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 چکیده
وی که به روزگار پادشاهی خسرو  ن ایران باستان است؛ارمتفک  یکی از بزرگترین ،طبیب ۀرزویب 

بلکه افکار و نظرات وی تا بعد از اسالم نیز  ،تنها یکی از سرآمدان این عصر استنه زیستهانوشیروان می

ای نمادی از وضعیت فکری در هر دوره متفک ران و علما .نی نظیر سهروردی بوده استاربخش متفک الهام

 ۀح ق افرادی نظیر ب رزویه، ب زرگمهر و پولس ایرانی نماد جامعهروند و بآن دوره به شمار میو فرهنگی 

بنابراین شناخت افکار و آراء ب رزویه  .خصوص حکومت خسرو انوشیروان هستندساسانی و به  ۀاواخر دور

اگر  کند.اری میساسانی و نظریات حاکم بر این جامعه ی ۀما را در شناخت جامعه ایران در اواخر دور

بسیار اندک است  رزویه،ب  توان گفت اطالعات ما در خصوصرا استثناء کنیم، می «کلیله و دمنه» مق دمۀ

سبب به رزویهب افکار  بردن بهگرچه پی .گرددبرمی« رزویهباب ب »و هر چه هست تقریبا  به همین مق دمه و 

 ل و مق دمۀاساس منابع دست او  سعی شده تا برقاله، این م ا درام اندکی دشوار است،  ،نبود منابع کافی

 تحلیلی از تفکرات وی عرضه شود. وی است، یباب آرا در مندارزش، که یگانه منبع «کلیله و دمنه»
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 مهدمق 
که نامش با نام  ،م( 935-975) یکی از مردان برجسته و مشهور زمان خسرو انوشیروان

 اوست که  ،نا بر نقل اکثر منابعب طبیب است. ۀرزویب  پیوند خورده،« کلیله و دمنه»کتاب 
تقدیم نموده  الذکرفوق و به شاهنشاه کرده ترجمه این کتاب را از هند به ایران آورده،

اطالعات ما در  ن،زمیایران کتاب کلیله و دمنه در تاریخ ادبیات اشتهار با وجود است.
 ده که عمال شفیت این کتاب باعث معرو گویی رزویه بسیار اندک است؛خصوص ب 
ه یت توج ای از ابهام و فراموشی قرار گیرد و کمتر به این شخص در هاله رزویهب شخصیت 

به وی  ایهیچ اشاره ،اسالمی ۀدر منابع پهلوی بازمانده از عصر ساسانی و اوایل دور .دشو
اطالعاتی در صرفا   ،اسالمی نیز نخستین هایسده یست. منابع عربی و فارسنشده ا

سکوت رزویه ب خود  اما همین منابع، دربارۀ ،دهندخصوص کتاب کلیله و دمنه به ما می
رات و زندگی این این امر باعث شده که یگانه منبع با ارزش ما در خصوص تفک  .اندکرده
باشد که آن هم بسیار ناچیز  «باب ب رزویه»و  و دمنهکلیله  ۀدممنحصر به مق  ،یتشخص 
های در شناخت یکی از بزرگترین چهرهرا ما  ،ا به جهت اصالت محتوایی که داردام  است،

سعی بر آن است تا بر اساس این  ،در این مقاله .کندیاری میشاخص ادبی ایران باستان 
دست آوریم و تا آنجا که ممکن است هب رزویهب  ۀهایی دربارگاهیآ دمه و آثار دیگر،مق 

بر زندگی شخصی وی نظری بیفکنیم.  افکار و عقاید وی را مورد کندوکاو قرار داده،
تاریخ ساسانیان  ۀترین دورروزگار شاهنشاهی خسرو انوشیروان را درخشان ،منابعغالب 

لیف و تأ شاهد ،ون علم و دانش در این عهدافزروز اند. با رشدبه لحاظ فرهنگی دانسته
های شاخصی نظیر هچهرن دوره هستیم؛ نشمندان ایدادست بهکتب زیادی  ۀترجم

 ،4ج شاهنامه ابوالقاسم، فردوسی،) کردنداین دوره ظهوردر  ایرانیولس پ زرگمهر و ب  رزویه،ب 

گامی  ،این دانشمندان و فضالناخت با شتوان امیدوار بود که میبنابراین  .بعد(به5550ص
 ر ساسانی برداشته شود.زگارو دربهتر تاریخ و ادبیات ایران  شناخت هرچهدر جهت 

 دمنه بر اساس منابع عربی و فارسیورزویه و کلیلهب 
اصل و  نبتواتا در دسترس نیست  (Borzoae-Borzoy) رزویهصورت پهلوی نام ب هرچند 

منابع عربی و  در صورت که به این ،رزویهست که نام ب اروشن  ،یافتدر این لغت را ۀریش
 یب است.معنی تحب در « ویه» ،یرو پسوند تصغ « رزب »جزء مرکب از دو  فارسی آمده،

مانده  به بازمشا های نامحسنویه و  مسکویه و سیبویه، نظیر ماهویه، هایی نامکه در چنان

ویه پسوندی است »دهخدا ذیل این کلمه گفته است که  .(551ص ،)اسدی توسی است
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 ،سیبویه شباهت و مانندگی: .1، بالویه تصغیر و استعطاف: .5 انی ذیل:دال بر مع
« ویه»توضیح اینکه محمد قزوینی  برزویه، دادویه. ، صاحبی:دارندگی .3، مشکویه

این  .(13170ص )دهخدا، دانسته استاستعطاف(  یر ترحیم و)واو تصغ  «و» را معادل

معنای رزویه بهمانند ب  ،ردیهب  .ستمان معناو به ه «bardiya» صورتی از نام در واقع،نام 
 رزویهذیل نام ب  یوستی، .((Kent.R. "oldPersian".p:200 است «بلند و بلندمرتبه»
از همچنین وی نام برده است؛ بهرام گور ساسانی،  از جملهبسیاری افراد از  رزوی()ب 

 رزویه بوده است  ب  یا رزوب  رزوی،شان ب اشخاص دیگری هم نام برده که اسم اصلی
(Justi.f "iranisches namenbuch".p:74). یوستی ۀکریستن سن با استناد به گفت، 

  گوید:می و رزمهر دانستهنام ب  ۀر شدرزویه را مصغ ب 
باال » رز است که به معنیل آن ب ر شده و جزء او ت مصغ نامی است که از روی محب  ،رزویهب »

بیش از چهار  جانشین آن شده چیست؟ «وه یا ویه»ین اسم که م اجزء دو  .باشد می« و بلند
اند رز تشکیل شده باشد و این اسامی چنان کمیابیا پنج نام ساسانی سراغ  نداریم که از ب 

فقط یک اسم از این ترکیب بسیار  بار در تاریخ ذکر نشده است.یک بیش از یککه هیچ
که از روی مهربانی و  هایی ناماز آنجا که  .باشد میرزمهر آن ب  کهمتداول و معمول است 

اسم  یقین،بهبه احتمال قریب ،ستالبد بیشتر اسامی متداول بوده ا ،ر شدهت مصغ محب 
  (51ص جمهر حکیم،راستان بزد آرتور، ،سن )کریستن «رزمهر استرزویه نیز مخفف ب ب 

این  «لیله و دمنهرزویه به هند و اصل کتاب کسفر ب » خود در کتاب ،افرانسوا دوبلو
  گوید:سن را قبول ندارد و در جواب آن چنین می نظر کریستن

ا این ام  ؛ست استشناسی درحداقل از منظر ریشه ر است،رزویه یک اسم مصغ که ب  این»
    ،های عادی و رایجی نامبردار بودندبسیاری که به چنین نام .اشخاص که نیست بدان معنا

این معنی را   ،مصغ ر  زیرا این حقیقت که یک نام اصال اند.ی نیز داشتههای کاملنام «  واقعا»

حت ی اگر نام  ،رواز این توانسته خودش یک نام درست و کامل تلقی شود.رساند که نمینمی
« نام دیگر»توان با اطمینان گفت که آن نمی ،زشک ما شکل مخف ف نام دیگری بودهپ

 (Francois de Blois "Burzoy" s vovage.p:49)     «.برزمهر بوده است

چرا  رد؛پی ب یتدقیق این شخص  نامبه  توانت در منابع عربی نیز نمیاز بررسی و دق 
نویسان و اشتباهات کاتبان در ت مختلف نسخهئقرابه دلیل  ،در نسخ خطی این منابع که

را به  ناماین ی فردوسی نیز حت  .آمده استرزویه به اشکال مختلف نام ب  ،طول تاریخ
سبب ، بهبه احتمال قویکه  کردهرزویه ضبط رزو و ب ب  رزوی،اشکال مختلفی نظیر ب 

که مرحوم بهار در تعلیقات خود بر  گونههمان ،در ثانی های شعری بوده است.ضرورت
 ؛ ظ و نگارش این لغات صحیح استهر دو صورت تلف  ،گویدمی تاریخ سیستان
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 ماننداست؛ ی خفیف در آخر داشته و هایاء  ،ر واواسامی مصغ از ی زیرا در زبان پارسی بعض»
مانند ه است؛ شدنوشته می )هاء( و گاه بدون الحاق )هاء( الحاق با گاه که رزویه()ب  و )شیرویه(

  ( 66ص ،بهار) .«شده استنوشته میرزو ب  بدون یاء همچون شهرو نیز یگاه و رزویو ب  شیروی

 .را دانسترزویه ب نام دقیق با اطمینان، توان نمی شود،می طور که مالحظههمان
رزویه و ی ب در خصوص زندگی شخص ،های نخستین اسالمیمنابع عربی و فارسی سده

سینه نقل بهسینه که شفاهیبر طبق روایات  دهند.میاطالعات ناچیزی  رات ویتفک 
یابد برای موریت میکه مأ دهبواز اطبای دربار خسرو انوشیروان رزویه یکی ب  شده است،

 ،هدشنگهداری می هندوستان پادشاهخزاین که در  «کلیله و دمنه»دست آوردن کتاب هب
سرانجام وی با زیرکی تمام این کتاب را  ،بارتفر مشق این س در طی سفر کند. آنجابه 

 (.Jalale khaleghiکند می و به خسرو انوشیروان هدیه کرده ترجمه ،هآورددست هب

"Encyclopaedia Iranica".vol.4.p:381-382). رزویه ب  عمال  ،با ورود این کتاب به ایران
بیشتر  ،منابع ،وضعشود و دیگر نام و نشانی از وی نیست و در تاریخ حذف می ۀاز صفح

 دینوری در به عنوان مثال، کنند.می د را به کتاب کلیله و دمنه معطوفه خوتوج 
 کند و فقط دررزویه ذکری نمیاز ب  ،سلطنت خسرو انوشیروان از در بحث طوالاخبارال

نگام شورش بر ضد هکند که بهرام چوبین بهحکایتی را نقل می «داستان بهرام چوبین»
پرویز بدان خوانده و خسرومی را کتاب کلیله و دمنه ،م و حرکت بسوی پایتختخسرو دو 

  سبب از وی ترسیده است:
ترسیدم که قدر نمیهرگز از بهرام آن :سطام گفتندویه و ب ود ب های خخسرو به دایی»

خواند و آن کتاب برای مرد اکنون خبردار شدم که همواره کتاب کلیله و دمنه را می
سازد که در آن آداب و زیرکی بسیار ندیشی بسیار فراهم میااو و دوراز ای فراتر اندیشه

 (559ص )دینوری، «نهفته است.

 ۀرزویه و ترجمنیز از ب یعقوبی  کتابدر ؛ دانداصل این کتاب را هندی مییعقوبی نیز 
ضمن نام بردن از کتاب  نیز، مسعودی .(76ص )یعقوبی، این کتاب ذکری در میان نیست

از هند کتاب کلیله و »که  گویدکند و فقط میرزویه نمیای به ب اشاره ،کلیله و دمنه
( 165ص )مسعودی، «آوردند. وی )انوشیروان( ضاب هندی را برایدمنه و شطرنج و خ 

نیز در جایی دیگر ؛ وی ندارد کتاب ۀای به آورنداشاره شود، مسعودی،که دیده میچنان
اصطخری، نخستین  .اصل این کتاب هندی استبگوید که  کندفقط بدین نکته اکتفا می

خص کرده است. و زادگاه وی را نیز مشاز ب رزویه ذکری به میان آورده  کسی است که
خصوص شهر مرو، نام ب رزویه را آورده، چنین وی ضمن صحبت از شهرهای خراسان و به

 گوید:می
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و در ایام عجم در نواحی این شهر هیچکس در علم و ادب و فضل و هنر مانند ایشان »..
که طبیب ایشان ب رزویه بوده است که در روزگار خود، قصب السبق ربوده و نبوده، چنان

 (. 104)اصطخری، ص« ]ست[نظیر بود و ذکر او در کتب مشروح و مذکوراز گشته و بیممت

به  ،المسالک اصطخری البت ه باید توج ه داشت که در برخی نسخ خطی الممالک و
 .نام نیشابور آمده است ،نام مرو جای

ویه رزاما از ب  ،داردکتاب کلیله و دمنه  ای بهاشاره ،«عیون االخبار»ابن قتیبه در 
ای را از ملهج ،«الحرب»م خود موسوم به کتاب وی در کتاب دو  آورد.نامی به میان نمی

که خودش آن را در کتاب کلیله و دمنه خوانده شود می یادآورو  هدکلیله و دمنه نقل کر
بدون ذکری از  کلیله و دمنهاز  ،م خوداز کتاب سو  «باب العقل»همچنین در  است.

طبری نیز هیچ  .(63ص )ابن قتیبه، کندقول مستقیم میبار نقلچندین ،لف یا مترجم آنؤم
ابن  گویی این کتاب را ندیده است. کند؛ه و دمنه نمیلکلی ،رزویه و کتاب ویذکری از ب 

هایی که علما و نام کتاب در اخبار» هشتم از کتاب خود تحت عنوان ۀدر مقال ،ندیم
  گوید:می چنین هدر خصوص کلیله و دمن ،«اندتصنیف کرده

آن کتاب  ۀدمکه در مق  هند است ۀساخت قولی هب کلیله و دمنه اختالف است، ۀا دربارام »
اند که اند و گروهی گفتهخود بسته هقولی فارسیان آن را آورده و هندیان ب هگفته شده و ب

 .(945ص ،)ابن ندیم «اعلم است و اهللای از آن را ساخته بزرگمهر حکیم پاره

ه کتب ترجم ۀمراین کتاب را در ز  هاا بعدام  ،کندرزویه نمیابن ندیم هیچ ذکری از ب 
که برخی از نویسندگان عرب در  کندفی میمعر مقفع شده از پهلوی به عربی توسط ابن

قولی از کلیله و فقط نقل «عقد الفرید»در  ،ابن عبدربه ند.اهپیروی از آن کتبی نگاشت
 .(345ص )ابن عبدربه، آوردمی با علماء مشورت حکام و سالطین در خصوص لزوم ،دمنه

« الطوایف بعد االسکندراخبار ملوک» در گفتاری تحت عنواننیز  «نهایه االرب» ۀنویسند
 مانند دیگر مطالب ملوک عجم از ابن مقفع نقل ، این مطالب را نیز زیاد احتمال بهکه

از »... گوید:چنین میو بیتی ایرانیان دانسته کتب تر وکلیله و دمنه را جز ،است کرده
 کردندایرانیان )عجمان( که برای تعلیم فرزندان خود از آنها استفاده می تربیتی هایکتاب
 ،پژوهتقی دانشتصحیح محمد ،)نهایه االرب «کلیله و دمنه و کتاب مردک کتاب لهراسب،مثل 

سهل بن هارون و صفات وی متذکر ضمن اشاره به  ،جاحظ در البیان و التبین .(591ص
)جاحظ،  به سبک کلیله و دمنه نگاشته است« ثعله و عفره»شود که او کتابی به نام می

فقط ذکری از افرادی نظیر ابراهیم بن محمد  ،دباءاالدر معجمنیز یاقوت حموی  .(30ص
)یاقوت  شته استکند که شرحی به فارسی در خصوص کلیله و دمنه نگاخوارزمی می

ق در کتاب خود که بیشتر شرح مختصر علماء و  ـ.ه7-6لم شهیر قرن اقفطی ع .(59ص حموی،
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ام ا در شرح احواالت  ،کندای به ب رزویه نمیاشارهآن روزگار جهان را آورده نیز هیچ فالسفه تا 
حکیمی  گویند.وی را والیس نیز می» گویید:در خصوص بزرگمهر چنین می مصری «فالیس»

لف ات نیکو در آن فنون دارد. ؤو به علوم ریاض یه و احکام نجوم بسیار دانا. م اضل حکما.است از اف
آن را « بزرجمهر» مسم ی به بریدج رومی. ،ابی است مشهور میان اهل آن صناعتاز آن جمله کت

 (391ص  ،القفطی) «تفسیری نوشته....

تب اخالقی هندیان کلیله و دمنه را از ک «فی تحقیق ماللهند»کتاب  بیرونی در
را به منظور تبلیغ مانویت و اخالل در ایمان مردم به  مقفع آن بن دانسته که عبداهلل

« دست برده»که ابن مقفع در این کتاب بیرونی معتقد است  کرده است؛فارسی ترجمه 
که جماعت محدود مانوی سخت در  ،روزگار بیرونیدر  .(513ص ،ابوریحان بیرونی) .است

، ین جماعتا هدید افرادی نظیر بیرونی ب مسلما  انیت خود بودند،اثبات حق  تکاپو برای
را  ، که بیرونی آنمقفع، شایعه مانوی بودن ابناز سوی دیگر توانسته مثبت باشد.نمی

وی بیشتر بر  کهگردیده مقفع شده و باعث به ابن نیت ویخود مزید سوء کند،نقل می
  دهد.خود نظر ب مبنای احساسات زمانۀ

به و تمام بحث خود را نکرده رزویه ای به ب ، هیچ اشارهمانند دیگر مورخان، بهبیرونی
 گوید:می «تابالوزراء و الک »در کتاب ،جهشیاری. نمایدمیمعطوف ای ل حاشیهئمسا

کتاب کلیله و دمنه را به شعر تنظیم نمود  ،هاعبدالحمید بن الحق غالم رقاشی آبان بن»
یهقی نیز ب .(175ص ،کتاب الوزراء و الکتاب )جهشیاری، «برمکی( هدیه کرد) جعفرآن را به  و

خواندمیر، در سخن  .(بیهقی، ج دو م) کندمیای به کلیله و دمنه در تاریخ خود، تنها اشاره
به کلیله  های وی بر ملوک مختلف، راجعاز وقایع روزگار انوشیروان، پس از شرح پیروزی

و بقول بعضی از مورخین در زمان دولت کسری، »گوید: نج چنین میو دمنه و شطر
حاجی  (.143، ص)خواند میر« کتاب کلیله و دمنه و شطرنج را از دیار هند به ایران آوردند.

کتابی است در اصالح  :گویدو دمنه می خصوص کلیله در، «کشف الظنون»خلیفه در
نوشت؛  پادشاه «دابشلم»هندی برای  فیلسوف ،«بیدبا»را  اخالق و تهذیب نفوس که آن

  گوید:رزویه میدر ادامه راجع به ب حاجی خلیفه 
 رزویۀب  ،کتاب کلیله و دمنه شنید که دربارۀزمانی ،حکایت شده است که خسرو انوشیروان»

رزویه این کتاب را به همراه شطرنج از هندوستان حکیم را برای آوردن آن به هند فرستاد و ب 
کاتب ابی  ،مقفعبن  سپس در دورۀ اسالمی عبداهلل ه نمود.مهندی به فارسی ترجآورد و از 

در ایام  ،عبداهلل بن هالل اهوازی ،همچنین را از فارسی به عربی برگرداند. آن ،جعفر منصور
و  ده نموماین کتاب را از فارسی به عربی ترج ،برای یحیی بن خالد برمکی ،خالفت مهدی
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آورد و هزار دینار پاداش گرفت و برای یحیی این کتاب را به نظم درسهل بن نوبخت حکیم 
 .(5957 تا 5905ص )حاجی خلیفه، «الی آخر...

فردوسی و ثعالبی  وامداررزویه و کلیله و دمنه را ب  ۀاما بیشترین اطالعات دربار
که آن « )و دمنه( گفتاری اندر داستان کلیله» در گفتاری تحت عنوان ،فردوسی هستیم.

کلیله و  وردن کتابرزویه به هند و آداستان رفتن ب  ،کندمینقل  ،را از شاذان برزین
 آورد:دمنه را به طور مفصل می

 تــاد راز از نهفـگه که بگشـبدان          گفت چه برزین شاذان که نکهـنگ  
 اودانـــج ا اد تـانـش بمــکه نام               ن روانــوشیـشاه نــهنه شـبدرگ           
 یـــان بیاراستــه بدیشــکه درگ               یــوبدی خواستـشی م ـر دانـز ه           
 رانــس  ودهـــآزمو کار ان ـبزرگ      ورانادــنک و  گوی ــپزشک سخن           
 دی افسریـری را ب ـسر  ـا هــکج               ــریتور مهــنام  ر دریـر هـــا ب            
 ودـگوی بــده سخنــرو رسیــنیب      رزوی بــودده ب ـــک سراینـزشـپ           
 ایرهــهای در جهان ش رهــهر بهب              ایرهــبه یــی داشتــر دانشـز ه           

 (197-193صص ،ج هشتم ،برتلس شاهنامه فردوسی متن انتقادی ،ابوالقاسم ،فردوسی)

 ق استـ.ه 9 که متعلق به نیمه او ل قرنثعالبی  «السیرغرر»نیز در وایت همین ر
اند که شاهنامه و غررالسیر چنان به هم محققان به این نکته توج ه کرده موجود است.

اد و مطالب خود را از یک منبع رسد هر دو بسیاری از مونزدیک هستند که به نظر می
به فارسی جدید است که در  «خودای نامگ»یر  متن  اند و این منبع همانا تحرگرفتهبر

هایی گزیده ق برای حاکم توس، ابومنصور محمد بن عبدالرزاق فراهم آمد.ـ.ه4 ۀسد ۀمیان
در  های شاهنامه فردوسی آمده است.بعضی از دستنویس «دیباچه کهن»از این متن در 

یاد شده  و دمنه نیز اجماال از تاریخ کلیله  ،عالوه بر مطالب دیگر ،«دیباچه کهن»این
گرفته  «منصورشاهنامۀ ابو»موریت ب رزویه از أم ۀکه گزارش فردوسی دربار این است.

 پسر «شاذان» گوید که این داستان را ازکید میأشده از آنجا پیداست که شاعر با ت
از او به عنوان یکی  «کهن ۀدیباچ»کند و او همان شاذان است که در نقل می «برزین»

اند، یاد اطالعات و مواد خود را از آنها گرفته« شاهنامه منثور»لفان ؤاز چهار نفری که م
 .(519ص ،)دوبلوا شده است

  ، از خسرو انوشیروان بخشیافتن گیاه زندگیبرای رزویه ب  ،فردوسی بنا به گفتۀ

وجه مت  بعدا ه، رزویب ا ام  را بیابد.گیاه  بدهد تا آنبه او رفتن به هند  اجازۀخواهد که می

جمع  دمنهو در کتاب کلیلهاست که  «دانشی» ،بخشزندگیمنظور از گیاه  شود کهمی

 :آوردثعالبی نیز عین همین داستان را می .بعد(به 175ص ،همان ،ابوالقاسم )فردوسی، است شده
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یکی از  و بیست طبیب رومی و هندی و ایرانی در خدمت خود داشت. انوشیروان یکصد»

در کتابی خوانده بود که بر  ،درزویه بوب  کتب و نامش ترین آنان که ایرانی و اهل مطالعۀوفمعر

این مدام در اندیشۀ  دهد.ن میرده را جاروید که م ، گیاه عجیبی مییکی از جبال هندوستان

ی استدعا انوشیروان در میان نهاده، ، موضوع را باعاقبت بود.آن آوردن دستهستن و به و ج گیا

 (.306تا  304، صشاهنامه ثعالبی ،)ثعالبی، ابومنصور عبدالملک« .دمرخصی کر

      که تمام این  سازدوی را آگاه مییک هندی رود و رزویه به هندوستان میب    

مقصود از جبال، علما و منظور از نبات، کلمات کافی و شافی آنان و » و سخنان رمزی است

پند و  از طریقظر قدما از این عبارت این بوده که دانایان، که جهالند و ن مقصود از مردگان،

زندگی بخشند و این مواعظ، در  ای راکنند، مثل این است که مردهتربیت می موعظه جهال را

 )همانجا(. «خزینۀ پادشاه، جایی یافت نشود. کلیله و دمنه مسطور است که جز در نامکتابی به

 :دست آوردهکتاب را بخود، و پشتکار خاص  سرانجام با تالش ،رزویهب     

او داد و ه ور شد و خالع بسیار بانوشیروان بسیار مسر  داشت.تقدیم  ]به انوشیروان[ آن راو » 

حضرت رزویه استدعا کرد اعلیزبان پهلوی ترجمه کند. ب  هرا ب بوذرجمهر را امر کرد که آن

فقت انوشیروان موا این کتاب مذکور دارند. اچۀنام و شرح احوال او را در دیب قدغن فرمایند که

را  مقفع آنشد تا اینکه ابن، نزد سالطین ایران حفظ میقیمتیذی ءکرد و این کتاب مانند شی

 .(همانجا) «شاه سامانی( به شعر فارسی درآورد)پاد را به امر نصر بن احمد به عربی و رودکی آن

را داستان  ،عکسکند و برگمهر نمیای به ترجمۀ کتاب توسط بزر، اشارهفردوسی

بابی در  ،داده رخواهد تا به بزرگمهر دستورزویه از پادشاه میکه ب دهد چنین ادامه می

 خصوص زندگی وی در ابتدای کتاب بنگارد.
 ارـان یادگـکه ماند ز من در جه             ار   ــم از شهریــی آرزو خواهـیک              
 رـهرزوی چ ب   بر این رنج  گشاید          هر     ـوزرجمد این نامه ب ـبنویس چو              
 ارـــشهری ر ـــپیروزگ رمان ـفب      ار         ــد یادگـر از من کننخستین د               
 هانـن ردد ـم نگـده رنجــدانن  ز              مرگ من در جهان   از پس تا دان               

 تــد نهفــن آرزو را نشایـکه ای            اه گفت    ـش بوزرجمهر آن زمان ب              
 ردـه کــسر نامر  رزوی یک د ز ب           نویسنده از کلک چون خامه کرد                   
 ویــآن زمان خط جز پهل ودـنب              روی ــران نامه خسـت او بــنبش              
 گاهـردی نـزا کس نکــدو ناسـب          اه      ـج شـود با ارج در گنـی بـهم              
 دـدنـی خوانـی همـپهلوان را  و               د  ـدنـازی سخن رانـتن تا بـچنی              
 ردـر اندازه که بر دیگـن نامـچنی             ن روان تازه کرد  ـمون روشأچو م              
 که اکنون همی بشنوی سانبدین      وی         ـاز پهل دــشازی ـه به تـکلیل              
 ویور ا ـدر سخن بود گنجــکه ان             وی  فضل دستوری ا الایه بوـگرانم              
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 د داوریــش اه ـد و کوتــنبشتن           ری     و د   یــپارس  اـتـــود بفرم               
 دـدنـه بر رودکی خوانـه نامـهم             د   ــدنـبنشانـش پیرا  ده ــگزارن              
 ده راــن د ر آگنـفت این چنیبس              را   ــــده پراگنــا گویـت بپیوس               

 (197-193صص ،همان ،شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم ،فردوسی)

روان اندر سبب آزار نوشین»و « ند و گوداستان طلخ»فردوسی این داستان را بین 
ه وی آن را در داستانی مستقل بوده ک ،خودنماید که می و چنین هآورد« را بوذرجمهر

داستان کلیله و  ،ثعالبی نیز .(303-301صص ،)همان جای داده است داخل مبحث اصلی
و چنین آورده « آوردن انوشیروان بر بوذرجمهرخشم» و« داستان مهبود»میان  ،دمنه را

 اند.، از یک منبع واحد استفاده کردهنماید که هر دومی
 .وجود دارد در نزد دیگر ملل نیز، «گیاه جاودانگی»نظیر این جستجو برای یافتن 

، شهریار ساسانی به که به فرمان خسرو یکم ،پزشک رزویۀب  زارش شاهنامه دربارۀگ
         چین با روایت کوشش پادشاه ،رودی گیاه جاودانگی به هندوستان میوجوجست

برای دستیابی به  مپ. 17سال گذشته بهدر (Han)از دودمان هان  (wuti) «وودی»
دیگر پادشاهان  ،نیز «وودی»پیش از دوران  بسیار همانند است. ،«بخشمیوۀ زندگی»

، برای بررسی این گزارش انگی فرستاده بودند.جوی گیاه جاودو، کسانی را به جستچین
گونه که شاهنشاه همان ها را در برابر هم گذارده و با یکدیگر بسنجیم.نجزء آباید جزءبه

   هند گسیل  به« گیاه جاودانگی»جوی ورزویۀ پزشک را به جستب  ،انوشیروان ،ایران
در پی این مهم  را (Hsufu) وفونام شای بهنیز، فرزانه «وودی» ،شاهنشاه چین دارد،می

گیاه جاودانگی  د که به دیدن میوه نوبرانۀکوشمی ،چینی در این راه فرزانۀ کند.روانه می
دارایی فراوان با  ،آوردن خواست فرمانروای خود، برای بررزویهاو نیز مانند ب  کامیاب شود.

هاست و خدا او را بسیار گرانب ،یابد که گیاه جاودانگیمیاما سرانجام در ،هبرد ود همراهخ
بخش ر بهای آن گیاه شگفت و زندگیبادر بر ،دارایی که با خود همراه برده سازدآگاه می

یابد تا آن را با خود ی به یک برگ از آن گیاه دست نمیحت  شوفو ،در نتیجه ست.ا ناچیز
     پس از  ین بود که توانستندا در رزویه و شوفوبهروزی ب  ،در واقع به چین ببرد.

زیرا یکی دیگر از حکیمان  های خود بازگردند.بار به سرزمیندیگر ،جوی دشواروجست
هرگز به سرزمین خود  ستاری فرستاده شده بود،که به چنین ج  «وودی»دربار 

ن گیاه را از های ایکالغان برگ ،خوانیم که روزگاریهای چینی میدر گزارش بازنگشت.
شته افشانده جنگاوران ک  ، بر چهرۀمین روز پس از مرگدر سو  های چین آورده وجزیره

  .(63-65ص ،)کوورجی کویاجی باختگان بازگشته بود، زندگی بدان جانبودند و بر اثر آن
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 که در متونچنان هست.نیز در اساطیر سایر اقوام  ،نظیر این گیاهان جاودانگی
در بخش  ،ندهشدر ب  شود.میسبب جاودانگی  ،وم سپیدن یا ه و گیاه گرک  ،پهلوی
کسی آن شود که هراشاره به درختی می« گونگی گیاهانچ دربارۀ»، تحت عنوان گیاهان

 :شودورد نامیرا میرا بخ
 سیمرغ آن درخت را بیفشاند، ،هر سال ( گاو یکتا آفریده پدید آمد.ها که از)تخم با آن»...

به کشور ما  را( با آب بارانی ستاند، )آنها تیشتر ریخته( در آب آمیزد،)فرو هایآن تخم
سته بخش پاکیزه در )کنار( چشم اردویسور ر هوم سپید درمان نزدیک بدان درخت، باراند.
  «ن درخت خوانند.و و آن را گرک  مرگ شود،بی )آن را( خورد، هر که است.

م ( به هنگا)دارنده( مرگ )که چنین گوید که هم دور»در ادامه چنین گفته شده که 
 (17ص ،بندهش دادگی،آذر فرنبغ ) «رور است.گیاهان را س  را از او آرایند، رد انوشکیگفرش

فارسی نصیب ما  یابیم تمام مطالبی که از بررسی منابع عربی ومیدربا اندکی تامل، 
 توان هیچ تصویر جامعی از این شخصیت ترسیم نمود.شود، بسیار ناچیز است و نمیمی

آوردن کتاب رزویه به هند و العات کلی و مبهم در خصوص رفتن ب این منابع اندکی اط
رات این تفک  و چ اطالعی در خصوص زندگی شخصیهیما کنند؛ کلیله و دمنه عرضه می

های آغازین اسالمی صرفا  اطالعات منابع عربی و فارسی سده آوریم.دست نمیهحکیم ب
، سکوت رزویهشخص ب  بارۀدهند و درمی« کلیله و دمنه»در خصوص کتاب  اندکی

لی و سطحی ک  ،دهند، در اختیار ما قرار میاطالعاتی که این منابع کنند.اختیار می
اطالعات خود را مدیون آنها بخش اعظمی از ما، حت ی فردوسی و ثعالبی که است؛ 
رات زندگی و تفک  کنند و دربارۀنقل میرزویه مطالبی صرفا  در خصوص سفر ب  ،هستیم

سبب گردیده در خصوص این  ،این امر افزایند.اندک ما نمیهای به دانسته عاتیوی اطال
 بسیار وابسته و نیازمند باشیم. «باب ب رزویه»و  «کلیله و دمنه» دمهمطالب به مق 

 افالطونیانبرزویه و نو

 ،یرانی گذاشتثیر بسیاری بر اندیشمندان اأکه ت ،ت مهم این دورهفافاکی دیگر از ات ی

که باعث نهادینه شدن فلسفه  ،فاقاین ات ای از فالسفه نو افالطونی به ایران بود. هد سفر ع

یه را مورد رزواگر عقاید ب  ثیر گذاشت.أتبر بسیاری از متفکران ایرانی  ،شددر ایران 

ه ب .توان یافتافالطونیان میین تفکرات وی و نوهایی بشباهت ،بررسی دقیق قرار دهیم

 .م915 در سال ،م(969-917) چون ژوستی نین امپراتور روم ،رخ رومیمو ،اگاثیاس گفته

ب و از تعص  ،چند تن از این فالسفه ،بست ها راهای فلسفی آتن و اسکندریه و ر آموزشگاه

میهن خود را ترک نموده به ایران و دربار خسرو  ،ند و ناچارم وی به ستوه آمدست
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باعث رونق فلسفه و ورود مباحث  ،فاقن ات ای .(55ص، )سامی انوشیروان پناهنده شدند

باحث فلسفی که در م شخصا  ،آنجا که انوشیروان تا ،به دربار و جامعه ایران شدفلسفی 

به نام  ،ی یکی از این فالسفهحت  کرد.گرفت، شرکت میدر دربار انجام می

 ت فلسفی خسرو انوشیروان نگاشته است.االؤدر جواب س  کتابی،  (Priscianos)پریسین

ناتمامی از آن به زبان  یونانی در دست نیست و تنها ترجمۀ به زبان ،اصل کتاب پریسین

با حکمت یونانی آشنایی  ،از این کتاب پیداست که خسرو انوشیروان التین موجود است.

رزویه نیز ی نظیر ب رات اندیشمندانبر تفک  ،نراآمدن این فالسفه به ای مسلما  داشته است.

در میان کتب خطی التینی ، 5354 ای به شمارۀ، نسخهثیر داشته است. از این کتابأت

 پرسشه پریسین به ن  ،موجود است که در آن  (Saint-German)کتابخانه سن ژرمن

ختصری است که های مپاسخ و پرسش شامل ،این کتاب دهد.خسرو انوشیروان پاسخ می

 ،االعضاء و حکمت طبیعی و تاریخ طبیعیالنفس و وظایفمدر مسائل مختلف عل

 ،ت اقامت این فالسفه در ایرانچه مد گر .(31ص ،)نفیسی شاهنشاه ایران از وی کرده است

در ایران نشر  پیشازبیش ،افالطونیکه افکار افالطونی و نو شدباعث  ،فقط چهار سال بود

تعلیمات  ،الاقل در دورۀ ساسانیان ،ز اسالمروشن است که در ایران پیش ا ،بنابراین یابد.

و « الذهبمروج»ی هادر کتاب ،که مسعودی. چنانه استته نبودافالطون ناشناخ

فلسفۀ سقراط و ، با اردشیر دورۀ روحانی معروف ،نسراز آشنایی ت  ،«ه و االشرافیالتنب»

که بر چنانهم ،یداین افکار و عقاید جد مسلما  .(91-97ص )موحد، گویدافالطون سخن می

« رزویهباب ب » عقاید وی را در اگر. ثیر نبودتأرزویه هم بیبر ب  ،ثیر گذاشتأولس ایرانی تپ 

همچنین  ولس ایرانی خواهیم یافت.هایی با افکار پ ، مشابهتبررسی کنیمکلیله و دمنه، 

پس  .یافت زرگمهررزویه و ب های حکمت اشراق را در افکار ب توان سرچشمهمیراحتی هب

ایفا رزویه رات ب در تفک ی را نقش مهم ،که این افکار جدیدکرد استنباط چنین توان می

 کرده است.می

 کلیله و دمنهدر « باب ب رزویه»رزویه طبیب بر اساسب 
 ،دست آوریمهرات وی بیت و تفک ین شخص در خصوص ا جامع یاگر بخواهیم اطالعات

این  اساسا  برویم.« رزویهباب ب »خصوص بهو دمنه و کلیله  دمهبهتر است به سراغ مق 
. بر دارددریت این شخص بارۀ دررا اطالعات ما ترین بخش مهم ،قسمت از این کتاب

اثری « ب رزویه باب»نشان دهد که این  دارد سعی علمیبا دالیلی غیر ،کریستن سن
« ای انکارناپذیربه گونه»که دوبلوا در کتابش آورده چنانام ا  نوشت از ب رزویه نیست.خود
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شناخته و در خصوص فردی است که او را خوب می نوشتۀ این اثر به قلم ب رزویه و یا
 (.535ص )دوبلوا، زندگی و تفک رات او اطال عات دقیقی داشته است

ی نوع راحت  ه، بنظر بیفکنیمنیک  ،رزویه در ابتدای کتاب کلیله و دمنهاگر به باب ب 
   گرچه سخنان و  .یابیممیبزرگترین مردان آن عصر را در کی ازدیدگاه و نگرش ی

دچار  ،دد ترجمه از پهلوی به عربی و از عربی به فارسیبر اثر تع  ،رزویههای ب گفته
 دریافت بهتربرای  است.کرده ا باز هم محتوای اصلی خود را حفظ ام  ،شدهتحریفاتی 

زویه را راز سخنان ب هایی بخش ،عصرفکری آن زمان و نوع نگرش دانشمندان آن  فضای
 :آوریماز کتاب کلیله و دمنه می

 کند:خود را چنین معرفی می ،ب رزویه در ابتدای سخن
 علمای  من از خانۀ  ود و مادر از لشگریان ب ،من که پدر  ،دم اطبای پارسق م  ،رزویهچنین گوید ب »
 بود و دوستی پدر و مادر ،بر من تازه گردانید ،دسل نعمتی که ایزد تعالی و تق زردشت بود و او دین  

ح تربیت و ترش  زید که از برادران و خواهران مستثنی شدم و بم چنان ،من ایشان بر حال  ت ق ف ش 
  و  تحریض نمودند، طب علم  مرا بر خواندن   ،هفت رسیدمخصوص گشت. و چون سال عمر ب
      لم آن غالب در تع  صادق و حرص  تم برغبت آن بشناخ چندانکه اندک وقوفی افتاد و فضیلت 

 ،)نصراهلل منشی «.بیماران آمدم م و در معرض معالجت تا بدان صنعت شهرتی یافتکوشیدم می
 (44ص  ،کلیله و دمنه ،ابوالمعالی
دربار خسرو  درباریان به نامرزویه از خاندان مهمی بوده و پدرش از ب  ،شکبی

 به احتمال بسیار،دهد. شغل وی را ادامه می ،به پیروی از پدر ،رزویهاست و ب  انوشیروان
که در « های بیدپایداستان»در کتابی تحت عنوان  رزویه آذرهرمز بوده است.پدر ب  نام

نام محمد بن عبداهلل شخصی به  ازبه فارسی  «کلیله و دمنه»دیگری از  ، ترجمۀاصل
 رزویۀب »در باب  ؛یابیممی رزویهب  ت بیشتری در خصوص خانوادۀاطالعا ،البخاری است

رزویه و پدرش چنین گفته شده است که در خصوص مقام و منصب ب  ،«پزشک
کس را ، هیچهرچند در بزرگان دولت و ارکان مملکت خویش نظر کرد»انوشیروان 

 زشکان پارس بود، وپبزشک ندید که پسر آذر هرمز رئیس بزرگان و  رزویۀتر از ب شایسته
 ،محمد بن عبداهلل ،البخاری) «. وران سترگ بسیار بودند....وی مبارزان بزرگ و جنگ آدر اصل  

 (41-45ص ،های بیدپایداستان
  دمه، از این مق  گشاید؛ با اتکا بهروی ما میافق جدیدی را پیش « باب ب رزویه»این 

گی علمی و درزویه مراحل زنب  ،رزویه نگریست. در ادامهتوان به ب جدید می ایزاویه
ک انسان سرگشته و جویای ی ،رزویهب  ما در بررسی سخنان کند.معنوی خود را بیان می

و  هآوردپزشکی روی ، به حرفۀ ریافت حقیقتبرای د ،بینیم که در ابتدامیحقیقت را 
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دنیا از آن نتواند اهل   خویش را میان چهار کار که تکاپوی  آنگاه نفس » :گویدچنین می
و در ادامه در « . باقی سایر و ثواب  حال و ذکر  ات مال و لذ  وفور  .ردانیدمگیر گذشت مخ 

 ار منافع و مض  ای نفس میان » گوید:یا و پرهیز از آن به خود چنین میخصوص مال دن
 عت ب کنی، و خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج و ت خویش فرق نمی

آخرت تقصیر  توشۀ تا در ساختن زینهار  ...؟ماع اندکآن بسیار باشد و انتفاع و است
 ،ابوالمعالی ،نصراهلل منشی) .«فاسد... آوندی ضعیف است بر اخالط  ،آدمی ت نی ، که ب نکنی

 (90صهمان، 
رسد که در ، به این نتیجه میوی بعد از آن رزویه است.لین مرحله از زندگی ب او  ،این

و »کند. گرایش پیدا میو اجدادی  سمت دین آباءپزشکی نیز امید نجات نیست و به 
شود و با خود راه نیز خسته میاز این  ،پسسو « دین مصروف گردانید. همت بطلب  ن 

  گوید:می
آن جادوگر باشم که بر نابکاری  همچون ثبات کنم، ن،ق یو ت ایقاناسالف بی اگر بر دین »

بار در طلب ایستم عمر و اگر دیگر دارد،میلف رستگاری طمع س  بع مواظبت همی نماید، و بت 
  (90)همان ص«یک است.که اجل نزد بدان وفا نکند،

  :بیند کهو تنها راه چارۀ خود را در این می
است اقتصار نمایم و بدانچه  همه ادیان عمال خیر که زبدۀا  من آنست که بر مالزمت  و صواب »

مردمان و کبر  جانوران و کشتن  از رنجاندن  ،پس عقل و پسندیده طبع است اقبال کنم. ستودۀ
عراض رج را از ناشایست باز داشت و از هوای زنان ا زدی احتراز نمودم و ف و خشم و خیانت و د 

چون فحش و بهتان و  رتی تواند زد،امی و سخنانی که ازو مض و زبان را از دروغ و نم  کلی کردم،
وی و دیگر منکرات پرهیز دنیا و جاد  مردمان و دوستی  ایذای  بسته گردانید، و از مت،غیبت و ته 

قیامت و ثواب و عقاب بر  و در معنی بعث رنج غیر از دل دور انداختم، نی واجب دیدم، و تم 
خویش صالح و عفاف را  سببیل افترا چیزی نگفتم و از ب دان ببریدم و به نیکان پیوستم و رفیق 

 (95-90صص )همان، «. یست...ساختم که هیچ یار و قرین چون صالح ن

 سازد.لقات دنیا رها میسخن از مردی است که خود را از تمام تع  ،رزویهدر باب ب 
. کنندمین ایاشارهرزویه و زن و فرزند داشتن ب کردن ازدواج  به، مامنابع مورد بررسی 

ه در کند که گرچتیره و تار است و خود اعتراف می بسیار ،دید وی از جهان پیرامونش
به همه  ،گریزا به مانند یک انسان دنیاروزگار بهبود یافته، ام  ،روزگار انوشیروان عادل
باید شناخت که اطراف عالم پر بال و عذاب است، و » کند.ان نگاه میچیز با دید منفی و گریز

و دوران شاهنشاهی  «ور گردد تا آخر عمر یک لحظه از آفت نرهد.حم مص آدمی از آن که در ر 
  :دهدتوضیح می چنین ،زمان با آن استکه هم ،خسرو انوشیروان و زندگی خود را
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مردمان از  ت که خیرات بر اطالق روی بتراجع آورده است و هم  ،تیره ه در این روزگار خاص »
من لک عادل انوشیروان کسری بن قباد را سعادت ذات و ی با آنچه م  حسنات قاصر گشته تقدیم 

عدل...  لهجت و شمول  رت و صدق مقد  ت و کمال هم  و رای و عل  عقل و ثبات  جاحت نقیبت و ر 
 (99ص )همان، «دبار دارد.میل به ا  ،زمانه بینم که کارهای می

ن نوعی نکوهش زمابه  ،ران آن عصر است که در آنمتفک  ۀی و جامع همدید کل  این
رزویه، ب  دهند.خود قرار میزندگی این جهانی را سرلوحه کار  و عصر خود و در مجموع

ای ، به درجهلحاظ ثروتو چه به لحاظ شهرتگوید که چه بهسخنانش می ابتدای در خود
من و مواهب پادشاهان ب  الترهای روزی بر من گشاده گشت و ص د » رسیده بود که

های دغدغه هددمادی ندارد و آنچه او را آزار می ، دغدغۀپس چنین فردی .«متواتر شد
گریزی نگاه وی دنیا ،با این حال گردد.دنبال گمشدۀ خود میهب عنوی است و گوییم

  :کندراهی را انتخاب می ،این معضلل ح کامل نیست و برای 
 تر محیط گشت و بشناختم که آدمی شریفکارهای دنیا  همن بر این جمله ب چون فکرت »

از  کوشد،نمی نفس  داند و در نجاتنمی ایام عمر خویش موجودات است، و قدر  خالیق و عزیزتر 
 این سعادت راحت  اندک و مشاهدت  این حال در شگفت  عظیم افتادم و چون نگریستم مانع 

وییدن و ات حواس است، خوردن و ب اند، و آن لذ بتال گشتههمت  حقیر است که مردمان بدان من 
یر تیس ت هرگز ا منی حاجب و اندازه  ضیت ر ق سودن و شنودن، و آنگاه خود این معانی بدیدن و پ 
دنیا و  ز زوال و فنا دران امن صورت نبندد، و حاصل آن اگر مسیر گردد خسران نیز ا نپذیرد، و

 (97ص )همان، «آخرت باشد.

به  ،ی آوردچیز روداند به کجا برود و به چهسرگشته که نمی انسان، این در آخر
  :یابدمشکل خود میبرای  آخرین راه حل  ،رافرت مساو  دهدتن میتقدیر و قسمت 

ق د ر که در امکان کار من بدان درجت باشد که بقضاهای آسمانی رضا دادم و آن ،در جمله»
سم که در گذاشتم که مگر بروزگاری ر رت راست کردم و بدین امید عمر میگنجد از کارهای آخ

 (91ص )همان، «هندوستان پیش آمد. سفر  دست آورم، تاهعینی بم و یاری و م آن دلیلی یاو
قبل از رفتن به هندوستان شرح  دقیقا  وضع وی را ،رزویهب  مآبانه این تفکرات زهد

 و حت ی پروکوپیوسبزرگمهر  لوس ایرانی،پ  اگر به سخنان انوشیروان، دهد.می
(Procopius) ،یابیم و اینهایی میان سخنان این اشخاص میشباهت نظری بیفکنیم 

 .استساسانی  گر ج و فکری حاکم بر جامعۀ اواخر دورۀنمایان ،خود
همان عرفان ایرانی است.  واقعا  ،توان دانست که اینرزویه، میاز حاالت و سخنان ب 

او را تسکین  ،جز رسیدن به مقصود ،چیزانسان عارفی که در پی حقیقت است و هیچ
چیز رها برسد و خود را از همهمقصود  ل شده تا بهچیز متوس دهد. در ابتدا به هر نمی
منطقی و مرسوم کامال   ،سازد. این نوع نگرش منفی به دنیا و زندگی این جهانی نیزمی



 33 /شناخت بهتر ب رزویۀ طبیب بر اساس  کلیله و دمنه 

همین  همین آداب و رسوم و مشابه ،اگر نظری به عرفای بعد از اسالم بیفکنیم است.
ا در عمل و در که به دین خود پایبندند، ام  با این ،سخنان را خواهیم یافت. این افراد

 شود. بویی از دین دیده نمی و ، رنگگفتارشان
، به سمت دین م زندگی خوددو  رزویه به دین بسیار زیباست؛ وی در مرحلۀنگرش ب 

همه های میان ادیان و آنکه به دلیل جنگ و جدالدهد توضیح میا ام  ،شودجذب می
یابد. وی دین نیز سودی نمی ، ازدهندانیت خود سر میدر حق  هریک و صدا، که سر

خواهد اگر به کورکورانه و تقلیدی بپذیرد؛ وی می خواهد که دین پدرانش راهرگز نمی
 ثر از عقیده قلبی خودش باشد.أمسلک و مرامی ایمان آورد، آن ایمان مت

بینی ، آن خوشنیز آیین زروانیسم و افالطونیثیر افکار جدید نظیر فالسفۀ نوأتتحت
و از شد پژمرده  ک مردمان به کار و کوشش بود،ه بنیان دین زردشتی و محر ک ،نخستین

 ،های ایرانی مخالف آیین زردشت، که در فرقهدنیای مادیترک میل به زهد و میان رفت.
رفته وارد آیین مزدیسنان نیز شد و بنیان این دیانت را سزا داشت، رفتههرواجی ب

کلی با اصول دیانت زردشتی در هیر چنین افکاری که بنظ، در اندرز اوشنر دانا برانداخت.
 .(39ص ،ترجمه ابراهیم میرزای ناظر ،اندرز اوشنر دانا) شود، دیده میاد استتض 

روانیان که در عهد ساسانی شیوع یافته بود، موجب شد که ز  ، عقیدۀدر این زمان
روح مزدیسنی قدیم را از  هبود ک هریز  منزلۀهب ،ا کنند و اینمردمان اعتقاد به جبر پید

نامتناهی  تنها زماننه ،، پدر اورمزد و اهریمن بود و او راروان خدای قدیمز  آورد.پای در
  رد آمده است:خ  یدادستان مینو لۀابود. در رس« قضا»بلکه اسم دیگرش ،دانستندمی

چه  زه کرد.توان ستیمین وی  خرد پاسخ داد که حتی با نیرو و دانایی هم با تقدیر نمی»
و بد دل  هنگامی که تقدیر برای نیکی یا بدی فرا رسد دانا در کار گمراه و نادان کاردان،

و چنان است که با آن چیزی که  و کاهل کوشا شود. و کوشا کاهل، دل،دلیرتر، و دلیرتر بد
 ( 41ص )مینوی خرد،« راند.چیز دیگر را میآید و هرمقد ر شده است سببی نیز همراه می

رود آگاه باش و بدان که کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت مقد ر )پیش( می»... یا و

 (44ص ،)همان «ست.«دیرنگ خدا»که خود ز روان فرمانروا و 

کوشش  ،آن 15صل ، زیرا بنا بر فثیر انسان نشدهأکلی منکر تهب ،این رساله نویسندۀ
 میزان نهاده خواهد شد. ر آخرت در کفۀ، دمقابل قضا وزنی دارد و این وزن در هم و عمل
 رستی اعتقاد شد. رشد تفک موجب س ،جبری رواج گرفت و جبر ، عقیدۀترتیباینبه
درکی باال نسبت به امور  ،که مردم ایرانشد  باعث ،ن در اواخر روزگار ساسانیانایرانیا

وقتی  ،اسالم راتری از مفاهیم واال ،ر عرفانیداشته باشند و همچنین به سبب داشتن تفک 
تر دهسا ،های فاتح ایرانعرب» گوید:منزوی در این خصوص می، دریافتند. وارد ایران شد
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ها زیر بیش از عرب ،ایشان در ایران اندیشیدند، مردم محکوم تر از مردم ایران مییو ماد 
 ،دها از قرآن مجییعنی ایرانیان بیش از عرب ؛ثیر متافیزیسم اسالمی قرار داشتندتأ

 (570ص، منزوی) «کردند.یک برداشت میمفاهیم متافیز

 نتیجه
، و گرچه ب رزویه، از متفک ران به نام دورۀ ساسانی است، ام ا اطالعات ما در خصوص وی

هیچ « باب ب رزویه»راتش ناچیز است. غیر از خود نوشت ب رزویه در زندگی شخصی و تفک
ان مسلمان، مانند ابن ابی اچیزی که مورخاطالعات ن او نداریم. ۀاطالعات دیگری دربار

های مختلف دهند به وضوح مبتنی بر اطالعاتی است که در نسخهمی به دست ،اصیبعه
تواند شود و میای که در منابع دیگر یافت میتنها نکته کلیله و دمنه وجود داشته است.

اده و آورده دست داطالعی است که اصطخری به ،حاکی از وجود یک منبع مستقل باشد
توان با تمر کز بیشتر بر این کمبود را می )نیشابور( بوده است. که ب رزویه از مردم مرو

کمک  این متن به سبب اصالتی که دارد، ای جبران کرد.تا اندازه« باب ب رزویه»روی 
ها پزشک ب رزویه یکی از ده ،بر طبق این متن کند.فراوانی به ما در جهت شناخت وی می

با   ر خسرو انوشیروان است که به سبب نزدیکی با شاهنشاه و نیز علم و دانششدربا
از  است.« صالت و مواهب پادشاهان برخوردار بوده»بسیار از  وجود جوان بودنش

رسد که به طریقی با محتمل به نظر می ،شاه آوردهعباراتی که ب رزویه در ستایش پاد
 کرده است.قصر ترد د می دربار سلطنتی ارتباط داشته و مدام در

ن پزشکی که شغل اسالف وی نیز ب رزویه در جوانی به آموخت ،اطالعات بر طبق این      
اعتقاد به این حرفه را از  ،آور تبدیل شدکه به پزشکی نام پس از آناما ، پرداخت بود

طعمه یابند تا دید که از مرضی شفا میدلیل که بیماران خود را میاین به  دست داد.
را مداوا نتواند  مرضی که هیچ پزشکی آن ،دیگر شوند و سرانجام به دام مرگ مرضی

گرچه وی به  پس ب رزویه توج ه خود را به امور روحانی معطوف کرد. افتند.فرو می ،کرد
دارد که چنین ولی با قو ت تمام اظهار می ،است ن معنی سخن نگفتهطور خاص از ای

ب رزویه  .بوده است ابه هند و تجربیاتش در آنجسفر  در اثر ،انری در نگاه او به جهیتغی
ام ا در  ،رودعنوان پزشک در جستجوی گیاهان دارویی به هندوستان میهگرچه در ابتدا ب

از این رو  آسایی که بتواند م رده را زنده کند وجود ندارد.یابد که گیاه معجزهمیآنجا در
سان و با این آثار به ایران بازگشت و بدینهای حکمت پرداخت به گردآوری کتاب

ب کلیله و دمنه شک کتاگفته بی طور که دوبلواهمان شود.میپزشک به فیلسوف بدل 
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پنجه تنتره و »های متعد د هندی نظیر از موادی که از کتاب ،توسط خود ب رزویه
دبیات هندی کتابی گرنه در اوجود آمده است. و هب ،و دیگر آثار فراهم آورده «مهابهاراتا

صراحت میان ب رزویه و  هدر منابع ب (511)دوبلوا، ص دمنه اصال وجود نداردوبه نام کلیله
هایی بزرگمهر در متن ت.پنداشتوان این دو نفر را یکی بزرگمهر تفاوت وجود دارد و نمی

ئین آکند که یک مزدایی درستکید میأت« داستان شطرنج»و « ایادگار بزرگمهر»نظیر 
اظهار داشته که به هیچ آئینی  «باب ب رزویه»از سوی دیگر ب رزویه در  کردار است.و راست

مند است تا حداقلی از عقاید رایج و مقبول اخالقی و هبا این همه عالق اعتقاد ندارد،
 .(555ص ،)همان فلسفی را بپذیرد

عروف مکتب رشد علم و ورود افکار جدید فلسفی و مهاجرت هفت فیلسوف م      
نوافالطونی به ایران نیز باعث شد که افکار فلسفی، وارد مباحث فکری متفک ران ایرانی 
شود. عقایدی نظیر اعتقاد به جبر یا اختیار و حدوث و قدم عالم، که در تفک رات ب رزویه و 

های زند. اگر به عقاید بزرگمهر نظری بیفکنیم، شباهتپ ولس ایرانی موج می
خواهیم « ایادگار ب زرگمهر»کلیله و دمنه و افکار ب رزویه با  ۀرا میان مق دم انکارناپذیری

رسوخ کرده بود، باعث نوعی  اندیشمندان ایرانییافت. این عقاید، که در تفک رات این 
رخو ت و سستی در شاکلۀ نظام ساسانی گردید. پرداختن به این مسائل، موجب شد 

سفه خارج و به مباحث فرعی تبدیل شود. ب رزویه نیز فال مباحث اصلی از دایرۀ تفک ر این
تأثیر زمانۀ خود، به این مباحث گرایش پیدا کرده و در تمام دوران حیاتش، این تحت

ب زرگمهر و  ،ب رزویه  را ان این سه شخصیتتوکه میافکار همیشه با وی بود، به نحوی
د آنان را بازگوکنندۀ نظرات مردم شمار آورد و عقایفرزندان زمانۀ خود به پ ولس ایرانی

 روزگار سلطنت خسرو انوشیروان دانست.

 نوشتپی

همچنین طبری در کتاب عظیم خود  .500-505 صص ،اخبارالطوال  ،ابوحنیفه دینوری، .ن.ک .5

همین امر باعث شده تا  کند.هیچ ذکری از ب رزویه و کتاب کلیله و دمنه نمی «تاریخ الرسل و الملوک»
نظیر کریستن سن در وجود اشخاصی چون بزرگمهر شک نمایند یا او را با ب رزویه یکی بدانند اشخاصی 

 .که البت ه نادرست است
 Burzoes Ein)رزویه تحت عنوانب  او لین تحقیق را دربارۀ ،5551به سال ،نولدکه .1

leitung.strasborg.p:1-27) .این  ،منابع جدید وی به نداشتن ام ا به سبب دسترسی انجام داده است
 امروزین ما در خصوص این شخصیت نیست. هایپرسشگوی دیگر جواب ،کیفیت با وجودتحقیق 
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ــ .3 ــنآرت ــتن س ــال  ،ور کریس ــه س ــه ،5530ب ــوان در مقال ــت عن ــر »ای تح ــتان بزرجمه داس
 ،بـه چـاپ رسـید، ضـمن خلـط برزویـه بـا بزرگمهـر         (Acta oriental.8p:81-128) در کـه « حکـیم 
 برجاست.که تا به امروز نیز پا ریزی کردرا برای شناخت این شخصیت پی طیغل بنایسنگ
ناتمـامی از آن بـه    ۀاصل کتـاب پرسـین بـه زبـان یونـانی در دسـت نیسـت و تنهـا ترجمـ          .4

در میـان کتـب خطـی التینـی      5354 ۀای خطـی بـه شـمار   زبان التین موجـود اسـت کـه نسـخه    
عنـوان ایـن کتـاب بـدین      از آن مضـبوط اسـت.  در پـاریس    saint-germainکتابخانـه سـن ژرمـن   

ــت: ــرار اس ــت    » ق ــرده اس ــرح ک ــران ط ــاه ای ــرو ش ــه خس ــین ک ــفه پرس ــکالت فلس ــل مش   «ح
(prisciani philosophi solutiones eorumde quibus dubitavit chosroes persarum rex) 

الـنفس و وظـایف   هـای مختصـری اسـت کـه در مسـائل مختلـف علـم       این کتاب شامل جـواب 
نســخه موجــود  عضــاء و حکمــت طبیعــی و تــاریخ طبیعــی شاهنشــاه ایــران از وی کــرده اســت.اال

ای کــه در مــهدو مق  )از آغــاز فصــل نهــم آن انــدکی افتــاده( ه فصــل اســتایــن کتــاب شــامل نــ
ـ           همـین جهـت   هضمن آن پرسـین سـبک تحقیقـات و اسـناد و اسـتادان خـود را نـام مـی بـرد و ب

بـرده اسـت کـه از بعضـی از آنهـا جـای دیگـر ذکـری نیسـت و           کثیری از کتب یونـان را نـام   ۀعد 
 نویسد.پس از این مق دمه به هر یک از سخنان خسرو انوشیروان جوابی می

 االت خسرو انوشیروان بدین قرار است:ؤفهرست س      
ــت؟ . 5 ــت روح چیس ــت؟   ماهی ــان اس ــودات یکس ــام موج ــا روح در تم ــتالف ارواح   آی ــا اخ آی

 دان می شود یا بالعکس اختالف ابدان باعث اختالف ارواح است؟ف ابالاست که سبب اخت
کنـد یـا   ر بیـداری عمـل مـی   فـراهم آورده همـان روحـی اسـت کـه د      آیـا  خواب چیسـت؟ . 1

 آیا با اصل گرمی و سردی مزاج مناسبت دارد؟ اینکه فراهم آورده روح دیگری است؟
را وح اسـت آیـا خـدایان آن   اگـر یکـی از مـدارک ر    له چیسـت و از کجـا مـی آیـد؟    مخی  ۀقو. 3

 اره؟تولید می کنند یا ارواح ض 
 یز و زمستان است؟یسال تابع چهار تکامل بهار و تابستان و پا ،چرا در تمام اقالیم. 4
ــت      . 9 ــرض موافق ــان م ــد در داروی هم ــت دارن ــی موافق ــوعی مرض ــه در ن ــانی ک ــرا طبیب چ

مارند و بعضـی دیگـر سـودمند    شـ آور مـی ی را کـه بعضـی زیـان   یـ داروندارند تا حـدی کـه همـان    
 آید؟دانند و از آن بهبودی میمی

 چرا بحر احمر هر روز م د و هر شب جزر دارد؟. 6
شـود کـه اجسـام ثقیـل در هـوا خـود را نگـاه میدارنـد ولـی مکمـن آتـش هـم             چگونه می. 7

 چنان که در آثار جو ی مشهود است جز در رطوبت نیست؟
ناحیـه دیگـر برنـد پـس از      ای بـه تـات را چـون از ناحیـه   چرا انـواع مختلـف حیوانـات و نبا   . 1

ـ       زمانی معین و بعـد از چنـد   گیـرد کـه   خـود مـی   هبار کـه نسـل پـذیرد و روئیـده شـود اشـکالی ب
انــد و اگـر خاصــیت هــوا و زمـین اســت کــه در   را بــدان بـرده  سـت کــه آن ا ایمخـتص آن ناحیــه 

 ع کـه دائمـا در نفـاذ همـین آثـار      آورد چگونـه اسـت کـه تمـام اشـخاص از یـک نـو       آنها تغییر می
 اند یک سیما و قیافه ندارند؟بوده
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انــد چــرا تنهــا کــه تمــام موجــودات ماننــد یکــدیگر از چهــار عنصــر ترکیــب یافتــه چنــان. 5
  خزندگان زهر دارند و چرا تمام خزندگان زهر ندارند؟

 منابع 

 . 5310، تهران ،توس انتشاراتچاپ دو م،  ،ترجمه مهرداد بهار، شبنده ،آذر فرنبغ دادگی

 .5599 ، بیروت مکتبه الحیاۀ، منشورات دارالفکر ،یون االخبارععبداهلل بن مسلم،  ،ابن قتیبه

الکتب دار الطبعه العاشر، ،الجزءاالول ،تحقیق دکتور مفید محمد قمیحه ،العقد الفرید ،ابن عبدربه
 .5517، لبنان .بیروت ،العلمیه

انتشارات  بگلو،مهدی جهانم.رضا تجد د و تعلیقات  ۀ، ترجمفهرستال ،محمد ابن اسحاق ،ندیمابن
 .5366، تهران کبیر،امیر

 ،انتشارات خوارزمی صادقی،اهلل مجتبایی و علی اشرف، به تصحیح فتحلغت فرس ،اسدی توسی
 .5369 ،تهرانچاپ او ل 

به  ،داهلل تستریترجمه محمد بن اسعد بن عب ،و المسالک الممالک، ابوالحسن ابراهیم ،اصطخری
 .5373 ،تهران موقوفات افشار،بنیاد نتشارات ا کوشش ایرج افشار،

 .5373 ،تهران ،انتشارات هیرمند ترجمه ابراهیم میرزای ناظر،، «اندرز اوشنر دانا»

 ۀسسؤم ،«سها» ترجمه منوچهر صدوقی ،تحقیق ماللهند ،محمد بن احمد ابوریحان ،بیرونی
 .5361، تهران ،ی وزارت فرهنگ و آموزش عالیفرهنگمطالعات و تحقیقات 

 ،انتشارات زریاب ،رهبر کوشش خلیل خطیببه ،یخ بیهقیتارحسین، ابوالفضل محمدبن ،بیهقی
 .بی تا ،تهران

 چاپخانه فردین و برادر، ،همت محمد رمضانیبه ،تاریخ سیستان، )ملک الشعراء( تقیمحمد ،بهار
 .5354 ،جابی

شاهنامه ثعالبی یا غرر اخبار ملوک الفرس ، بن محمد بن اسمعیل الملکابومنصور عبد ،ثعالبی
 .5311، تهران چاپخانه مجلس، محمود هدایت، ترجمۀ ،یرهمو س

 ،الجزءالثانی ،الظنون عن اسامی الکتب و الفنونکشفمصطفی ابن عبداهلل،  ،حاجی خلیفه
 .5567-5371 ،بطهران اعاک طبعه باالوفست و الجعفری مکتبه االسالمیه

 الجاحظ، مکتبه عبدالسالم محمد هارون، تحقیق و شرح به ،نیالبیان و التبی، عمر بن بحر ،جاحظ
 .5541 ،قاهرهال

 ابوالفضل طباطبایی، ، ترجمۀکتاب الوزراء و الک تابن عبدوس، عبداهلل محمد بابو ،جهشیاری
 .تابی جا،بی ،چاپ تابان
 .5341، شیراز ،نابی ،ج او ل ،دن ساسانیتم ،علی ،سامی

تصحیح پرویز ناتل ، بهترجمه محمد بن عبداهلل بخاری ،)کلیله و دمنه( «هاي بیدپايداستان»
 .5365 ،تهران ،انتشارات خوارزمی حمد روشن،خانلری و م
سسه انتشارات و چاپ دانشگاه ؤم ،ی ی(-)نواله جلد پانزدهم ،نامه دهخدالغت، اکبرعلی ،دهخدا

 .5377، تهران  ،تر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدیزیر نظر دک ،تهران
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 .5331 ،تهران ،نینشر، چاپ او ل محمود مهدوی دامغانی، ترجمۀ ،الطوالاخبار، ابوحنیفه ،دینوری
انتشارات طهوری،  ترجمه صادق سجادی، برزوی طبیب و منشاء کلیله و دمنه، فرانسوا، دوبلوا،

  .5311تهران، 
انستیتوی خاورشناسی  برتلس،نظر متن انتقادی تحت ج هشتم ،شاهنامه، ابوالقاسم ،فردوسی

 .5570 ،مسکو اکادمی علوم اتحاد شوروی،
انتشارات  به کوشش بهین دارائی، «تاریخ الحکماء قفطی»ابوالحسن علی بن یوسف، ،قفطی

 .5375دانشگاه تهران،
 ،انتشارات دنیای کتاب ،یرشید یاسم ، ترجمۀایران در زمان ساسانیان آرتور، ،کریستن سن

 .5374، تهران

 .تابی ،جانا، بیالحسین میکده، بیعبد ترجمۀ ،داستان بزرجمهر حکیم، آرتور سن، کریستن

ش جلیل گزارش و ویرای، ایرانحماسۀ بنیادهاي اسطوره و ، جهانگیر کوورجی کویاجی،
 .5310،تهران ها،نگوی تمد والمللی گفتبین دوستخواه، مرکز

 ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،نابوالحسن علی بن حسی ،عودیمس
 .5345 ،تهران انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم،

 ،دو م چاپ ،الدین همائیمق دمه جالل ،السیر فی اخبار افراد بشر تاریخ حبیب، میر خواند
 .5393، تهران کتابفروشی خیام،

، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، شرکت سهامی افست، کلیله و دمنهوالمعالی، نصراهلل منشی، اب
 .5343تهران، 

  .5377 تهران انتشارات اساطیر، سو م،ج او ل،چاپ ،القضات همدانیعین هاينامه ،علینقی ،منزوی

 .5375تهران،  ،انتشارات توس به کوشش ژاله آموزگار، ترجمه احمد تفضلی، ،«مینوي خرد»      

 .5374 ،تهران انتشارات فراروان، چاپ او ل، ،هاي حکمت اشراقسرچشمه، صمد ،موحد

تحقیق الدکتور احمد فرید ال الجزء االول، ،فی عشرین جزء معجم االدباء ،یاقوت حموی بغدادی
 . بی تا، قاهره مطبوعات دارالمامون، ،الرفاعی

 .5343،  تهران کتاب، نشرترجمه و بنگاه  ،ابراهیم آیتی ترجمۀ ،تاریخ یعقوبیابن واضح،  ،یعقوبی
 .5351سال ،5 ۀشمار ،سال اول ،مجله مهر ،«خسرو انوشیروان و حکمت یونان»، سعید ،نفیسی
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