالیّت ةدربار    

فرهنگ ایرانی و ت ثیر آن در تمدن »مالیری در کتاب آید. محمّد محمّدیبه چشم می
داند. آغاز نهضت فرهنگی ایرانیان را در زمان خسرو انوشیروان می ،«اسالم و عرب
به  ،«نهضت علمی و ادبی در روزگار خسرو انوشیروان» ةمتحن در مقالحسینعلی م

مندی او به علم و دانش پرداخته است. سعید های فرهنگی خسرو انوشیروان و عالقهتال 
ها و دانش خسرو ، از آگاهی«خسرو انوشیروان و حکمت یونانی»ی نفیسی هم در مقاله
شخصیت » ةپور در مقالته است. وحید سبزیانی یونان سخن گففلسفه ةانوشیروان در زمین

، با سودجستن از منابع «ی ادب فارسی و عربیفرهنگی و تربیتی خسرو انوشیروان در آیینه
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به علم و دانش نشان داده است. گ شته از  را مندی فراوان خسرو انوشیروانعربی، عالقه
های علمی و فرهنگی وشش، به ک«تاریخ جندیشاپور»اینها، شهرام جلیلیان هم در کتاب 

است. با وجود این، تاکنون ویژه در پیوند با جندیشاپور پرداختهخسرو انوشیروان، به
حاد و همدلی ایرانیان، های خسرو انوشیروان برای اتّفعالیّت ةای دربارپژوهش جداگانه

و  کوشی او در راستای کارت در کشور و سختها و ایجاد امنیّپایان دادن به آشفتگی
پروری، توجه او به موسیقی، فلسفه، نجوم و حکمت انجام نگرفته کوشش و دوری از تن

 ی آن اهمیّت زیادی خواهد داشت.است. بنابراین پرداختن به این موضوع و مطالعه
 . ضرورت و اهمیّت پژوهش9-3
 نِرخشایک دورة د ،خسرو انوشیروانة ورپژوهندگان تاریخ ساسانیان همداستانند که د    

ناخواه پژوهش دربارة شخصیت خسرو نیان باستان بوده است و خواهفرهنگ و تمدن ایرا
انوشیروان و شکوفایی فرهنگی و تمدنی ایرانیان در روزگار پادشاهی او اهمیّت بسیاری 
خواهد داشت. از سوی دیگر، مطالعة نهضت فرهنگی و تمدنی دورة خسرو انوشیروان، نه 

تواند ناخت تاریخ علم و دانش ایرانیان باستانی اهمیّت دارد، بلکه میطورکلّی برای شتنها به
نهضت فرهنگی و علمی در جهان اسالم که چند  ةای باشد برای پژوهش دربارزمینهپیش

 سدة بعد رخ داد و ایرانیان مسلمان در پیدایش و شکوفایی آن بسیار ت ثیرگ ار بودند.
 

 و بررسی . بيث0
 ان و علوم هند. خسرو انوشیرو0-9  
های دیگر مردم متمدّن آن روزگار به گردآوری دانش سرو انوشیروانآگاهیم که خ     

های شرقی بود که در آن روزگار از هندوستان یکی از سرزمین. ای داشتتوجه ویژه
های شده بود. در جهان باستان، سرزمین هند یکی از کانوندیدگاه فرهنگی، بسیار شناخته 

(. بنابراین نیک پیداست که درخشش 91: 1591م و تمدّن بود )جلیلیان، درخشان عل
کرد. علم و دانش بود، به خود ج ب می ةفرهنگی هند، خسرو انوشیروان را که شیفت

های هندی دربارة انگیزة خود از گردآوردی دانشمسکویه، خسرو انوشیروان ابنگزار  هب
 : گفته استو رومی 

داشتند نیز ننگ نداشتیم چه، سر فرود آوردن در برابر ر  رومیان و هندیانر ان آموختن آنچه آن از   
که ننگ داشتن از ترین زیور شهریاران است. چنانراستی و دانش و پیروی کردن از آن، بزرگ

که نیاموزد دانا زند. آنبه آنان  ترین آسیب راوجوی دانش، بزرگآموختن و سرباز زدن از جست
های نیک ه دانش کارسازی و کشورداری رومیان و هندوان را همگی بشناختم، شیوهنشود. آنگاه ک

نیاکان را و آنچه را که خود پدید آوردم و خویشتن را بر آن داشتم، و آنچه از شاهان بیگانه 
  (.181: 1569مسکویه رازی، )ابن یکدیگر پیوند زدمگرفتم، همه را به

ها کتابو ت لیف گردآوری به دانش، منجر به ان مندی خسرو انوشیروحقیقت، عالقهدر 
 (.457: 1566ندیم، )ابنشدند در دانشگاه جندیشاپور ذخیره ها نوشتهو این شد می

ه هندوستان پزشک، بهمراه با برزویه  را گروهی از دانشمندان ایرانیخسرو انوشیروان 
های علمی هندی را به کتابموزند و اهندی را بی پزشکیو گیاه های درمانیتا شیوه فرستاد

برای به دست آوردن او (. 416: 1568ثعالبی، ا 33-41: 1585منشی، ایران آورند )نصراهلل
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خواهد که این کتاب دهد و از او میطال به برزویه حکیم می ی، پنج هزار سکهو دمنه کلیله
اگر به زیادتی »د: گویبه او میحتی بیاورد و به ایران های ارزشمند هندی را و دیگر کتاب

(. 51: 1585منشی، نصراهلل) «حاجت افتد... تمامی خزاین ما در آن مب ول خواهد بود
خواهد از او میپادشاه آورد، انوشیروان میخسرو کلیله و دمنه را برای  ،هنگامی که برزویه

لباس برزویه جز یک دست امّا ، نیاز دارد، بخواهد تا به او داده شودهرچه پول و جواهر 
کوشش انوشیروان برای این که، خسرو ! و شگفت اینداردبرنمیاز گنجینة پادشاه چیزی 

 ،اگر در ملک مثالی مشارکت توقع کنی»داند: تخت و تاج می ةشایستحتی او را  ،رزویهب
 (.56و53: 1585منشی، نصراهلل) «مب ول است

ه و دمنه نیست، بلکه از واستار کتاب کلیلتنها خنوشیروان که، خسرو اة مهمّ ایننکت
خواهم... که دیگر کتب می»بیاورد: را نیز به ایران  «وانهندب دیگر کت»خواهد برزویه می

د های متعدّ، و برزویه هم از کتاب(51: 1585منشی، )نصراهلل «ددگر مضمومهندوان بدان 
ز با هراس تمام ها بدو داد و برزویه روزگار دراکتاب ...وهند»کند: برداری میهندی نسخه

)همان: « و از این کتاب و دیگر کتب هندوان نسخت گرفت ...در نبشتن آن مشغول گردانید
به » :آوردمیبه ایران های بسیاری با خود سفر، کتاب(. و اینگونه بود که برزویه در این 54

 .(38)همان:  «ها کلیله و دمنه استها آوردم که یکی از این کتابوقت بازگشتن کتاب
ها که برزویه پزشک همراه با کلیله و دمنه به ایران آورد، کتاب یکی از این کتاب

بود. این کتاب که به پهلوی برگردانده شده بود، بعدها به دست شمعون « حکمت هندیان»
، «حکمت»که (. با توجه به این71: 1591انطاکی از عربی به یونانی ترجمه شد )جلیلیان، 

گفتند به کسانی می« حکیم»گرفت و در روزگاران گ شته، ا دربرمیهای گوناگونی ردانش
هایی همچون پزشکی، موسیقی، ادبیات، فلسفه، نجوم، هندسه و یا دانش« علوم اوائل»که 

توان انگاشت که برزویه و دانشمندان همراه او که (، می51: 1571اخال  را بدانند )قفطی، 
هایی که یاد شدند اند، در زمینة این دانشد بودهها متخصّشاید هرکدام در یکی از دانش

 هایی به ایران آورده باشند.نیز کتاب
 . خسرو انوشیروان و پزشکی هندی0-9-9

 هدف و انگیزة اصلی خسرو انوشیروان از فرستادن برزویه پزشک به هندوستان، آموختن
هندی به  های علمیِابکتو آوردن  انهندی گیاهیِ ویژه پزشکیِ، بههندی های درمانیشیوه
ترین (. در این دوره، پزشکی هندی از مهم33تا41: 1585منشی، )نصراهلل بودایران 
سفر برزویه، بسیاری از دانشمندان و پزشکان هندی  ةهای پزشکی جهان بود و در نتیجسُنّت

دی و های علمی پرداختند و سُنّتِ پزشکیِ هنبه ایران آمدند و در جندیشاپور به فعالیّت
ا جلیلیان، 419: 1571آبادی، های درمانی آن را در جندیشاپور رواج دادند )نجمشیوه
گزار  ثعالبی، خسرو انوشیروان صد و بیست پزشک هندی، رومی و ایرانی (. به99: 1591

همچنین در این دوره، چندین کتاب پزشکی از زبان  ا(539: 1568داشت )ثعالبی، 
سی میانه( ترجمه شدند و آنها را در بیمارستان جندیشاپور نگه سانسکریت به پهلوی )= فار

بود که از زبان « سیرک»(. یکی از آنها کتابی به نام 1/613: 1561داشتند )طبری، 
همچنین  ا(36: 1591ا جلیلیان، 577: 1561ندیم، سانسکریت به پهلوی ترجمه شده بود )ابن

ندی را پزشکانِ هندی جندیشاپور به نوشتة شانا  از پزشکان بزرگ ه« السموم»کتاب 
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(. چنین بود که در دورة خسرو انوشیروان، 416: 1571آبادی، پهلوی ترجمه کردند )نجم
های علمی ایران همچون جندیشاپور رواج های پزشکی هندیان در کانونها و شیوهرو 

شد و به دنبال آن های پزشکی ایرانی، یونانی و بابلی آمیخته و بارور یافت و با دیگر سُنّت
 (.91: 1591در دورة اسالمی این میراث علمی به مسلمانان داده شد )جلیلیان، 

 . خسرو انوشیروان و موسیقی هندی0-9-0
موسیقی نیز خسرو انوشیروان، از اسباب و آالت موسیقی هندی و دانش آنها در  ةدر زمین    

م.( بود که لولیان  459-411گور )ی فردوسی، بهرام گفتهاین زمینه سود جست. اگرچه به
: 1583را از هندوستان به ایران آورد تا مایة شادکامی و خوشگ رانی مردم شوند )فردوسی، 

ای ورود موسیقی هندی به ایران هم بود، امّا آوردن کتاب گونه( و این خود به6/1199
وسیقی هندی در روزگار خسرو انوشیروان، بیانگر این است که دانش م« حکمت هندیان»

ویژه باید یادآور شد که دورة است. بههم در قالب این کتاب به ایران آورده شده
م.( که  618-391فرمانروایی خسرو انوشیروان همانند روزگار بهرام گور و خسرو پرویز )

فرمانروایانی شادخوار بودند، دورة شادخواری و خوشگ رانی بود، چراکه خسرو 
های زردشت پیامبر دربارة همسنگی کیشی بود که از آموزهراستانوشیروان نیز زردشتی 

رو، (، ت ثیر پ یرفته بود. ازاین15: 1581شادمانی و جشن با ستایش خداوند )راشدمحصل، 
ای خسرو انوشیروان به موسیقی که ابزار شادزیستن و شادمانی بود، نگاه ویژه ةدر دور

گساری و خنیاگری نیاز بود. در م و بادهشد. برای شادخواری و خوشگ رانی، به بزمی
های خسرو انوشیروان با موبدان و دانایان یاد وگوها و بزمفردوسی، همواره از گفت ةشاهنام
ها، بارها به برتر بودن هنر از گوهر و برتری هنرمند بر دیگران اشاره شود و در این بزممی

های جشن و موسیقی، خانه های(. کانون1176تا6/1161: 1583شده است )فردوسی، 
ویژه دربار پادشاه بود. با توجه به پیشینة ورود نوازندگان و موسیقیدانان هندی بزرگان و به

به ایران در دورة پیش از خسرو انوشیروان، همدلی و پشتیبانی خسرو انوشیروان از آنها و 
نخواهد بود. در  حتی آوردن نوازندگان و آالت موسیقی از هندوستان، چندان دور از ذهن

، آنجا که ریدگ )= غالم( خسرو از موسیقی سخن «خسرو کواتان و ریدگ»متن پهلویِ 
« رودِ هندی»برد، در کنار بربح و تاس و چنگ و... از گوید و آالت موسیقی را نام میمی

های موسیقی هندی و این بیانگر ورود آالت و دستگاه (،37: 1581آسانا، کند )هم یاد می
دربار ساسانیان است. همچنین وجود پزشکان هندی در دربار خسرو انوشیروان، خود به 

گواه دیگری بر رواج دانش موسیقی هندی به وسیلة این پزشکان در شهر جندیشاپور است. 
اند و نمونة چنین دست بودهدر دنیای کهن، بسیاری از پزشکان در هنر موسیقی هم چیره

یخ ایران پس از اسالم، کسانی همچون محمّد بن زکریای پزشکان و دانشمندانی در تار
اند. رازی، ابوریحان بیرونی و ابونصر فارابی هستند که نوازنده و استاد فنّ موسیقی هم بوده

البته بزرگان موسیقی ایران اسالمی، مانند فارابی در فنّ موسیقی نیز همانند دیگر علوم، مت ثر 
که فارابی از باربد، نوازنده و خنیاگر بزرگ دربار . اینانداز موسیقی دورة ساسانی بوده

کند، آشکارا بیانگر آشنایی او با هنر و یاد می« هنرمند طراز اوّل»عنوان خسرو پرویز، به
 (.11: 1537موسیقی ساسانیان است )برکشلی، 
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 . خسرو انوشیروان و نجوم هندی0-9-3
مشمول نهضت علمی و فرهنگی شد و ، نجوم ایرانی هم خسرو انوشیروان ةدر دور   

. هرچند که ایرانیان از دیرباز با نجوم آشنا بودند ایرانیان با نجوم هندی و یونانی آشنا شدند
 توان دیدمیآشکارا یشت و تیریَشتِ اوستا یَشت، ماهرا در خورشید آشنایی و آگاهیاین و 
عامل مهمی برای شناخت و  توانست، امّا خود این آشنایی می(551تا515: 1571، اوستا)

که گفتیم خود های مردمان دیگر در زمینة نجوم باشد. چنانآشنایی بیشتر با تجربه
های پیشینیان خود ها گرفته است با داشتهانوشیروان هم باور داشت آنچه که از دانش هندی

انوشیروان، ویژه بزرگمهر، وزیر خردمند به ا(181: 1569مسکویه رازی، ابن)استپیوند داده
آور بود و کتابی در زمینة نجوم نوشته بود که بعدها از خود در دانش نجوم، چیره و نام

رو، (. ازاین141: 1549ا نلّینو، 81: 1591پهلوی به عربی ترجمه شده است )جلیلیان، 
های پزشکی، کلیله و دمنه و حکمت توان گفت که برزویه پزشک در کنار کتابمی

ی نجوم نیز ترجمه و به دربار خسرو آورده است. وجود هایی در زمینهبهندیان و... کتا
)دومین برج « کوشای هندی»، «زیج هندوان»واژگان و اصطالحات نجومی هندی مانند 

های نجومی ی متنهای پهلوی و ترجمه، در متن«زایچه»، «های ماهخانه»نجومی در هند(، 
یرپ یری ایرانیان این دوره از نجوم هندی هندی از سانسکریت به پهلوی، بیانگر ت ث

های نجومی ( و ت یید فرضیة ترجمة کتاب81: 1591ا جلیلیان، 517-516: 1576لی، )تفضّ
 هندی در زمان خسرو انوشیروان است.

 . خسرو انوشیروان و  لسفم هندی8 -0-9
وگو و تزیادی به فلسفه و گف ة، عالق«شاه ر فیلسوف»خسرو انوشیروان، همچون یک     

همنشینی با فیلسوفان داشت. او همتای عالقه به فلسفة غرب، به فلسفه و حکمت هندی نیز با 
رو بود که برزویه به اشارة خسرو انوشیروان، کتاب کلیله نگریست و ازایننگاهی نیک می

و دمنه را که آکنده از حکمت و دانایی و سیاست است، از هند به ایران آورد و به پهلوی 
ها و اندرزهای حکیمانة هندی به آرامی در فرهنگ ایرانی مه کرد. از این راه، داستانترج

(. در حقیقت در دورة خسرو انوشیروان 511: 1555مالیری، نفوذ کردند )محمدی
شکل پند و اندرز شیوع پیدا کرده بود، گاهی های عملیِ هندی و ایرانی که بهحکمت»

 (.113: 1578نیا، )حافظ« رفته کار میهمطراز با تعالیم اخالقی دینی ب
باید یادآور شد که برزویه در هند با فیلسوفان و دانشمندان هندی نیز دیدار و 

مقصد ه بدین مهم آورد و چون ب یبرزویه با نشاط تمام رو و»وگوهایی داشته است: گفت
گشت یط ملما و اشراف و محافل سوقه و اوساعُ یهاگرد درگاه پادشاه و مجلس ،پیوست

 یهر موضع اختالفه پرسید و بیو مشاهیر شهر و فالسفه م یو از حال نزدیکان را
معنای واقعی کلمه که برزویه بهبا توجه به این .(16: 1585 منشی، )نصراهلل« ساختیم
(، 6/1517: 1583)فردوسی، « ایز هر دانشی داشتی بهره»گفتة فردوسی بود و به« حکیم»

های فلسفی هند و ترجمة آنها به زبان پهلوی نیز رداشتن او از کتاببرو رونوشتازین
(. شاید اگر سفر برزویه را با رفتن 541: 1571آبادی، باشد )نجمچندان دور از ذهن نمی

های او با دانشمندان هندی همانند کنیم، وگوها و مناظرهابوریحان بیرونی به هند و گفت
م که بیرونی پس از رفتن به هندوستان و با رنج و سختی چندان بیراه نرفته باشیم. آگاهی
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معاشرت و مجالست دانشمندان هندی و مطالعه و ترجمة کتب مختلف  ةنتیج»فراوان، در 
هندوان، در علوم و معارف و آداب و رسوم هندی و جغرافیا و مسالک و ممالک 

وجود آورد... این هند بههندوستان احاطة کامل به هم رسانید... و شاهکاری بنام کتاب مالل
کتاب مشتمل است بر ذکر آرا و عقاید هندوان در م هب و آداب و رسوم و قوانین دینی و 
« اجتماعی و افکار فلسفی و عرفانی و هیئت و نجوم و تاریخ و جغرافیا و فنون ادبی و غیره

دیان را (. پس باید انگاشت که برزویه هم آثار فلسفی و عرفانی هن31: 1561)بیرونی، 
دانیم که در همین دوره، داستان ها با خود به ایران آورده است. میهمراه با دیگر کتاب

 (.161: 1534زندگی بودا نیز از سانسکریت به پهلوی ترجمه شد )ممتحن، 
 . خسرو انوشیروان و علوم يونانی0-0
ن های متمدّمینبا فراهم شدن محیطی امن به وسیلة خسرو انوشیروان، نخبگان دیگر سرز    

، امپراتور ژوستینیندورة گروهی از پزشکان رومی در  کهبه درگاه او روی آوردند، چنان
آموزشگاه پزشکی جندیشاپور، تجربیات و در  به دربار خسرو انوشیروان پناهنده شدندروم 

این ای از پاره(. 111و111: 1563علمی خود را در اختیار پزشکان ایرانی قرار دادند )سامی، 
گونه به پادشاه نزدیک شدند که هرچه از او  پزشکان در دربار خسرو ماندگار شدند و آن

که تریبونوس آزادی سه هزار اسیر رومی پ یرفت، چنانخواستند، خسرو انوشیروان میمی
: 1571آبادی، را از خسرو انوشیروان خواستار شد و او هم این خواسته را برآورد )نجم

، خود به تنهایی بیانگر جایگاه پزشکان و دانشمندان در پیشگاه خسرو (. این نمونه541
انوشیروان است. البته خود اسیران رومی هم عامل انتقال میراث فرهنگی رومیان به ایران 

وِه از »بنیاد دانیم زمانی که خسرو بسیاری از اسیران رومی را در شهر تازهبودند، چنانکه می
الرومیها در فارسی: رومگان( جای داد، برای آسایش آنها،  )در عربی:« انتاکیه خسرو

سورچی و موسیقیدان از انطاکیه و دیگر شهرهای رومی با خود آورد )وینتر و دیگناس، 
 ر باشد.توانست در توسعة موسیقی دورة ساسانی نیز مؤثّ(، که این می113: 1576

ست این پادشاه، پزشکان خوادردر سال بیستم پادشاهی خسرو انوشیروان، به  همچنین
دانش پزشکی با  ةیی دربارادر یک گردهم)پزشکان رومی، هندی و ایرانی(، جندیشاپور 

: 1571)قفطی،  همدیگر به مباحثه و مناظره پرداخته بودند و سخنان آنها ثبت شده بود
183.) 

ی نیز گ شته از پزشکان پناهنده به دربار خسرو انوشیروان، گروهی از فالسفة نوافالطون
در نگاه و ایران، دربار در  ضور فیلسوفان نوافالطونیپناهنده شدند. حبه دربار خسرو 

در ر بود. مؤثّ ،فلسفه ةتر شدن دانش او در زمینه فلسفه و افزودهخسرو انوشیروان بدیدگاه 
های پریسکیانوسِ فیلسوف به پاسخ»پریسکیانوس کتابی به نام چنین روزگاری بود که 

رو ازاین(. 89: 1591ا جلیلیان، 161: 1576لی، نوشت )تفضّ« سرو پادشاه ایرانهای خپرسش
روان به فلسفه و حکمت یونان احاطه داشته و ذو  سرشار او را یانوش»عقیده دارد که نفیسی 

)نفیسی، « توان دریافتهای او از هفت حکیم یونانی به وضوح میدر فهم حکمت از سؤال
های فلسفی یونانی زیادی را برای خسرو شود که متنمیگفته همچنین  .(59: 1511

ارسطو و افالطون  ةآن آشنایی او با فلسف ةانوشیروان به پهلوی ترجمه کرده بودند که نتیج
در الفهرست، هم ندیم ابن. (161: 1576لی، ا تفض118ّ: 1586بوده است )وینتر و دیگناس، 
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و « به انوشیروان به دست بقراط رومی فرستاد سؤاالتی که شاه روم ةدربار»ه نام از کتابی ب
یاد کرده است « فرستادن ملک روم فیلسوفانی را نزد شاه ایران و سؤاالتی از حکمت» کتاب
های علمی و فلسفی مکاتب هلنیستی و کتابهم رفته  روی (.584: 1566ندیم، بن)ا

ی خسرو انوشیروان و دیگر نوافالطونی ر آثار افالطون، ارسطو، بطلیموس و... ر با پشتیبان
دوست ساسانی به پهلوی ترجمه شدند و بعدها به عربی ترجمه و به دنیای پادشاهان دانش

 (.696: 1587اسالمی راه یافتند )گارسویان، 
بزرگ ه حتی فیلسوفان و دانشمندان ک ای بودگونهنوشیروان در فلسفه بهآوازة خسرو ا

و ( 553: 1569اند )دباشی، دانسته «حکیم»و را چون سهروردی و غزالی نیز اهمایرانی 
 (.955: 1583است )میرخواند، اشعاری به حکیم بودن او اشاره کردهآوردن میرخواند نیز با 

شهریاری خسرو انوشیروان گواهی برای این گفتار افالطون  ةطورکلّی باید گفت دوربه
سانی که امروز عنوان شاه و زمامدار ها فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کاگر در جامعه»بود که: 

راستی دل به فلسفه نسپارند و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم اند بهبه خود بسته
)افالطون،  «ی بدبختی نوع بشر، به پایان نخواهد رسیدطورکلّها، و بهنشوند... بدبختی جامعه

وگو با وان با همنشینی و گفتگفتة فردوسی، خسرو انوشیربه (.175، کتاب پنجم: 1535
 فیلسوفان و دانشمندان و پزشکان، از همة آنها سرفرازتر و داناتر شده بود:

 
 دلِ خود به دانش بیاراستی هر موبدی نو سخن خواستی      ز

 شناسان و هم بخردانستاره چنان بُد کزآن نامور موبدان    
 ان سرافراز گشتبر آن فیلسوف همی دانش آموخت و اندر گ شت     

 ز راهِ پزشکی ز کس پس نبود  به رازِ ستاره چو او کس نبود

 (6/1161: 1583)فردوسی،  
 خسرو انوشیروان: عاملی مؤثر در   ب نخبگان ةت و آرامش دور. امنی0-3ّ
ت و نیز حفظ یکدلی و ها، وجود امنیّر در زایش و اعتالی تمدّنیکی از عوامل مؤثّ   

ها هنگامی امکان ژوهندگان تاریخ علم همداستانند که شکوفایی تمدّنیکپارچگی است. پ
زیرا حس کنجکاوی  ،(18: 1571یابد که هرج و مرج و ناامنی از بین رود )حلبی، ظهور می

افتد که ترس و وحشت از میان رفته باشد و نیاز به ابداع و آفرینندگی تنها زمانی به کار می
علم و معرفت و تهیة وسایل بهبود زندگی سو   در راه کسب و آدمی بتواند فکر را متمرکز

 .(16: 1551دهد )دورانت، 
وجود خسرو انوشیروان عمالی با پشتکار و عزم راسخ خود برای از بین بردن هرج مرج به

های زیادی (، کوشش684: 1585ا بلعمی، 1/616: 1561آمده از قیام مزدکیان )طبری، 
های پیدایش آن بپردازیم، توانیم به جنبش مزدکیان و زمینهمیانجام داد. در این پژوهش ن

گسیختگی جامعة ایرانی بود )نک: طبری،  امّا یک پیامد جنبش مزدکیان، آشفتگی و از هم
خسرو انوشیروان با رو (، ازاین67: 1568ا دینوری، 684: 1585ا بلعمی، 1/616: 1561
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جنبش مزدکیان، اقدام به سرکوب آنها  وجود آمده ازهدف از بین بردن هرج و مرج به
عامه، »چراکه بسیاری از شورشیان مزدکی تجسّم این گزار  نامة تنسر بودند که:  اکرد

اری و دزدی و فتنه و عیّ همچون دیو که از بند بگشایند، کارها فروگ اشتند و به شهرها به
اند و زنان بر دلیر شدهشغلهای بد پراگنده شده، تا بدان رسید که بندگان بر خداوندگان 

خسرو انوشیروان، فتنة مزدکی کوشی (. با سخت61: 1534)مینوی، « شوهران فرمانفرمای
ای که او برای نابودی سرکوب شد و با اصالحات اداری، اقتصادی و اجتماعی گسترده

ت در جامعه حاکم گردید. از سوی دیگر، های شوم این شور  انجام داد، امنیّنشانه
دوستی خسرو انوشیروان باعث شد که پناهندگان سیاسی و فرهنگی دانش ی دینی وبردبار

های دیگر به دربار او روی آورند. فردوسی به زیبایی تصویری از این و بازرگانان سرزمین
امنیت و آمدن نخبگان و نامداران و بازرگانان بیگانه به دربار خسرو انوشیروان را به دست 

 داده است:
 خویش  بخت   با  زگرازان و انبا یامد بر تخت خویشکسری ب چو

 ...خواسته از  پُر  ،ز داد و ز خوبی آراسته    شد   جهان چو بهشتی 
 مهتری  هر   و   نامداری    زِ هر کشوری    ِ هر  ز  نامه بپیوست 
 ...ز سقالب و هر کشوری همچنین چین   ترکانِ    رگانان و از باز

 گفتگوی  از درد و از  برآسوده  روی   دنهادن  ن ایرا جهانی به 
 (6/1199: 1583)فردوسی، 

 م خسرو انوشیروان بم يکپارچگی و همدلی ايرانیان. تو 0-8ّ
یکی دیگر از کارهای خسرو انوشیروان برای شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران، این بود     

مسکویه گزارشی از سخنرانی ابنهمدلی مردم با همدیگر تال  زیادی انجام داد. که برای 
های خود آن را بیان خسرو انوشیروان را آورده است که گویا پادشاه در یکی از بارعام

ها و های خود در سرکوب دشمنان و دشواریکرده است. خسرو انوشیروان ابتدا از تال 
وّمی گوید و سپس از دشمن دسخن میهای جانفرسایی که در این راه کشیده است، سختی
بازتر تر و نیرنگتر، خطرسازتر، پرهراسکند که از دشمن اول بسیار سرسختیاد می
داند و از آن به نام دشمن درون باشد. آن دشمن دوّم را نبودِ یکپارچگی و همدلی میمی

به دست اسکندر  را کند. او حتی در این سخنرانی علت فروپاشی دولت هخامنشییاد می
داند، می« هاها و باالگرفتن دشمنیشدن کینهها و پدیدپراکندگیها و داستانیناهم»
نگهبانان داریو  سوم، همان کسی که  ةرسد که فرماندای که کار به آنجا میگونهبه

داریو  پاسداری از جان خویش را به وی سپرده بود، او را کشت. دلیل این خیانت چیزی 
هایی که تودة مردم را ها و ناهمدلیدشمنی ها وتوزیها و کینهمگر از بدخواهی»نبود 

فراگرفته بود و کار اسکندر را آسان کرده بود. من از آن روز پند گرفتم و اینک از آن یاد 
 (.184: 1569مسکویه رازی، )ابن« امکرده

پراکندگی و سرکشی و رشک آشکار و بدگویی و »خواهد که سپس از مردم می
با همدلی، این دشمنان درونی را شکست دهند و چیرگی بر را کنار گ ارند و « چینیسخن

بارتر زیان»داند، زیرا دشمنان درون دشمنان درون را بر دشمنان رومی و تورانی و... برتر می
گوید هرکس از دشمنان بیرونی هستند. در پایان می« ترو نیرومندتر و دردناکتر و بدفرجام
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شوند و هرکس بر دشمن درون یز بر او چیره میزبون دشمن درون گردد، دشمنان بیرون ن
زیرا تنها با مهر و دوستی و همدستی و »گردد، پیروز گردد، بر دشمنان بیرونی نیز پیروز می

رنگی است که به سربلندی و نیرومندی و فرمانروایی توان رسید، که رشک بردن و یک
وانی و نابودی در دو جهان دلی، مایة خواری و ناتچینی و پراکندهزینهارخواری و سخن

مسکویه )ابن« ایم، بپرهیزیدایم چنگ زنید و از آنچه بازتان داشتهاست. پس، بدانچه فرموده
 (.183: 1569رازی، 

 پروریم خسرو انوشیروان بم کار و کوشش و دوری از تن. تو 0-7ّ
آسایی از تنشکوفایی فرهنگ و تمدن ایران، مردم را ای خسرو انوشیروان در کوشش بر    

پروری را یکی از خواند. او سستی و تنکرد و به سحرخیزی و کار و کوشش میدور می
هیچی »گوید: دانست. ثعالبی از زبان خسرو انوشیروان میترین عوامل تباهی کشور میمهم

(. او ثمرة تنبلی را تنگدستی و زیان 591: 1568)ثعالبی، « آسانی تباه نکندکشور را چون تن
گفتة (. همچنین به34تا: مسکویه، بی)ابن« ثمرةُ التوانِی الفاقةُ و الضُرُّانوشروان: »دانست: می

های گوناگون به فردوسی، خسرو انوشیروان در کنار اندرزهای بسیاری که در زمینه
 داد، اینگونه آنها را برای دوری از سستی و بیکاری اندرز داده بود:سرداران خود می

 اری برره فررردا ممرران  از امررروز کرر
 هر آنگه که در کار سسرتی کنری  
 دگررر مرررد بیکررار و بسرریار گرروی 

                ج

 که داند که فردا چه گرردد زمران...   
 همرررری رای ناتندرسررررتی کنرررری...
 نمانرررد بررره نرررزدِ کسرررش آبرررروی 

 

 (6/1151: 1583)فردوسی، 
بوده و ها آشکار است که کار و کوشش همیشگی، یکی از عوامل شکوفایی تمدن

پروری و سستی شوند و با تنها با تال  زیاد و همکاری همگانی شکفته میهست. تمدن
های دین ر خسرو انوشیروان برگرفته از آموزهگردند. البته باید گفت که این تفکّتباه می

چراکه در این دین، پادا  ایزدی چه در این جهان و چه در سرای مینوی تنها زردشتی بود 
ستایش و عبادت نیستا باید کار هم کرد، کاری که خود و دیگران را آباد کند در برابر 
در اوستا همواره مردم  (.49: 1561ا مهرین، 681: 1571ا دوستخواه، 185: 1578)پورداود، 
داند که اهل کار اند و بندگان واقعی خدا را کسانی میکوشی در کار ترغیب شدهبه سخت
 (.111: 1586ا آسموسن، 74و75: 1586اند )پورداود، و کوشش

 
 گیری. نتیجم3

ری برای توسعه و پیشرفت ایران در دورة های زیاد و مؤثّخسرو انوشیروان کوشش    
آوری علوم بیگانه و ترجمه و مندی او به علم و دانش، باعث گردساسانیان انجام داد. عالقه

پزشک برای آوردن  ةویآموز  آنها در ایران شد. به اشارة خسرو انوشیروان، برز
هایی چون پزشکی، های علمی هندیان، به هند فرستاده شد. برزویه که در دانشکتاب

های علمی هندیان را به دربار نظر بود، کتابنجوم، موسیقی، فلسفه و حکمت صاحب
خسرو انوشیروان آورد و آنها به زبان پهلوی )= فارسی میانه( و سپس در دورة اسالمی به 

رجمه شدند. همچنین برزویه همراه خود، پزشکانی از هند به دربار ایران آورد که از عربی ت
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ها کردند. گ شته از های علمی، به فرهنگ و تمدّن ایران کمکراه ت لیف و ترجمة کتاب
ه داشت و در این دوره های هندی، خسرو انوشیروان به علوم یونانی نیز توجّدانش
همچنین با فراهم شدن محیطی امن به پهلوی ترجمه شدند.  های علمی و فلسفی آنانکتاب

ن به درگاه او روی آوردند. های متمدّبه وسیلة خسرو انوشیروان، نخبگان دیگر سرزمین
ت و بردباری دینی خسرو انوشیروان، باعث مهاجرت پزشکان و فالسفه روم و امنیّوجود 

زرگانان و صاحب حِرَف چین و هند هند و دیگر کشورهای متمدن به ایران و رفت و آمد با
و... به ایران و توسعة فرهنگی و اقتصادی کشور شد. خسرو انوشیروان نیز از ورود نخبگان 

که با پزشکان و و آنان جایگاه واالیی در نزد  داشتند، چنان صان استقبال کردهو متخصّ
، او به یکپارچگی و هااندیشی داشت. همگام با این فعالیّتفیلسوفان آنها گفتگوها و هم

کرد و باور داشت که دلیل شکست هخامنشیان از ای میهمدلی مردم کشور نیز توجه ویژه
است. خسرو انوشیروان به کار و کوشش و دوری اسکندر، نبود همدلی در بین مردمان بوده

ه داشت و سستی و های پیشرفت، توجّفهآسایی نیز به عنوان یکی از مؤلّاز سستی و تن
 دانست.ترین عوامل نابودی کشور میپروری را از مهمتن
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