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 چکیده 
آمیز سیاسی  خاطر روابط موفقیتخسرو انوشیروان چهرۀ سیاسی مشهور ساسانی است که بخشی از شهرتش به 

رو بود، موفق شد  که در بدو سلطنت با مشکالت جدی روبه  ،مرز با ایران بود. خسروهای همحکومت ها و  با دولت

در رویارویی نظامی با بیگانگان در بیشتر اوقات دست باال را داشته باشد و با شکست بیزانس، فتح یمن و براندازی  

وابط فرهنگی خسرو رویکرد متفاوتی حکومت هپتالی قلمرو ساسانی را به میزان زیادی گسترش دهد. اما در ر 

های بیگانه پرداخت که نتیجۀ آن پیشرفت علمی دولت  گیری و مراودۀ علمی و فرهنگی با دولتاتخاذ کرد و به وام

با استفاده از  ساسانی و شهرت خسرو به عنوان فرمانروایی دانش دوست نزد بیگانگان بود. در پژوهش حاضر 

های بیگانه در زمان انوشیروان  اسالم روابط سیاسی و فرهنگی ایران با حکومت  منابع بیزانسی، سریانی و صدر

 مثبت فرهنگی و اخالقی از خسرو ترسیم  
ً
بررسی خواهد شد. منابع بیزانسی، سریانی و صدر اسالم چهرۀ نسبتا

ی منابع  المللی است. بررسهای سیاسی و فرهنگی بینکنند که بازتاب روابط موفق خارجی خسرو در عرصهمی

با دولتنشان می های همجوار همواره  ها و حکومت دهد که خسرو در روابط سیاسی، فرهنگی و علمی خود 

داد. نظر داشت و اعمالش را بر این اساس سامان می  ایدئولوژی متکی بر دین زرتشتی و سنت پیشینیان را مد

ابط با بیگانگان از ایدئولوژی زرتشتی و بنابراین مسئلۀ اصلی این پژوهش اثبات این مدعاست که خسرو در رو 

 برد که در نهایت باعث نیکنامی او نزد بیگانگان شد. می  سنت پیشینیان بهره

 خسرو انوشیروان، روابط خارجی ساسانی، دین دولتی ساسانی  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه ۱

میالدی بر   ۵۷۹تا    ۵۳۱خسرو یکم ساسانی که ملقب به انوشیروان دادگر )و یا عادل( بود از  

نیم  
ً
حدودا دوران  راند.  فرمان  ساسانی  تحوالت  شاهنشاهی  زمان  باید  را  او  حکومت  قرنی 

حوزه در  که  دانست  ساسانی  شاهنشاهی  درونی  ساختار  در  چون  گسترده  مختلفی  های 

دیوان  اقتصاد،  اداری،  از  تقسیمات  برخی  و  پیوست  وقوع  به  نظامی  امور  و  صنعت  ساالری، 

ها پس از اسالم نیز دوام داشت. در اثر اصالحات او در حق عموم مردم  مدت  اصالحات او تا

خسرو انوشیروان    .(Shahbazi, 2005 Shapur)  لقب دادگر )عادل( به بخشی از نام او تبدیل شد

با امپراتوری بیزانس بپردازد.  در آغاز تخت به جنگ ناتمام دوران قباد یکم  نشینی مجبور بود 

ها کمتر نبود، ذهن شاه جوان ساسانی را  همچنین خطر هپتالیان در شرق که از خطر رومی

زها شدت رو خزر و عرب نیز در مر زودی خطر دستبردهای مردم کوچ بود. به  مشغول خود ساخته

گرفت و در نیمۀ دوم حکومت خسرو با ظهور قدرت ترکان در آسیای مرکزی خطرهای خارجی  

با این حال خسرو در داخل کشور نیز با مشکالتی به همان نسبت مهم  به اوج خود رسیدند. 

کوهروبه مردمان  مزدکیان، شورش  خیزش  واقعۀ  یعنی  بود؛  همچنین  رو  و  بلوچ  و  گیل  نشین 

ان پسرش  مسئلۀ  وششورش  ساسانی  دودمان  عمر  اوقات  بیشتر  همچون  بین  این  در  زاد. 

 دادند نیز از اهمیت باالیی برخوردار بود. دگراندیشان که عمدۀ آنان را مسیحیان تشکیل می

  مشکالت مذکور عملیات گستردۀ نظامی در داخل و خارج را ایجاب می
ً
کرد که خسرو تقریبا

داشت و این مهم با تقسیم کشور به چهار حوزۀ نظامی ممکن شد. در  در همۀ آنها دست باال را 

بخش و  بود  پیروز  دوره  چند  در  ایران  سپاه  بیزانس  را  جبهۀ  دشمن  خاک  از  وسیعی  های 

با اتحاد    ،های هنگفت گرفت. در شرق خسرودستخوش تاخت و تاز قرار داد و از رومیان غرامت

رو شد، آنان را نیز خواهی ترکان روبهت و زمانی که با زیادهبا ترکاِن نوظهور، هپتالیان را برانداخ

های جنوب از مرزهای خود دور کرد و نتیجۀ تمام نبردها در شرق تسلط ساسانیان بر تمام بخش

بخش همچنین  و  از  جیحون  پس  خزرها  خطر  قفقاز  شمال  در  بود.  رود  این  شمال  از  هایی 

آنان به ارتش ایران برطرف شد و در صحرای    شکست آنان از قوای خسرو و پیوستن بخشی از

های علمی و فرهنگی خسرو باعث  عربستان با سرکوب خشن خاطیان نظم برقرار شد. فعالیت

شد تا عالوه بر منابع ایرانی، منابع بیگانه )بنگرید به ادامه( نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم  
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ان او به اوج شکوفایی رسید و نهضت عظیم  شاپور در دور به ستایش او بپردازند. دانشگاه جندی

 ای برای شکوفایی علمی جهان اسالم شد.  کرد پایهای که او رهبری میترجمه

سرزمین با  خسرو  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  روابط  )بیزانس،  بررسی  همجوار  های 

ی  دهد که او در مناسبات سیاسروی شمال شرق( نشان میجزیرۀ عربستان و اقوام کوچشبه

کرد که باید آن را در دین زرتشتی و همچنین  خود با بیگانگان از خط مشی خاصی پیروی می

ای از برادری دین و دولت بودند( یافت.  کم در زمان او نمونهسنت پیشینیان خسرو )که دست

خط دادن  قرار  با  حکومت  خسرو  تا  بود  تالش  در  زرتشتی  دین  مبنای  بر  خود  سیاسی  مشی 

اِن نخستین را که در قرن پنجم میالدی دچار ضعف نسبی شده بود بازیابد. در  نیرومند ساسانی

های  این بین مبنا قرار دادن دین زرتشتی و سنت پیشینیان در رویکرد سیاسی در رابطه با قدرت

جهان شناخته شدۀ آن زمان، موضوع بحث حاضر است. واژۀ »سنت« در لغت به معنی راه،  

-شناسی رابطۀ تنگاتنگی با محافظه( و در تعریف جامعه۶۰۳:  ۱۳۸۷معین،  روش و سیرت است )

سو نیست. در پژوهش حاضر منظور از  ( ولی با آن کاماًل هم۸۵- ۸۲:  ۱۳۸۵اکلشال،  اری دارد )ک

به که  است  پیشین  شاهان  دینی  و  اخالقی  آرای  و  آداب  از  سنت  بخشی  به  زمان  مرور 

ب شده  تبدیل  ایران  در  کشورداری  میدستورالعمل  را  آن  نمونۀ  )که  خطبهودند  در  های  توان 

پادشاهی شاهان ساسانی در شاهنامۀ فردوسی دید( و در کشورداری انوشیروان تأثیر زیادی 

صاحب پژوهش،  این  در  »بیگانگان«  از  منظور  دولتداشتند.  تابع  و  نظران  بیزانس  های 

زمان انوشیروان و پس از  های اسالمی است که بیشترین رابطه را با دولت ساسانی در  حکومت

 فروپاشی دولت ساسانی داشتند و به نوعی تحت تأثیر تحوالت ایران ساسانی بودند. 

مسئلۀ اصلی این بحث بررسی ایدئولوژی حاکم بر سیاست خسرو یکم ساسانی در رابطه با 

ن به بیگانگان و روابط آن با دین زرتشتی و سنت پیشینیان و همچنین تأثیر آن بر نگاه بیگانگا

پژوهش اینکه  با  است.  ساسانی  دوران  از  بازمانده  منابع  اساس  بر  خسرو،  های  شخصیت 

است اما تا کنون    پرشماری دربارۀ روابط خارجی ایران در دوران خسرو انوشیروان انجام شده

کسی به بررسی ایدئولوژی سیاسی خسرو در رابطه با بیگانگان نپرداخته است. رویکرد پژوهش  

 است.  ای انجام شدهصورت کتابخانهها بهگرایانه است و گردآوری دادهحاضر اندیشه
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 . ایدئولوژی دینی خسرو انوشیروان در روابط با بیگانگان ۲

همچون هر چهرۀ سیاسی دیگر، دارای دو وجه داخلی و خارجی    ،اخالق و سلوک انوشیروان نیز

بیگانگان است. واکاوی عملکرد خسرو در قبال دوست و دشمن خارجی و ه مچنین دیدگاه 

تواند دید ما را نسبت به شخصیت او تکمیل کند. شواهد دال بر آن  دربارۀ کشورداری او، می

است که خسرو در برابر بیگانگان عملکردی قاطع و گاه با خشونت داشته و گاه بیگانگان دربارۀ  

 اند.شخصیت او دیدی منفی ابراز کرده

هزار دینار آن را به    ۱۰ادعا دارد که پس از باج گرفتن از قیصر،  خود خسرو در کارنامۀ خود  

های ایجاد شده در توجه به حجم ویرانی  با  .(۱۷۰:  ۱۳۶۹مسکویه،  )  بینوایان روم بخشیده است

این جنگ، بخشش خسرو به احتمال زیاد به دلیل جلب حمایت اقوام مرزنشین دولت بیزانس  

 خسرو روابط مسالمتبه جانب خود بوده است. در رابطه ب
ً
-آمیز را ترجیح میا چین نیز ظاهرا

 در آغاز حکومت خودداده است. بنا به روایتی چینی،  
ً
که از    ، یک دندان بودا را  خسرو ظاهرا

همچنین   .(۱۶۹:  ۱۳۸۳کوب،  زرین)  کابل به دست آورده بود، همراه سفیری به دربار چین فرستاد

:  ۱۳۹۸آلتهایم،  )  دهدتبت به دربار خسرو گواهی میمسعودی از هدیه فرستادن شاهان چین و  

از آنجایی که ترکان نورسیده در مرزهای ایران دشمن دولت چین نیز بودند، این    .(۱۴۰-۱۴۱

 یابد. مناسبات دوستانۀ خسرو با چینیان مفهوم سیاسی بیشتری می

ش مسکویه از  در رابطه با خزرها نیز خسرو جانب احتیاط در سیاست را رها نکرد. به گزار 

برداری از جانب خزرها،  میالدی، پس از اعالم فرمان   ۵۶۸، خسرو در سال  کارنامۀ انوشیروان 

آذربایجان اسکان داد اران و  آنها را در  از  ؛ شاپورشهبازی،  ۱۷۶:  ۱۳۶۹مسکویه،  )  تعداد پرشماری 

نیروهای دفاعی  توان هم اقدامی در جهت تحکیم  این عمل خسرو را می  .(۵۴۷-۵۴۸:  ۱۳۸۹

ائتالف   که  خزرها  و  ترکان  میان  اختالف  ایجاد  برای  اقدامی  هم  و  دانست  قفقاز  مرز  نزدیک 

 خطرناکی را در مرزهای شمالی ایران از سیحون تا قفقاز تشکیل داده بودند. 

شود که این چهرۀ  دوست نمودار میدر روابط مذکور با بیگانگان خسرو در هیئت شاهی صلح

ابع غیرایرانی نیز قابل ردیابی است. به گفتۀ طبری تجاوز تازیان تابع بیزانس به  او حتی در من

و  روم  امپراتور  به  نامه  ارسال  با  خسرو  کرد.  تیره  را  دولت  دو  روابط  ایران  تابع  تازیان  قلمرو 

اعتنایی  امی جلوگیری کند ولی با بیظدرخواست دادخواهی در تالش بود تا از ایجاد درگیری ن
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هرچند این گزارش  .(۱۶۷: ۱۳۸۹طبری، ) درخواست خسرو، جنگ اجتناب ناپذیر بودقیصر به 

متأثر از منابع ساسانی است اما روایت پروکوپیوس از دلیل آغاز جنگ به نوعی روایات ایرانی را  

اوتأیید می ایجاد اختالف میان    ،کند.  برای  به تالش ژوستینین  تازیان،  تأیید اختالف  ضمن 

ها و تحریک آنان برای حمله به ایران اشاره ( و خسرو و همچنین نامۀ او به هون منذر )شاه حیره

در رابطه با هپتالیان نیز خطر دائمی آنان در مرز شرقی اقدام سریع  .(Procopius,  2/I) کندمی

می را  خراج خسرو  ایران  از  انوشیروان  حکومت  اوایل  تا  هپتالیان  که  دارد  احتمال  طلبید. 

( که بار اقتصادی سنگینی را بر  ۴۱۰:  ۱۳۶۸سن،  ؛ کریستن۷۷:  ۱۳۹۱لتهایم و استیل،  آگرفتند )می

می اعمال  سرکوب  1.کردایران  تازیان  با  رابطه  راهدر  در  امنیت  ایجاد  هدف  به  بیشتر  های ها 

ها به  البته این گزارش  .(۱۰۷۶- ۱۰۷۵:  ۱۳۵۳بلعمی،  )  جزیره بودرودان و شبهارتباطی میان میان 

طلبی پنداشت بلکه باید گفت که سیاست این معنی نیست که انوشیروان را نباید شاه قدرت

های همجوار )بیزانس، هپتالیان و ترکان( تا جای ها و حکومتکلی او بر پایۀ حفظ صلح با دولت

 ممکن بود که البته در بیشتر مواقع ممکن نشد. 

گیری کرد. در بند یازدهم توان در دین زرتشت پیشیروان را میدوستی انواین سیاست صلح 

پرستان خونخوار رامش خواهند  برابر دروغ  است: »کیانند که در  زرتشت آمده  گاهان  ۴۸از هات  

یافت« خواهد  راه  نیک  منش  شناسایی  نزدشان  به  که  کسانی  کیانند  : ۱۳۸۴پورداوود،  )  داد؟ 

نام از  هان پیشین ایران )که در متن به عنوان شاهان نیکنیز دربارۀ شا  دینکرد سومدر    ؟(۵۵۲

می برده  نام  نکویی  آنها  به  و  شدند  پذیرا  را  دادگستری  ایشان  که  »هرگاه  است:  آمده  شود( 

کشورداری کردند و از پادشاهانی که پشت بر ستم کامگی دارند و بربستۀ فریب و نبرد و کشت  

-آنان ]فرمان می   وکشتار و با دادگستری فرآراسته برتکشاند نبودند؛ بلکه بیو کشتار و چپاول

اگرچه گزارش مذکور    .(۵۴:  ۱۳۸۱دینکرد سوم، دفتر یکم،  )  راندند[، همه چیزشان رو به فزونی بود«

و  دینی  آثار  اینکه  به  توجه  با  اما  است،  خودش  کشور  رعایای  با  شاه  رابطۀ  به  مربوط  بیشتر 

جه را شاه  ایران  شاهان  ایرانی  میحماسی  )دستان  شاهان  دیگر  و  از دانستند  بسیاری  کم 

 
های شرقی در حدود قندهار و بست را فتح کرده باشد که . احتمال دارد که قباد در دوران حکومت خود برخی سرزمین1

و این   از آن در قلمرو هپتالیان بودند  با هپتالیان بود. مدارک برای نتیجهشاید تا پیش   نشانگر مقابلۀ قباد 
ً
گیری احتماال

  (.۸۵-۸۴: ۱۳۹۸قطعی کافی نیستند. بنگرید به: )پاتس،  
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توان این گزارش را به رابطه  دانستند، میگزار ایران میشاهان بیگانه چون هند و روم( را خراج

 های بیگانۀ مذکور نیز تعمیم داد.با حکومت

-رودان را برای اسرای رومی میخسرو در میان انطاکیهدر یک روایت مشهور، خسرو شهر وه

ازد. بنا به گزارش منابع ایرانی چون طبری، خسرو پس از فتح انطاکیه، مردم این شهر را به  س

اسارت به ایران برد و شهری همچون انطاکیه برای آنان در جوار پایتخت ایران ساخت؛ به شکلی  

طبری همچنین    .(۱۶۷:  ۱۳۸۹طبری،  که شهر نو در کوچکترین جزئیات همچون انطاکیه بود )

دهد که خسرو »برای کسانی که از انطاکیه به رومیه کوچانیده بود، روزی مقرر کرد  گزارش می

کردند ریاست داده و مردی از مسیحیان خوزستان را که پیشتر بر دستَورزان که برایش کار می

بر دو نکته    این گزارش گواه  .(۱۶۸همان:  )  بود و براز نام داشت، برای سرپرستی آنان برگماشت«

است: امکان پیشرفت مسیحیان در سازمان اداری خسرو و اعطای حق شهروندی آزاد به اسرای  

کند که خسرو  مسیحی کوچانیده شده به کشور. پروکوپیوس نیز در گزارشی همانند اقرار می

این اسرا میدان و حمام به تفریح و زندگی برای  بتوانند مانند شهر خود  تا  های بزرگ ساخت 

ادی بپردازند. خسرو فرمان داد تا وسایل رفاه مردم را فراهم کنند و آنان را رعایای شاهنشاه ع

 زیر فرمان شاهنشاه باشند
ً
 منظور پروکوپیوس    .(Procopius,  2/XIV)  بنامند تا مستقیما

ٌ
احتماال

تبدیل این شهر به یک دستگرد شاهی بوده است. البته باید دانست که گزارش مورخان رومی  

طرفه بوده و از نسبت دادن برخی جنایات جنگی )به درست  از نبردهای خسرو با روم بسیار یک

نمی خودداری  ساسانی  شاه  به  غلط(  گزارشیا  ایرانی کردند؛  اسناد  با   
ً
بعضا که  هایی 

(( مغایرت دارند. البته اسناد ایرانی و به تبع آنها  ۱۳۶/ ۷:  ۱۳۶۶فردوسی،  خصوص شاهنامه ))به

اند و بنابراین برای اسالمی نیز با دیدی ستایشگرانه نسبت به خسرو نوشته شده  هایگزارش

 استفاده از هر دو دستۀ منابع باید جانب احتیاط را رعایت کرد. 

به   تجاوز  اپامیا قصد  فتح شهر  که در  با سربازی  رفتار خسرو  از  پروکوپیوس  در جای دیگر 

  رغم بخشش مردم شهر، اعدام کردعلی  ،اگوید. خسرو این سرباز ر دختری را داشت سخن می

(Ibid, 2/XI).    البته غیر از بار اخالقی داستان، انضباط نظامی نیز بدون تردید از محرکان اصلی

-طور که بیان شد، مورخان بیزانسی سعی بر این داشتهخسرو برای این عمل بوده است. همان 

( و I/2اند که گناه آغاز جنگ با بیزانس را به گردن خسرو بیندازند؛ اما از گزارش پروکوپیوس )
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به دلیل تحریکات ( برمی۹۷:  ۱۳۶۴؛ دینوری،  ۱۶۷:  ۱۳۸۹طبری،  ی )منابع اسالم آید که جنگ 

 بیزانس آغاز شده است. 

( ۳۹:  ۱۳۸۸دریایی،  در کوست خراسان )بخش شرقی کشور( نیز انوشیروان پنج شهر بنا کرد )

او رابطه با فتوحات شرقی   
ً
ایران سابقۀ دیرینه دارد و   که احتماال   دارد. شهرسازی در فرهنگ 

(، به شهرسازی  ۱۰۳:  ۱۳۸۰ویزهوفر، رغم آگاهی از شهرسازی گسترده در دورۀ هخامنشی )علی

شده اشاره  ساسانی  منابع  در  نیز  متن    است  کیانیان  ایرانشهرشهرستان )مثاًل  که    های 

دهد(. در این بین شهرسازی  های کیانی نسبت میشهرسازی در نقاط مختلف را به شخصیت

: های ایرانشهرشهرستان کند. به گزارش کتاب  ر نمود خاصی پیدا میدر بلخ توسط اسفندیا

»در بلخ بامی شهرستان نوازه را اسفندیار پسر گشتاسپ ساخت. و آتش بهرام ورجاوند را در  

آنجا نشانید، و نیز نیزۀ خویش را در آنجا زد و به یبغو خاقان و سنجبو خاقان و چول خاقان و  

ارجاسب شاه خیونان پیام فرستاد که به نیزۀ من بنگرید، هرکه به   خاقان بزرگ و گهرم و تژاو و

: ۱۳۸۸،  های ایرانشهر شهرستان وزش این نیزه بنگرد، همانند این است که به ایرانشهر تازیده« )

توان این عمل را )که ترکیبی از شهرسازی  بنا بر این با توجه به پیشینۀ دینی اسفندیار، می  .(۳۸

در   مرزداری  برای  و  خسرو  شهرسازی  پنداشت.  دینی  عملی  است(  نازرتشتی  خیونان  برابر 

توان در چارچوب عملی سنتی در تاریخ ایران  اسرای رومی و همچنین شهرسازی در شرق را می

هم   و  مرزها  استحکام  هم  دشمن،  شکست  هم  آن  طی  که  دانست  بیگانگان  با  مقابله  برای 

اسرای   برای  مناسب  زیستی  شرایط  مدبرقراری  متن   بیگانه  اینکه  به  توجه  با  بود.  نظر 

توان پنداشت که (، می۱۳همان: ) در اواخر دورۀ ساسانی نگاشته شده های ایرانشهرشهرستان 

 است. دینی اسفندیار در دورۀ انوشیروان زنده بودهخاطرۀ این عمل نیمه 

نیز قاطع و گاه خشن عم بیگانگان  با  کرده ل میخسرو در مناسبات سیاسی و اقتصادی 

کند که زمانی که سغدیان و  است. دکتر رضا گزارشی را از مناندر پروتکتور )محافظ( نقل می

حال تالش برای شکستن انحصار تجارت ابریشم ایران بودند، با فرستادن سفیری از    ترکان در

ل برای  خسرو خواستند تا اجازۀ حمل ابریشم را از راه ایران به روم به آنها بدهد. خسرو که دلی

ایران را نمی برای  ابریشم  از سود کالن داللی  با سغدیان و دست کشیدن  دید، بخش  سازش 

:  ۱۳۷۴رضا،  اعظم بار سغدیان را خریداری کرده و در مقابل چشمان نمایندۀ آنان به آتش کشید )
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و رومیان می۹۵ ارتباط میان سغدیان  برقراری  نیز مانع  از آن  :  ۱۳۹۴پیگولوسکایا،  شد )( و پس 

خسرو سپس در مقابل سیاست بیزانس در نزدیک شدن به ترکان که همسایگان خطرناک    .(۶۴

  ایران ساسانی بودند، با آوارها که در شمال بالکان با بیزانس همسایه بودند پیمان اتحاد بست 

در نتیجۀ این تمهیدات سغدیان مجبور به همکاری با بازرگانان ایرانی شدند   .(۶۰۹:  ۱۳۹۳رضا،  )

 در اقصی نقاط مشرق زمین زمام روابط تجاری را به دست گرفته بودند؛ و در نتیجه  
ً
که ظاهرا

 . (Frye, 1993: 75المللی شد )تجارت در شمال شرقی بیش از پیش بین

های ا همسایگان پرتنش بود که منجر به جنگدر مجموع روابط ایران در زمان انوشیروان ب

پرشماری شد و در نهایت با فتح کامل دو سرزمین مجاور )یمن و هپتالیان( و شکست دو همسایۀ  

کنند  دیگر )بیزانس و ترکان(، نتیجه به سود انوشیروان و ایران پایان یافت. البته برخی گمان می

با  فتوحات پردامنۀ انوشیروان و درگیری همسایگان بیشتر برای رقابت تجاری با دولت  هایش 

با این حال نباید   .(Frye, 1972: 269بیزانس بوده است که سیاست مشابهی را پیش گرفته بود )

که یوستینین امپراتور روم مدرسۀ فالسفۀ    ۵۲۹از مراودات فرهنگی غافل بود. مدتی پس از سال  

های  آمدند و خسرو نیز آنان را پذیرفت. نام  آتن را تعطیل کرد، دانشمندان این مدرسه به ایران

آنها عبارت است از: داماسکیوس از سوریه، سیمپلیسیوس از سیسیل، اوالمیوس از فریگیه،  

( فینیقیه  از  از فینیقیه و دیوجانوس  از غزه، هرمیاس  ایزیدور  از لیدی،  میرزایی، پریسکیانوس 

داشتند و حتی کتبی نیز تألیف کردند   این دانشمندان در دربار خسرو مباحثاتی .(۱۹۹: ۱۳۹۵

با پریسکیانوس داشت به    .(۲۱۰:  ۱۳۹۴دریایی،  ) حتی یک مباحثۀ فلسفی و علمی که خسرو 

تفضلی، های پریسکیانوس بر شکوک خسرو شاهنشاه« منتشر شد )صورت کتابی به نام »پاسخ

وهش در علوم هندی  توان به سفر علمی برزویۀ پزشک به هند برای پژ همچنین می  .(۱۶۰:  ۱۳۷۶

منشی،  ۴۰۶:  ۱۳۶۸ثعالبی،  ) نصرالله  »گزارش  ۳۰:  ۱۳۹۲؛  پهلوی  رسالۀ  همچنین  کرد.  اشاره   )

ای به نظر (، اگرچه نوشتاری افسانه۱۵۷- ۱۵۲:  ۱۳۷۱متون پهلوی،  شطرنج و نهش نیو اردشیر« )

دورۀ انوشیروان باشد.  ای به روابط فرهنگی ایران و هند در  تواند اشارهآید، اما به هرحال میمی

سرزمین کتب  ترجمۀ  عظیم  )نهضت  انوشیروان  حکومت  دوران  در  دیگر  :  ۱۳۷۶تفضلی،  های 

 ( را نیز نباید از یاد برد.۳۱۶
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این رویکرد علمی خسرو انوشیروان را باید در اهمیت علم و دانش در دین زرتشتی جست.  

بهتر آموزِش مرِد پارسایی است که گفته است: »از هرچیز    گاهان   ۳۲از هات    ۱۵زرتشت در بند  

نیز آمده است: »آهو )عیب و نقص(    دینکرد سومدر    .(۴۸۰:  ۱۳۸۴پورداوود،  از روی هوش باشد« )

پذیری مردمان در ]گسترۀ[ جان از راه کاستی در دانش است که این بن انگیز تباهی جان و  

رۀ ساسانی نیز مجمع همۀ  دو  اوستای  .(۷۶:  ۱۳۸۱دینکرد سوم، دفتر یکم،  تباهی خوی است« )

آمده است: »و یک    دینکرد هفتمپنداشتند(. در گزارشی از  طور میعلوم بود )یا ساسانیان این

هاست و برترین  شگفتی ]دیگر[ خود اوستاست که همۀ سخنان برتر جهان و چکیدۀ همۀ دانایی

پا را از دین و سنت  هرچند انوشیروان به ادعای خودش    .(۲۴۹:  ۱۳۸۹دینکرد هفتم،  گفتار است« )

گوید  فراتر نهاد چنان که در کارنامۀ خود از غور و پژوهش در علوم کشورهای دیگر سخن می

:  ۱۳۸۱ندیم،  ابنکند )(؛ در علوم ملل مجاور چون هند و روم اشاره می۱۸۱-۱۸۰:  ۱۳۶۹مسکویه،  )

توسط شاپور یکم  اوستابه اضافه شدن علوم ملل مختلف به  دینکرد چهارم( و همچنین در ۴۳۷

(. بنا بر این اقدامات علمی خسرو در رابطه با بیگانگان  ۶۴: ۱۳۹۳دینکرد چهارم، شود )اشاره می

 است.  سبقۀ دینی و سنتی داشته

اندیش نبود. در دوران صلح روابط متقابل حتی در روابط هنری و فرهنگی نیز خسرو تاریک

تجربیات نه تنها میان دربارها که بین اشراف، روحانیون،  ایران و بیزانس به تبادل اطالعات و  

می منجر  نیز  نظامیان  و  )فالسفه  بیزانسی    .(Canepa, 2010: 123شد  منابع  برخی  گزارش  به 

)چون پروکوپیوس و تئوفیالکتوس سیموکاتا( یوستینین امپراتور وقت بیزانس به عنوان هدایایی  

در تیسفون سنگ مرمر و همچنین متخصصین  دیپلماتیک، برای پیشبرد ساخت کاخ خسرو  

ثبات در  این شواهد می  .(Ibid: 138کاری فرستاد )تزیین و سنگ به  تواند نشانگر میل خسرو 

 مرزها با همسایگان باشد. 

 

 . خسرو انوشیروان از نگاه بیگانگان ۳

یاز گنجد و ننظران کهن دربارۀ خسرو در این جستار نمیتشریح نظرات همۀ مورخان و صاحب

با این حال می توان بازتاب شخصیت او را در منابع بیگانه بازجست.  به بحثی جداگانه دارد. 

نوشته بر  بخش  این  همتأکید  دلیل  )به  آگاثیاس  پروکوپیوس،  رابطۀ  های  و  خسرو  با  زمانی 
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دسته از حاکمان صدر اسالم )مانند    مستقیم نظامی و فرهنگی با ایران زمان انوشیروان( و آن 

ساالری ساسانی آشنایی مبر اسالم، خلیفۀ دوم و چهارم( است که به شکل مستقیم با دیوان پیا

 درک کرده بودند. به گفتۀ مورخ بیزانسی معاصِر 
ً
داشتند و تأثیر اصالحات خسرو را مستقیما

جو  کرد، خسرو فردی بسیار کینهخسرو پروکوپیوس قیصری، که در ارتش دشمن خدمت می

طور که بیان دانست. البته همان انگیز میاو همچنین خسرو را شاهی ناآرام و فتنه   .(XI/1بود )

توجه به فضایی    شد، درگیری خسرو با روم بیشتر حاصل تحریکات خود یوستینین بود. شاید با

های مزدکیان و برادرانش علیه او، تا حدودی این بدبینی که خسرو در آن به شاهی رسید و توطئه

 .(۲۱۷:  ۱۳۹۵میرزایی، ) شودتوجیه 

دوست معرفی کرده و با تحیر از تسلط او بر علوم آگاثیاس خسرو را فردی دانشمند و دانش

آید: »در آغاز باید کمی دربارۀ  ای از سخنان او در ادامه میاست. گزیده  فلسفی سخن رانده 

-ه شایسته است میخوانند و او را بیشتر از آنچخسرو بگویم؛ مردم خسرو را با ستایش فرا می

کنند که او ذوق ادبی  ستایند. نه تنها ایرانیان، بلکه برخی رومیان نیز چنین هستند. ادعا می

داشت و در فلسفۀ ما نیز بسیار متبحر بود و دستور داد که آثار یونانی برای او به زبان فارسی  

این گفته میترجمه شود.  مگونه  )ارسطو(  از ستاگیریت  بیشتر  او  که  پاینیشود  یا  جذوب  ین 

گویند که های افالطون پسر آریستون بود. میهمان پسر الروس شده بود. او سرشار از آموزه

گفتگوهای   دیگر  حتی  و  افالطونی(  گفتگوهای  )عنوان  گرگیاس  و  فایدو  نیز  و  تیمایوس 

شک   کنم بدون فهم بود. گرچه تصور می تر مانند پارمنیدس برای او قابلهوشمندانه و پیچیده

کرد. اما از نظر من تصور  های طبیعت پژوهش میدانست و دربارۀ دگرگونینظریۀ هندسی می

اینکه خسرو تحت چنین تعلیمی دربارۀ موضوعات دشوار قرار گرفته باشد، غیرممکن است.  

چنان درخور و شایسته با طبیعت موضوع در زبانی  چگونه خلوص و اصالت واژگان باستانی، آن 

از این گزارش    ؟(۶۴۵-۶۴۴:  ۱۳۹۳ادهمی،  جا مانده باشد« )تواند بهاز ظرافت می  عجیب و خالی 

دوستی خسرو در روم نیز مشهور بود. داوری آگاثیاس دربارۀ زبان  مشخص است که علم و دانش

دانست و از سرگیوس نامی درخواست ترجمۀ پهلوی نیز معتبر نیست چون او زبان پهلوی را نمی

  رویدادنامۀ سعرت در    .(۱۱۸:  ۱۳۶۸سن،  کریستنبود )  خازن ساسانی را کردههای پهلوی مگزارش
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:  ۱۳۹۱آلتهایم و استیل،  دانست )طور جامع می   است که او فلسفه را به  نیز چنین گزارش شده

۳۴۵). 

از ذکر  نیز در نهایت  او  اما  آگاثیاس اغلب دیدی خصمانه نسبت به خسرو داشت،  اگرچه 

است که تا زمان او   ها و قوانین او را برترین شاهنشاهی کردهشگرف و مردانگیاینکه »کارهای 

( ایرانشهر فرمان رانده است«  از گزارش    ( خودداری نکرده۵۵۳:  ۱۳۸۹شاپورشهبازی،  بر  است. 

آید که در زمان خسرو در میان مردم بیزانس، کشور ایران مشهور بوده که آگاثیاس چنین برمی

نظر داشته بر آن    گونه که افالطون مدر عادل است، پادشاهی آرمانی همان دارای دولتی بسیا

حاکم است، مردم بسیار منضبط و منظم هستند به شکلی که در میان آنها دزدی و جنایت وجود  

 .( ۶۴۵: ۱۳۹۳ادهمی، برد )ندارد و کشور در امنیت کامل به سر می

 دیدی مثبت دربارۀ خسرو د
ً
ارد و او را کسی که »تعلق خاطر به  سبئوس ارمنی نیز مجموعا

گوید: »این مردم را  نامد؛ و از قول او میصلح و سعادت خلق نشان داد« و »پدر مملکت« می

دوست می فرزندانم  و  دوستان  )همچون  در وصف    .(۷۴:  ۱۳۹۶سبئوس،  داشتم«  پیگولوسکایا 

ریافت، مردی خردمند،  توان د کند: »چنانکه از اعمال او میخسرو از یوحنای افسوسی نقل می

به آموختن فلسفه پرداخت« )کوشا و غیرتمند بود و در سراسر زندگی :  ۱۳۷۲پیگولوسکایا،  اش 

کنند  ای وجود دارد که بر اساس آن برخی مردم گمان میحتی در کامبوج روایت افسانه .(۶۷۸

مردم کتابی به    نخستین شاه اجدادی آنان »نورَسَون« نام دارد که همان انوشیروان است و این 

 مرتبط با خسروی یکم باشد )
ً
َون نیز داشتند که احتماال

َ
 . (۶۴۸: ۱۳۹۳ادهمی، نام نورش

مردان و مورخان بوده و حدیث  در دورۀ اسالمی نیز شخصیت انوشیروان مورد توجه دولت

انوشروان« در  است: »ولدت فی الزمن الملک العادل و هو    مشهوری از پیامبر اسالم که گفته

؛ مجمل ۳۹۱:  ۱۳۶۸؛ ثعالبی،  ۸۷:  ۱۳۶۳گردیزی،  های مورخان مختلف تکرار شده است. )نوشته

القصص،   و  طبری،  ۹۶:  ۱۳۱۸التواریخ  به  ۱۷۶:  ۱۳۸۹؛  ایران  شاهان  کشورداری  شیفتۀ  نیز  عمر   )

می گرد  را  ایرانیان  از  گروهی  و  بود  انوشیروان  را  خصوص  ایران  شاهان  داستان  تا  او  آورد  بر 

 . (۴۱-۴۰: ۱۳۹۳نژاد،  فاتحیبخوانند تا از شیوۀ تدبیر و کشورداری آنان آگاه شود )

های  شود و مجموع گزارشاین نگاه بیگانگان در منابع ایرانی )و یا متأثر از ایران( تأیید می 

داخلی و خارجی گواهی بر شهرت ناِم نیِک خسرو در زمان خود و دوران پس از خود )حتی با 
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گوید: »میان پادشاهان ایران هیچ کس  تغییر دین ایرانیان( است. دینوری دربارۀ او میوجود  

( بود«  و حکمت  ادب  فنون  نبود و خود جامع  انوشیروان در طلب علم کوشا  از  دینوری، بیش 

ها بنگرید که  گوید: »اینک به این گفتهاثیر پس از ذکر سخنانی از خسرو میابن   .(۱۰۰:  ۱۳۶۴

دهد. کسی را که روزگار و کار داری گواهی میش و فراوانی خرد و نیروی خویشتنبر فزونی دان

 . (۵۴۰:  ۱۳۸۴اثیر،  ابنچنین باشد، سزاوار است که تا روز رستاخیز وی را نمونۀ دادگری بدانند« )

های پسین اسالمی نیز همچنان شخصیت انوشیروان به عنوان شاهی دادگر حتی در دوره

کنند از نظر نقل اندرزها در آثار  ای که گمان میاقی مانده بود؛ تا اندازهو محبوب در اذهان ب

:  ۱۳۹۵میرزایی،  دوران اسالمی، انوشیروان پس از امام نخست شیعیان جایگاه نخست را دارد )

می  .(۲۳۴-۲۳۵ سفارش  خود  فرزند  به  آورده  گرد  را  انوشیروان  اندرزهای  کند.  عنصرالمعالی 

انوشیر  او  گفتۀ  به  نسخهحتی  بود  داده  فرمان  پندنامهوان  از  آرامگاهش  ای  دیوار  روی  را  اش 

سعدی نیز در گلستان  .(۱۰۱: ۱۳۷۹جوکار، بنویسند که به فرمان مأمون به تازی برگردانده شد )

 گوید:  می

 ( ۳۵: ۱۳۸۹سعدی،  ) ست نام فرخ نوشیروان به خیر / گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماندزنده

دهد که سخنان انوشیروان در دوران اسالمی به برخی بزرگان اسالم  می شواهد نشان برخی  

ُیلَدغ المومن من  ... نیز نسبت داده شده  چون امام نخست شیعیان و است. مثاًل حدیث »ال 

ابن از  بیت  این  با  زیادی  شباهت  شیعیان  نخست  امام  از  مرَتین«  واحٍد  قول  ُججٍر  از  یمین 

 :  انوشیروان دارد که

 ( ۱۱۰:  ۱۳۷۹جوکار، ) دگر آنک بینادل هوشیار / ز کاری پشیمان نگردد دوبار

 

 نتیجه 

خسرو یکم مشهور به انوشیرواِن دادگر از بزرگترین شاهان ساسانی و همچنین یکی از بزرگترین 

های مختلف علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی و  است که در جنبه  آسیاهای سیاسی  شخصیت

پرشمار  فعالیتنظامی   مشکالت  با  نشستن  تخت  به  زمان  از  او  داشت.  ذکری  شایان  های 

اقتصادی و سیاسی مواجه بود که برای برطرف کردن آنها به یک ایدئولوژی غالب و منظم نیاز 

دهد که خسرو این ایدئولوژی را در دین زرتشت و سنت پیشینیان )که داشت. شواهد نشان می
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به عقیدۀ خسرو ریدست با دو کم  آغاز  یافت. در مرزها خسرو در  شه در دین زرتشتی داشت( 

قدرت متخاصم بیزانس و هپتالی مواجه بود در شرایطی که جنگ با بیزانس و پرداخت خراج به  

هپتالیان را از پدر به ارث برده بود. مدتی بعد با سقوط هپتالیان قدرت نظامی ترکان با ایران  

نشین و غارتگر بودند. همچنین مشکالت  ولیه مردمی کوچهمسایه شد که همچون هپتالیان ا

اقتصادی همچون بازار تجارت در شمال شرق و در جنوب غرب، اقدامات سریع دولت ساسانی  

گیری از سنت پیشینیان  آمده را با بهرههای خارجی پیشطلبید. خسرو موفق شد بحران را می

ک در  ثبات  و  صلح  حفظ  بر  که  زرتشت  دین  دستورات  تأکید  و  مرزها  در  امنیت  گسترش  نار 

و   علمی  مراودۀ  از  خسرو  سیاسی،  مشکالت  رغم  به  کند.  کنترل  زیادی  میزان  به  داشتند، 

های متخاصم همسایه دست نکشید و با پذیرش دانشمندان فراری بیزانسی  فرهنگی با دولت

د بخشید.  و گسترش علم در کشور جایگاه علمی شاهنشاهی ساسانی را به میزان زیادی بهبو

اندیش نبود و در دوران  های دیگر، خسرو تاریکها و ملتهمچنین در استفاده از علوم دولت

های  حکومت او شمار زیادی از کتب علمی رومی و هندی به فارسی میانه ترجمه شدند. فعالیت

ای مثبت در منابع داخلی ساخت که  دادخواهانه و همچنین نگرش علمی خسرو از او چهره

اشارۀ مورخان بیگانۀ معاصر نیز قرار گرفت. مورخان بیزانسی هرچند دیدی خصمانه به مورد  

های مثبت او دریغ نکردند. این چهرۀ مثبت  خسرو داشتند اما از ذکر اخالق برجسته و فعالیت

در منابع اسالمی نمود بیشتری پیدا کرد و حتی از جانب پیامبر اسالم نیز مورد تأیید قرار گرفت.  

توان  ژوهش این فرضیه را مطرح کرد که در بیشتر موارد در روابط خارجی انوشیروان میاین پ

 موفق  
ً
توجه او به دین زرتشتی و سنت پیشینیان را بازیافت و خسرو در استفاده از آنها نیز نسبتا

 عمل کرد.
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