رهیافتی به مفهوم معرفت در متون پهلوی و
چگونگی پیوند آن با اخالق و تربیت
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چکیده
معرفت و شناخت در متون پهلوي همانند اوستا ،در واژة «خرد» تبلور يافته
است؛ در اين متون ،اورمزد سرچشمة خرد و دانايي است و با خرد همهآگاه
خود ،آغاز و پايانِ آفرينش را رقم ميزند .در متون پهلوي ،بهمن يا انديشة
نيک ،نخستين امشاسپندي است که اهورامزدا آفريده و بوسيلة او کُنش خود
را در آفرينش تحقق ميبخشد .همچنين ،بهمن نماد و تجلي خرد همهآگاهِ
اورمزد بر آفريدگان است که انسان بواسطة بهرهمندي از آن ،به شناخت دين
و اورمزد نايل ميشود .اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي و
تأمل در چيستي مفهوم معرفت و اقسام آن در متون پهلوي ميپردازد و
چگونگي پيوند آن را با اخالق و تربيت واکاوي ميكند .زيست اخالقي بعنوان
هدف غايي در دين زرتشت ،در متون پهلوي در واژة پيمان يا ميانهروي
تاریخ دریافت99/9/6 :
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 مقاله برگرفته از رساله دکتري نويسنده است.
 .1دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز؛
 .2استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ safaei_m@scu.ac.ir
 .3استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ mj_pakseresht@yahoo.com
 .4استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ jalilianshahram@yahoo.com

Sriazi.heravi@yahoo.com
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محقق ميگردد .اساس اين فضيلت اخالقي بر معرفت مبتني است .افزون بر
اين ،در متون پهلوي تربيت سنگبناي پرورش آسنخرد (خرد ذاتي)،
خردمندي و گزينش فضايل اخالقي است؛ بنابرين معرفت در متون پهلوي
سرشت و غايتي اخالقي دارد و از اينرو يكي از انواع حكمت خالده (جاويدان
خرد) بشمار ميآيد.

كلیدواژگان :معرفت ،متون پهلوي ،آسنخرد ،گوشسرود خرد،
اخالق ،تربيت ،حكمت خالده.
*

*

*

مقدمه
معرفتشناسي ( ،)Epistemologyشاخهيي از فلسفه است که ماهيت ،منابع،
ابزار و معيارهاي شناخت را بررسي ميكند و قابليت اعتماد به ادعاهاي معرفتي را
ميسنجد (هاملين .)1 :1334 ،در پيشينة تاريخي ،اعتقاد به خدا يا ماوراءالطبيعه و
نزول حقايق الهي از راه وحي بر مردان و زنان ملهم از عالم باال ،از اعتبار زيادي
برخوردار بوده است .اديان بزرگِ تمدن بشري ،ادعاهايي را در باب معرفت اقامه
کردهاند که بر کتابها و نصوص مقدسِ دينيشان استوار است .ايمانِ گروندگان اين
اديان متضمن اعتقاد به قدرتي متعالي ،کلي و روحاني است که مقدم بر تجربة
انسان و مستقل از آن است و راهنماي حقيقي او بشمار ميرود .اين حقايق مُنزِل
از عالم الوهيت در همة زمانها و مكانها اعتبار جهانشمول دارند (گوتک.)3 :1311 ،
 70بر اين اساس ،ميتوان گونهيي از معرفتشناسي را تحت عنوان «معرفتشناسي
ديني» ( )Religious Epistemologyاز ديگر اقسام معرفتشناسي ـ اعم از فلسفي
و علميـ بازشناخت که محور آن گزارهها و آموزههاي ديني است و در اين ميان،
اعتقاد به خدا از اهميت ويژهيي برخوردار است .متعلق معرفتشناسي ديني ،نه
دين است و نه ايمان و نه باور ديني ،بلكه فقط معرفتِ ديني( )1است که عالمان و
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انديشمندان ديني بدان نايل آمده و از دين برگرفتهاند .به سخن ديگر،
معرفتشناسي ديني به توصيف معارف ديني ميپردازد؛ يعني ميكوشد همان را که
در دنياي معارف ديني اتفاق افتاده است ،تحليل کند و از فهم ديني گزارش دقيق
و صحيحي ارائه دهد (فعالي.)22-23 :1311 ،
متون پهلوي در قالب نظام فكري و فلسفي دين زرتشت و با هدف نگهداري از
اين دين در مقابل گسترش اسالم در ايران در قرنهاي سوم و چهارم هجري نگارش
شدهاند؛ بنابرين بيشتر اين آثار بازتابدهندة انديشه و فرهنگ دين زرتشت و تعاليم
مغان ،موبدان ،فقها ،متكلمان ،حكما و انديشمندان زرتشتي هستند(.)2
در ايران باستان تفكر فلسفي بصورت مدون و جداي از دين وجود نداشته
است ،بنابرين بايد انديشههاي فلسفي را در خالل آثار ديني جستجو کرد .اقبال
الهوري ريشة پيوند ميان فلسفه و دين را نفوذ فرهنگهاي سامي بر انديشه و تفكر
ايراني ميداند و بر اين باور است که انديشمندان نوآور در ايران ،همواره بنيانگذار
جنبشهاي ديني بودهاند (اقبال الهوري .)1 :1333،از همينروي ،ميتوان گفت
معرفتشناسي موجود در متون پهلوي نوعي معرفتشناسي ديني است که
خاستگاه اولية آن انديشههاي گاهاني و آموزههاي دين زرتشت است.
اگرچه انديشهها و تعاليم زرتشت تا روزگار ساساني دگرگونيهايي را در سير
تاريخي خود شاهد بوده و تأثيراتي را از انديشه و فرهنگ سرزمينهاي مجاور مانند
بابل ،هند ،يونان ،روم و ...پذيرفته است ،ولي آنچه شالودة جهانبيني و تفكر موجود
در متون پهلوي را تشكيل ميدهد ،فلسفة الهي گاتهاي زرتشت است .فلسفة الهي
خرد71 ،

گاتها در رساالت مذهبي ،فلسفي و کالمي پهلوي از قبيل دينكرد ،مينوي
گزيدههاي زادسپَرَم ،شِكَند گُمانيکوُزار ،دادستان دينيگ و ...ساختاري منظم و
منطقي يافتهاند .در اين آثار ،بسياري از اصول و مفاهيمِ اعتقادي فلسفة مَزدِيسنا
()3

در قالب تفسيرها و مناظرات تبيين ميشود و در قالب نظام فكري و فلسفي
منسجمي نمايان ميگردد.
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با بيان اجمالي اين مطلب دربارة معرفتشناسي دين زرتشت ،در اين پژوهش
معرفت را از نظر منشأ ،ماهيت ،غايت و اقسام آن را مورد بررسي قرار ميدهيم و
چگونگي پيوند آن را با اخالق و تربيت تبيين ميكنيم.
شايان ذکر است که اگرچه پژوهشهايي پيرامون چيستي خرد در دين زرتشت
صورت گرفته اما در غالب اين پژوهشها به بيان مختصري از سرشت خرد و انواع آن
اکتفا شده است که از آن جمله ميتوان به دو مقالة «نقش و جايگاه خرد در متون
باستاني» (نداف )1333 ،و «خرد بهتر از هرچه ايزدت داد» (ميرفخرايي)1311 ،
اشاره کرد .در پژوهشهاي ديگري مانند «بررسي تطبيقي مفهوم خرد در اندرزهاي
دينكرد ششم و شاهنامة فردوسي» (دلپذير؛ بهنامفر و راشد محصل« ،)1332 :خرد
در منظومههاي حماسي فارسي و سنجش آن با متون زرتشتي» (غضنفري و
محمدي« )1332 ،مقايسة خرد در شاهنامه با متون ايراني پيش از اسالم بر اساس
زبانشناسي متن» (رضايي و خاتمي ،)1333 ،خرد در متون زرتشتي ـ اعم از
اوستايي و پهلويـ با منابع ديگر مورد مقايسه قرار گرفته است اما در هيچيک از اين
پژوهشها از ديدگاهي فلسفي به خرد ،سرشت و غايت آن نگريسته نشده است.
همچنين اگرچه در پژوهشهاي ديگري چون «مفهومشناسي و جايگاه بهمن
در متون اوستايي و پهلوي بمثابه صادر اول در حكمت اشراقي» (بلخاري قهي،
« ،)1331جايگاه امشاسپندان در جهانشناسي مزدايي و نقش آن در سلوك
فردي» (الجوردي )1332 ،و «سرچشمههاي انديشة بهمن يا صادر اول شيخ
اشراق» (مفتوني و درودي جوان )1333 ،سعي شده است به مفهوم خرد از
 72وجهي فلسفي نگريسته شود اما اين پژوهشها نيز بيشتر بر جايگاه بهمن (انديشة
نيک) بعنوان نخستين تجلي اورمزد بر آفرينش ،در سلسله مراتب وجودي
جهانشناسي مزدايي و مقايسة آن با حكمت اشراق سهروردي متمرکز بودهاند.
بنابرين ،بررسي و تحليل هرچه دقيقتر مباني معرفتشناختي در متون
پهلوي بصورت ويژه ضرورت انجام چنين پژوهشي را ايجاب ميكرد تا با درك
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هرچه بهتر اين مفهوم بتوانيم پيوند آن را با مسائل مهم حوزة انسانشناسي،
يعني اخالق و تربيت ،مشخص نماييم.
 .1منشأ و ماهیت معرفت در متون پهلوی
در متون پهلوي ،همانند اوستا ،معرفت و دانايي در واژة «خرد» تجلي يافته
است .خرد در زبان پهلوي بصورت

xrad

آمده و به معني عقل است (مكنزي،

 .)124 :1333از نگاه ميرفخرايي واژة خرد در متون پهلوي دامنة معنايي
گستردهتري دارد و در معاني مختلفي چون قدرت استدالل ،شعور ،انگيزه ،منطق،
نيروي عقالني ،هوش ،فهم و قدرت تمييز بكار ميرود (ميرفخرايي.)11 :1311 ،
در متون پهلوي ،اورمزد از نيروي خرد کامل برخوردار است؛ او سرچشمة خرد و
دانايي است که با خرد همهآگاه خود ،آغاز و پايان آفرينش را رقم ميزند .خرد
همهآگاه ( ،)xrad ī harwisp-āgāhهمان خرد ذاتي اورمزد است که بكمک آن ،بر
کل امور مادي و معنوي احاطه مييابد و ميتواند رويدادهاي گذشته را بروشني
ببيند و آينده را پيشگويي کند .پيشگوييهايي که از پايان جهان به زرتشت گفته
ميشود از همين خرد نشئت گرفته است؛ اين خرد در روز بازپسين که به تَنِپسين
تعبير ميشود نيز نمودي آشكار دارد :اورمزد بكمک آن اجزاء پراکندة آفريدگان را
با هم ترکيب ميكند و بازميآفريند(( )4همو.)3 :1314 ،
زرتشتيان دين خود را کالم الهي تلقي ميكردند و بر اين باور بودند که اين
کالم ،تجلي انديشه و خرد اهورامزداست؛ از اينرو خرد و دين دو واژة مترادفند
(زنر .)433 :1333 ،بعنوان نمونه ،در بُندهش و گزيدههاي زادِسپَرم ،دعاي
«اَهونَوَر»( )3که اورمزد آن را در آغاز آفرينش بر زبان ميراند و اهريمن را براي
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سههزار سال در اعماق تاريكي ،در حالت بيهوشي نگه ميدارد ،همان دين خوانده
ميشود (بهار :1311،فصل  ،1بند 13؛ گزيدههاي زادسپرم ،فصل  ،1بند  .)4در
فصل نخست از متن پهلوي شكندگمانيکوزار (بند  )11نيز بر يكساني دين و
خرد تأکيد شده است« :اورمزد اين دين را آفريد که آگاهي مطلق است چونان
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درختي تنومد.)De Menasce,1945: p.25( »...
در بخشي از دينكرد سوم ،جوهر دين مزديسنا خرد و دانايي اورمزد معرفي
شده است:
جوهر دين بهي خرد و دانايي اورمزد است ،و در دانايي و خرد اوست
دادن ،دانستن و کردن .مادة آن همهآگاهي است و درستکرداري
نسبت به همه چيز و دادن به هر چيز آنچه را که مناسب و فراخور
آن است :اين خيم( )2و منش اورمزد است و خويشكاري او درمان
بخشيدنِ آفرينش است .کارش شناخت تواناييها و قوتهايي است که
در هر چيز آفريده شده است به دانش و در بهره بردن از آنها بنحو
مطلوب(DkM 329-330؛ زنر.)31 :1333 ،

از نگاه کربن ،دئنا (شكل اوستايي واژة دين در زبان پهلوي) ،سرآغاز نوعي
حكمت يا سوفياي الهي در انديشة مزديسناست .او با استناد به گزارش آفرينش
در فصل نخست بندهش ،دعاي«اَهونَوَر» را دئنا يا حكمت ازلي اورمزد معرفي
ميكند (کربن .)312-314 :1334 ،حكمت ازلي که کربن از آن نام برده و آن را
سرآغاز حكمت الهي ميداند ،همان خرد همهآگاه اورمزد است که سلسله مراتب
هستي از آن بوجود ميآيد ،از همينروي اورمزد قابل مقايسه با واجبالوجود در
فلسفة ابنسينا و نوراالنوار در فلسفة اشراقي سهروردي است(.)3
ـ بهمن امشاسپند
بهمن در جهاننگري متون پهلوي دو نقش و کارکرد فلسفي دارد .در وهلة
 74اول ،بهمن نخستين آفريدة اورمزد است که سلسله مراتب هستي از او آغاز
ميشود؛ از همينروي صاحبنظراني چون نيبرگ آن را قابل مقايسه با «عقل
()1

اول»

در فلسفة ابنسينا و نور اقرب در فلسفة اشراقي سهروردي

دانستهاند(پانوسي113 :2332 ،ـ 31؛ طالبي و راشد محصل :1333 ،پيشگفتار).
بنابرين ،بهمن ،همان عقل اول يا صادر اول است که اورمزد از طريق آن آفرينش
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خود را آغاز کرده است .اين نكتهيي است که در برخي متون پهلوي به آن اذعان
شده است .بعنوان نمونه ،در بند  14فصل  1بُندهش بيان شده است که اورمزد،
نخست بهمن را از نيکروشي و روشني مادي خويش آفريد و سپس ديگر

امشاسپندان و ايزدان و آفريدگان را خلق کرد .همچنين در متن پهلوي يادگار
جاماسپ ،سلسله مراتب آفرينش امشاسپندان به روشن شدن چراغي از چراغ
ديگر تشبيه شده است ،روشني و فروزشي که بهمن آغازگر آن است.
پرسيد گشتاسب شاه که اورمزد دام مينو (آفريدگان روحاني) کِه
را نخست آفريد ...گفتش جاماسپ که :اورمزد دام امشاسپندان را
داد ...از بِهمَنِشي بَهمن را فراز داد ...بَهمن اَشويي را بستود ،از آن
اَشويي که بَهمن بستود ،ارديبهشت فراز بود .پس ارديبهشت
اَشويي را بستود ،از آن ستايش شهريور ...از شهريور اِسفندارمذ ،از
اِسفندارمذ خرداد ،از خرداد ،مرداد يک از ديگري پيدا بود ،يک از
ديگري هست ببود ،چه چراغ از چراغ گيرد ،از آن چراغ کم نبود

(.)AŽ, III/ 2- 7; DeMessina, 1939: p.36-37
در وهلة دوم ،در متون پهلوي بهمن نماد و تجلي خرد همهآگاه اورمزد بر
آفريدگان است .هر آفريدهيي بميزاني متفاوت ،بهرهيي از خرد همهآگاه اورمزد
دارد که بواسطة بهمن از آن برخوردار گشته است .براساس فصل  41کتاب
سوم دينكرد ،اورمزد بهرهيي از خرد همهآگاه خود به همة آفريدگان در مراتب
هستي بخشيده و اين بهرهمندي مبناي کسب دانش آفريدگان است .در همين
فصل از کتاب آمده است که اورمزد ،بهمن امشاسپند را آفريد و در پي آفرينش
بهمن ،دانايي به هستي راه يافت (کتاب سوم دينكرد (پارة نخست).)23 ،
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در ميان آفريدگان ،انسان بيشترين بهره را از خرد اورمزد دارد تا آنجا که در
پرسش نخست دادستان دينيگ (بند 4ـ ،)1برخورداري از خرد ،علت برتري انسان
بر ساير آفريدگان ،و خردمندي مهمترين ويژگي مرد راستکار دانسته شده است
( .)Jaafari Dehaghi: 1998: p.38-43در متن پهلوي يادگار بزرگمهر (بند 31ـ،)33
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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خرد و دانايي بهترين هنر مردمان بشمار آمده و اهميت آن تا حدي است که

پذيرش دين نيز بايد بر اساس آن صورت گيرد .همچنين در فصل  11روايت
پهلوي نيز آمده است که اورمزد تن مردمان را از آتش و جانشان را از فكر و
انديشة خويشتن آفريده است (ميرفخرايي .)23 :1323 ،انسان بواسطة همين
بهرهمندي به شناخت دين و اورمزد نايل ميشود ،آنچنانكه در پرسش ششم
دادستان دينيگ آمده است« :در دين گفته شود که اورمزد به زرتشت گفت
که چه اگر بهمن را در انديشة پاکت مهمان کني دو راه را بشناسي که راه
خوبي و بدي است» (همو.)23 :1323 ،
در فصل  ،11بند  132بُندهش ،خويشكاري بهمن ،هدايت پرهيزگاران
بسوي اورمزد دانسته شده است« :بهمن را خويشكاري هَنديمانگري( )3است
که پرهيزگاران را بدان برترين زندگي بهمن برد و هنديماني اورمزد را بهمن
کند» (بهار.)111 :1311 ،
در دادستان دينيگ نيز هنگاميكه دربارة سرنوشت روان اَهلو (پرهيزگار)
پرسيده ميشود ،پاسخي اينچنين داده ميشود« :او را بهمن امشاسپند به
اورمزد دادار هنديمان کند و با فرمان اورمزد ،گاه و مُزد او آشكار نمايد .آنگاه
که او آن هنديمانگاه اورمزد ببيند ،از دانستن و خواستن آن شاد باشد»
(.)Jaafari Dehaghi: 1998: p.38-43
در فصل  22گزيدههاي زادسپرم (بند 2ـ ،)1زمانيكه زرتشت به ديدار
اورمزد نايل ميشود ،از نخستين ،دومين و سومين برتريها در جهان هستي
 76ميپرسد و اورمزد به او پاسخ ميدهد« :نخستين برتري انديشة نيک ،دوم گفتار
نيک و سوم کردار نيک است» .اين گفتة اورمزد خود بيانگر اهميت جايگاه و
ارزش بهمن يا انديشة نيک در آيين زرتشت است .بنابرين بر اساس آنچه در
متون پهلوي در مورد بهمن امشاسپند آمده است ،ميتوان گفت بهمن ،در
کارکرد دوم خويش ،زمانيكه خرد اورمزد را به زرتشت و ديگر انسانها ميبخشد
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و آنها را به معرفت ميرساند ،زمينه را براي هدايت ،درك و پذيرش دين
زرتشت که خود همسنگ با خردمندي و دانايي است ،فراهم ميسازد .به سخن
ديگر ،ميتوان بهمن را توانايي تشخيص و امكان حرکت بسوي حقيقت
اورمزدي در درون انسان دانست که بهرهمندي و پيروي از آن تعالي روحي و
معنوي انسان را موجب ميشود.
ـ «بَوی»؛ نیروی اندیشه و معرفت در وجود انسان
جايگاه معرفت در بُعد مينوي وجود انسان يعني اوروَن يا روان است()11؛
براي اين بعد مينوي و فناناپذيرِ وجود انسان در اوستا ،پنج نيروي نهادي و
()14

باطني بيان شده است که عبارتند از اَخو( ،)11دَئنا( ،)12بَوي( ،)13اوروَن

و

فروهر( .)13اين نيروها ،نيروهاي شناختي انسان هستند و به انجام تكاليف ديني
()12

او هم مربوط ميشوند

(شاکد .)131-131 :1313 ،در ميان آثار پهلوي،

کاملترين فهرست در بيان نيروهاي موجود در روان انسان و خويشكاري هر
يک از آنها در دينكرد سوم آمده است؛ در اين فهرست ،بصورت دقيق از اخو،
بوي ،روان و فروهر نام برده شده است (فضيلت :1311 ،فصل .)123در ميان
اين نيروهاي مينوي ،نيرويي که مربوط به توانايي انديشه و ادراك آدمي است،
بَوي است؛ اگرچه در متون پهلوي ،بوي را به «هوش»(« ،)13وير»(« ،)11خرد» و
«دانش» و مانند آن عطف کردهاند( ،)13ولي با توجه به آنچه از محتواي متون
دريافت ميشود ،بنظر ميرسد بَوي کليتر از همة اين نيروهاست تا حدي که آن
را معادل «نفس ناطقه» گرفتهاند و نيروهاي فكري نامبردهشده را جنبههاي
بوي يا نيروي عقل دانستهاند (قائممقامي .)112 :1313 ،بعنوان نمونه ،در
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دينكرد سوم ،آمده است:
از آفرينش همة مردم بوسيلة اورمزد ،جان خداي و سرور است؛
براي ياري ايشان اندر تَن ،بوي داده شده است که از طريق نيروي
وير ،خواهنده و يابندة دانش است .نگهدارنده و محافظ آن بوسيلة
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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نيروي هوش؛ مراقب و گزيننده و بكار اندازندة آن با نيروي خرد
است (ميرفخرايي233 :1332 ،؛ .)DKM, 48

در بخش ديگري از دينكرد سوم نيز بوي ،روشندارندة تن است و از اينرو به
صاحبخانه و سواري بر اسب تشبيه شده است ( )DKM, 242. 6 and after thatدر
متن پهلوي راسته( ،)21بوي نيرويي مينوي معرفي شده است که دانش از جهان
مينوي به او ميرسد (اشه و ميرشاهي :1313 ،بند )11؛ در گزيدههاي زادسپرم از
ترتيب وير ،هوش و خرد و خويشكاري آنها در ذيل عنوان «دانشي» ،يعني آنچه به
دانش مربوط ميشود ،سخن بميان آمده است (فصل ،31بند .)32همين ترتيب و
خويشكاريها در دادستان دينيگ (فصل ،2بند ،)13دينكرد سوم ( )DkM,122و
شكندگمانيکوزار (فصل  ،3بند  12و بعد از آن) نيز تكرار شده است( .)21در

ديگر متون پهلوي مانند خيم و خرد فرخمرد (بندهاي  13 ،1و  ،)13اندرزنامة
يادگار بزرگمهر (بند ،)13اندرزنامة آذر فرنبغ فرخزادان (بندهاي1و )2و
دينكرد ششم (بند  )2از همراهي خيم و خرد سخن گفته شده است .در همة
اين بندها خويشكاري خرد ،شناسايي نيكي و بدي و گزينش نيكي معرفي
شده است و اين خويشكاري با صفاتي چون صاحبتمييز ،بيننده ،راهنما،
دانشيابنده ،گُزيننده و به فعل آورندة دانش ،نگهدارندة تن و روان توصيف
شده است .بنابرين در متون پهلوي ،روان دربرگيرندة نيروي عقالنيت (بوي) در
انسان است و خرد يكي از نيروها يا ابزارهاي عقالني است که راهنماي انسان
در شناخت نيک و بد و کُنش بر مبناي آگاهي و دانش ميباشد .جايگاه نيروي
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مينوي خرد در متون پهلوي سَر است ،آنچنانكه در متن پهلوي راسته (بند)11
ميخوانيم:
بوي ،هوش و خرد را جايگاه ايشان به دماغِ سر است ،بدين دليل
است که هر آن کسي را که آزاري يا زخمي يا بخاري عظيم به
مغز رسد ،عقل از او ميرود؛ چون عقل رفت ،بوي و هوش معطل
گشت (اَشه و ميرشاهي.)23 :1313 ،
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در متن پهلوي چيم کستي يا پُسِ دانشْن کامگ(( )22پسر دانشکامه) نيز
آمده است:
کشتي در اصل براي نمايش مرز ميانِ دوان اندر تن مردمان است
که دانايان خوانند جهان کوچک .آن نيمة زبرين ،چون روشنان
است که در جهان برتر قرار دارند :روشنبين چشم ،دريابنده وير،
دارا هوش ،گزينشگر خرد ،انديشهگر ياد ،خانة آنها مغز سر (غيبي،
.)311 :1333

 .2غایت معرفت در متون پهلوی
بر اساس آنچه پيشتر بيان شد ،ميتوان گفت معرفت و شناخت در متون
پهلوي منشأيي قدسي دارد .در اين متون اورمزد سرچشمة خرد و دانايي و آن
را در دين زرتشت متجلي ميكند .دين يا کالم الهي اورمزد سرآغاز نوعي
معرفت يا شناخت (حكمت) است؛ از همينروي در متون پهلوي ،دين منبع
شناخت يا معرفت معرفي ميشود .بعنوان نمونه در مقدمة کتاب مينوي خِرد،
دين مزديسنا سرچشمة دانايي و تشخيص معرفي شده است (بندهاي  4و )3؛
در فصل  24کتاب دينكرد پنجم نيز کالم مقدس (مانسر)( )23و دين همسنگ
با اوستا دانسته شدهاند و بعنوان منشأ دانش مطلق معرفي ميگردند (بند .)12
در مقدمة دينكرد هفتم (بند  ،)4دين بعنوان نخستين انديشه ،آموزش و سخن
اورمزد بيان شده است؛ همچنين در فصل  33دينكرد سوم ،بُن و ريشة دانايي
در دين زرتشت دانسته شده است:
79

زيربنياديترين باور دين بِهي و ويژهترين گونة دانايي ،سرتاسر
ريشه در هَستشِ دين مزدايي دارد (فضيلت.)31 :1311 ،

در واقع در متون پهلوي ،دين منبع شناخت است؛ شناختي که انسان را از
خير و نيكي آگاه ميگرداند و دوري جُستن از شر و بدي را به او ميآموزد.
بنابرين ،دوگانهباوريِ بنيادين در يزدانشناختِ دين زرتشت به حوزة معرفت
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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وارد ميشود ،تا آنجا که غايت معرفت ،تشخيص نيكي از بدي ،خير از شر ،نور
از تاريكي و برگزيدن نيكي ،خير و روشنايي از سوي انسان ،دانسته ميشود(.)24
اين غايت در بند  4اندرزنامة پوريوتكيشان بروشني بيان شده است:
به گيتي ،نخست ،به دين خستو بودن و دستورات آنرا کار بستن
و ستودن و از آن روگردان نبودن ،گروش (باور) ،از روي مَنِش
(انديشه) به بهدين مزديسنان داشتن ،سود از زيان و گناه از کرفه،
بهي از بدي و روشني از تاريكي و مزديسني از ديويسني بگزيدن
(نوابي.)322 :1333 ،

در متن پهلوي چيم کستي يا پُسِ دانشْن کامگ نيز دين بعنوان منشأ
دانايي و گزينش بر اساس خرد معرفي ميشود تا آنجا که بستن کستي
مهمترين نشانة دينداري و التزام به آن دانسته شده است:
پرسيد پسر دانشکامه :بياموزم که چرا کستي نابسته رفتن را
گرانتر گناه انگاريم و کستي بستن را خود چيم [دليل ،چرايي]
چيست؟ گفت پدر دانايي دوست :دان به نيكي و گزين به خرد،
چه دين را اندر گيتي در اصل کار دو است :يكي دانش نمودنِ
آنچه دانستن را شايد و يكي راه نمودن بدانچه دانستن را نشايد و
گرويدن را سزد (غيبي.)233 :1333 ،

 .3اقسام معرفت (خرد) در متون پهلوی
عالوه بر خرد همهآگاه اورمزد ،در متون پهلوي از دو نوع خرد ديگر نيز سخن
 80بميان آمده است؛ آسنخرد ( )āsn xradو گوشسرود خرد (.)gōš srōd xrat
 .1-3آسنخرد یا خرد غریزی
آسنخرد يا خرد غريزي ،خردي متعالي است که اورمزد و امشاسپندان و
ديگر ايزدان و برگزيدگان ديني از آن برخوردارند .بهرهمندي انسان از اين نوع
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خرد سبب انجام کارهاي نيک و دوري از بديها ميشود (قليزاده.)41 :1313 ،
در پرسش  32مينويخرد (بند ،)3اورمزد با نيرو و کارداني آسنخرد (خرد غريزي)
خود آفريدگان مينو و گيتي را ميآفريند و اداره ميكند (تفضلي.)24 :1331 ،
آسنخرد به انسان در گرايش به اورمزد و گزينش نيكيها کمک ميكند؛
آنچنانكه انديشيدن بر اساس اينگونه خرد ،سبب فراگيري هر چه بهتر
دستورات اوستا و زند ميشود (دينكرد ششم ،ب  )12و بكار نبردن آسنخرد،
موجب تباهي فَرَه( )23و دين آدمي ميگردد (شايست ناشايست ،فصل  3بند .)1
دومناش با استناد به فصلهايي از دينكرد سوم (فصل  113و  ،)244سپندمينو
را همان آسنخرد اورمزدي ميداند که منشأ خرد و دانايي است و بهمن
امشاسپند ،زادة سپندمينو و تجلي خرد اورمزد بر آفريدگان ميباشد .اورمزد
بواسطة آفرينش بهمن امشاسپند ،آسنخرد را در وجود انسان بوديعت ميگذارد
( .)De Menasce, 1973: p.123, 232به سخن ديگر ،بهمن ،آسنخردي که از
اورمزد دريافت کرده است را به انسانها ارزاني ميدارد که همان نيروي انديشه و
خردورزي در انسان است؛ بنابرين يكي ديگر از کارکردهاي بهمن امشاسپند را
ميتوان اعطاي آسنخرد به انسانها دانست؛ از همين روي در بندهش (فصل 11
بند  )124آمده است:
آسنخرد و گوشسرود خرد نخست بر بهمن پيدا بود  ...از همة
ايزدان بهمن به دادار نزديكتر است (بهار.)111 :1311،

 .2-3گوشسرود خرد یا خرد اكتسابی
در بيشتر متون پهلوي ،آسنخرد همراه با گوشسرود خرد يا خرد آموخته
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(اکتسابي) آمده است؛ اين خرد ،راهنماي انسان در انتخاب راه درست و شناخت
نيكوييهاست .انسان بياري گوشسرود خرد از تجربهها و آموختههاي خود درس
ميگيرد و نيرو مييابد تا نتيجة آنها را بكار گيرد؛ همچنين آگاهيبخشي غيبي
نتيجة اين خرد است (طالبي و راشد محصل :1333 ،پيشگفتار) .آسنخرد
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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سرآغازي براي بدست آوردن گوشسرود خرد است( )22و هر کسي که آسنخرد
بيشتري دارد ،گوشسرود خرد بيشتري را ميتواند بياموزد (راسته ،بندهاي  3و
 )21و کسي که اين دو خرد را با هم داشته باشد ،به برترين زندگي (بهشت)
دست مييابد (قليزاده .)41 :1313 ،بعنوان نمونه ،در فصل  11بندهش (بند
 )124آمده است:
آسنخرد و گوشسرود خرد ،نخست بر بهمن پيدا شوند .او را که
اين هر دو است ،بدان بهترين زندگي رسد .اگر او را اين هر دو
نيست ،بدان برترين زندگي رسد .چون آسنخرد نيست،
گوشسرود آموخته نشود .او را که آسنخرد است و گوشسرود
خرد نيست ،آسنخرد به کار نداد بردن (بهار.)111 :1311 ،

در دينكرد ششم ،وابستگي ميان آسنخرد و گوشانسرود خرد مورد تأکيد
قرار گرفته است تا آنجا که يكي از شروط دينداري بشمار آمده است:
کسي که به اين ده چيز نَه با هم ،بلكه جداگانه توجه کند،
پوريوتكيش (ديندار) نيست ،بلكه مشرك است :مينو و گيتي؛ تن
و روان؛ آسنخرد و گوشسرود خرد؛ کُنش و بغوبخت (تقدير)؛
دين و مانسر (کالم مقدس) (ميرفخرايي.)241 :1332 ،

در دينكرد سوم (فصل ،)11دانش ،حاصل يگانگي اين دو نوع خرد معرفي
شده است (فضيلت131 :1311 ،ـ  )143و آرامش و کاميابي نتيجة نيکانديشي
يا بهمن دانسته شده است که بهرهمندي از آن نيز ثمرة همراهي آسنخرد و
 82گوشسرود خرد است (دينكرد سوم ،فصل23؛ فضيلت.)111 :1311 ،
 .4پیوند میان معرفت و اخالق در متون پهلوی
در متون پهلوي ،آسنخرد توانايي عقالني نهفته در وجود آدمي است که
بوسيلة گوشسرود خرد کامل ميشود و انسان را به شناخت ميرسانند .اين
شناخت ،ماهيت و غايتي اخالقي دارد چون هدف از آن تعالي معنوي و اخالقي
سال دهم ،شماره سوم
زمستان 8931

انسان و در نهايت رسيدن به دين و کالم اورمزد و يگانه شدن با اوست .ماهيت
اخالقي و معنوي شناخت در متون پهلوي امري است که زنر به آن باور دارد و آن
را مورد تأکيد قرار ميدهد تا آنجا که «بهمن» را با آسنخرد (خرد ذاتي) و
«اکومن»[انديشة بد] را با «آز» يكسان و برابر ميداند ()DKM, 361. 21-362.2؛ آز
در دين زرتشتي بر هرگونه حرص و طمع داللت دارد و در قلمرو اخالق در
برابر خشنودي و رضايت قرار ميگيرد (جاللي مقدم .)121 :1332 ،ديو آز در
بُندهش (فصل  ،12بند )112چنين توصيف شده است:
آز آن دروجي است که چون همة خواسته گيتي را بدو دهند،
انباشته نشود و سير نگردد .چنين گويد که چشم آزمندان هاموني
است که او را سامان نيست (بهار.)121 :1311 ،

تقابل خرد و آز بيش از هر جاي ديگر در وجود انسان پديدار ميشود .در
واقع وجود انسان آوردگاه اصلي اورمزد خردمند و اهريمن آزمند است .بنابرين
ميتوان اين تقابل را صورتي از دوگانهباوري موجود در فلسفة دين زرتشت
دانست که در درون انسان تجلي مييابد و غلبة هر يک بر ديگري فضيلت و
رذيلت اخالقي را بوجود ميآورد (يزدانيراد و رنجبر جمالآبادي.)11 :1333 ،
در متنِ پهلويِ مينويخرد(پرسش ،)33آز در مقابل خرد قرار ميگيرد و بسبب
آز است که انسان بيخرد ،خردمند و انسان خردمند ،نادان جلوه ميكند.
در گزيدههاي زادسپَرَم (فصل  ،34بند  )32ديو آز براي آلودن آفرينش اورمزد،
خود را به سه صورت عرضه ميكند« :چهري»« ،بدونِ چهر» و «بيرون از چهر».
()23

اين سه صورت که بترتيب عبارتند از ميل به خوردن ،شهوت (وَرَن)

و اشتياق 83

بدست آوردن هر چيز خوب ،تجليات مختلف ديو آز براي نبرد با آفرينش اورمزد و
فريب آفريدگان هستند .در دينكرد پنجم (فصل ،3بند ،)4خرد ابزاري براي
نگهداري انسان از حملة ديوان مختلف از جمله ديو آز ،شمرده ميشود؛ در عين حال
به نگهداشتن و دوري از وَرن ،بيشتر از همة ديوان سفارش شده است (بند.)3
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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در اندرزنامة يادگار بزرگمهر (بندهاي 41ـ  )21نيز آز و وَرَن از دروغهايي شمرده
ميشوند که اهريمن بوسيلة آنها مردم را ميفريبد و تن و روانشان را تباه ميگرداند.
اين متن پهلوي راه ستيز با اين دروغها را بيان ميكند و آسنخرد و گوشسرود
خرد را بعنوان نخستين ابزارهاي ستيز برميشمارد (بندهاي 42ـ  .)43در متن
پهلوي راسته (بند ،)23کاهش آسنخرد دليل پيدا شدن آز و ورن و ديگر
رذائل اخالقي مانند خشم و رشک دانسته شده است.
ـ پیمان
سالح خرد در مبارزه با آز و ورن و ساير رذائل اخالقي ،پيمان يا ميانهروي
است .پيمان ،دوري از افراط و تفريط اهريمني است که جوهرة دين ،قانون خداوند
و کالم مقدس است (زنر .)432 :1333 ،واژة پيمان برگرفته از پيشوند «»pati
همراه با ريشة « »māy/maاوستايي بمعني «اندازه گرفتن» و «سنجيدن» است؛
اين واژه در پارسي ميانه بصورت « »paymanآمده است و در ادبيات اين دوره در
معانيِ «اندازه»« ،دوره»« ،ميانهروي» و غيره بكار رفته است (آموزگار:1312 ،
 .)1314در دينكرد ،فصل  233سوم ،)DKM, 306 f.; B. 234( ،علت فرستادن
دين مزديسنا از سوي اورمزد ،بازگرداندن اعتدال به آفرينش معرفي شده است،
اعتدالي که بدليل تازش اهريمن بر آفرينش از ميان رفته است و به افراط و
تفريط گراييده است ،از اينرو دين اورمزد تنها در يک کلمه خالصه ميشود و
آن ميانهروي است و دين اهريمن در دو کلمه خالصه ميشود و آن افراط و
تفريط است ( .)De Menasce, 1973: p.292در مقدمة دينكرد هفتم (بندهاي

 21 84تا  )24نيز پيمان عامل پيوند انسان با خدا و تسهيلکنندة راه مبارزة
انسان با بدي و نابودي اهريمن معرفي شده است؛ جم بوسيلة نيروي پيمان
(ميانهروي) آفريدگان را بيمرگ و عاري از پيري و گرسنگي و تباهي ،آسوده
ساخت .در اين زمينه در دينكرد ششم (بند  )132نيز چنين آمده است:
راه رسيدن به گرودمان ،دين است که پيمان است؛ زمانيكه اورمزد
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اين راه را آراست ،پس اهريمن دو راه در برابر آن فراز نهاد يكي
افراط و يكي تفريط (ميرفخرايي.)114 :1332 ،

در همين متن پهلوي بيان شده که بدليل زيادهروي و افراط است که انسان
جهان هستي را به آشوب ميكشاند و اگر در گيتي ميانهروي پيشه کند؛ آرامش آن
را از بين نميبرد (بند ث ()12؛ ر.ك :همان .)233 :از همينروي ميتوان چكيدة
اخالق دين مزديسنا را پيمان دانست که مبناي آن خردورزي و عقالنيت است .در
بينش اخالقي متون پهلوي ،انسان آراسته به خصال اخالقي ،انسان ميانهرو است؛
انساني که با تكيه بر نيروي خرد خويش ،از افراط و تفريط ميپرهيزد و به اين
شيوه از رذائل اخالقي دوري ميكند .همچنين ،ميانهروي يا پيمان ابزاري براي
تشخيص و گزينش فضايل اخالقي است( .)21زندگاني مبتني بر فضايل اخالقي در
دين زرتشت ،مقدمة نيل به اورمزد و جهان مينوي است و خردورزي و ميانهروي
ابزارهاي ضروري اين زيست اخالقي هستند؛ بعنوان نمونه ،در پرسش 42
مينويخرد (بند 3ـ ،)1خرد و پيمان از ابزارهاي نيل به اورمزد ،امشاسپندان و
بهشت برشمرده شدهاند.
در متون پهلوي ،خرد و دانايي تنها به تعالي معنوي فرد محدود نميشود
بلكه انسان بعنوان جزئي از نظام آفرينش وظيفه دارد با شناخت دين بعنوان
منبع آگاهي و دانش ،هدف نهايي آفرينش اورمزد را درك کند .ادراك فلسفة
آفرينش اورمزد که همان پيروزي نهايي اورمزد بر اهريمن يا خير بر شر است،
انسان را از خويشكاريش نسبت به جهان هستي و آفريدگان اورمزدي موجود
در آن آگاه ميگرداند .در جهانبيني زرتشت خويشكاري انسان در جانبداري از 85

خير و کوشش براي پيروزي آن بر شر ،تعريف ميشود ،بنابرين انسان وظيفه
دارد با ميانهروي در کُنش خويش که برخاسته از خردمندي و دانايي است
براي آباد کردن جهان هستي و ياري رساندن به انسانها و ساير موجودات
آفرينش گام بردارد و بدين شيوه خير و روشنايي را پشتيباني کند و موجب
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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برقراري صلح و آرامش در جهان هستي گردد تا اعتدال از ميان رفتة آن
(بدليل تازش اهريمن) دوباره بازگردد و فرشگرد (نوسازي و رستاخيز دوبارة
آفرينش) محقق شود.
بعنوان نمونه ،در دينكرد سوم (فصل  ،)113دانايي بن و علت کنشهاي
اخالقي دانسته شده است:
دانايي ،بُنانگيزِ رادمردي (بخشندگي) ،راستي ،سپاسداري،
نژادگي ،شرم ،قناعت ،مهرورزي ،عدالت و ديگر هنرهاي اخالقي
ويرايشگر جهان و نيز بُنانگيز ثوابكاري و پارسايي در مردمان
است (فضيلت.)211 :1311 ،

در تأييد اين مطلب ميتوان به بند ديگري از دينكرد استناد کرد ،آنجا که
آمده است:
اين نيز پيداست که همانگونه که زمين کدة آب و آب زيور و
پيراية کشت و کشت ،افزايش و رونق جهان و بر و ميوة آن
نگاهداري و پايداري کشور است ،پس دانايي خانة خوبي و خوبي
تن خرد و خرد افزايندة جهان است (.)DKM, 567

 .5پیوند میان معرفت و تربیت
 .1-5پرورش آسنخرد
()23

از نگاه سنتگرايان

قوة عاقله بسط و انعكاس عقل کلي است و چنانچه

از عقل کلي و وحي (که بتنهايي محتواي قدسي و صفت مينويش را به معرفت
 86ميبخشد) جدا گردد ،بصورت يک نيرو و ابزار اهريمني درخواهد آمد .بنابرين
بجاي اينكه انسان را «حيوان ناطق» بناميم ،ميتوان در مرتبة اساسيتر وي را
موجودي دانست که به وي عقل کلي عطا شده است و اين عقل خود به ذات
مطلق تكيه دارد تا آن را بشناسد .در اين ترجمان از عقل ،معرفت نيز شناخت
آن جوهر عالي است که در مرکز شعور آدمي ميدرخشد و بسان اتصال آفتاب
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با پرتوهاي خويش به عقل متصل است و راه نيل به اين معرفت ،شهود است
که شأن آن دريافت بيواسطة حقيقت است(( )31نصر .)11-12 :1332 ،بنابرين
اگر آسنخرد را همسنگ با نفس ناطقه در وجود انسان بدانيم ،راه پرورش آن
کشف و شهود عرفاني است؛ در واقع نوعي دروننگري و تأمل در نفس که
انسان را به حكمت يا بعبارتي معرفت اشراقي ميرساند تا آنجا که چشم جانش
روشن ميگردد و حقايق را بيواسطه دريافت ميكند .هر اندازه آسنخرد در
انسان پرورش يابد ،ميزان درك و دريافت انسان از دين زرتشت که منبع
حكمت اورمزدي است بيشتر ميشود؛ در واقع وجودش ،ظرفيت بيشتري براي
پذيرش معرفت الهي پيدا ميكند.
بر اساس متون پهلوي ابزار پرورش آسنخرد ،اشراق و شهود معنوي است
که از آن به «چشم جان» ياد شده است .مفهوم چشم جان ،مفهومي است
دربارة ارتباط ميان ساحت «مشهود» (گيتي) و «نامشهود» (مينوي)؛ اين لفظ
اغلب (بخصوص در متون کالمي) بر ادراك عقلي داللت ميكند و معادل
الفاظي مانند

perception

و

insight

در زبان انگليسي است که هر دو اشتقاقاً

به حيطة شهود مربوطند ،اما در معناي عقلي هم تخصيص معناي يافتهاند.

بعنوان نمونه در بحثي منظم دربارة مسئلة علم و جهل در دينكرد سوم
(فصل 411بند يک) تعاريف زير آمده است:
جوهر علم آن است که تعريف آن بخودي خود اين است :آنچه چشم
جان را به ديدن اشيائي که بر جان مشهودند ميگشايد ،درست مانند
جوهر نور که تعريفش اين است :آنچه چشم تن را به ديدن اشيائي

87

ميگشايد که بر تن مشهودند (شاکد.)22-23 :1313 ،

در واقع ،جان در تقارن با تن ،اشياء را به «چشم جان» ميبيند ،بنابرين
الزم نيست چيزي بيشتر و ژرفتر از اين بر اين تعبير حمل کنيم که جان اشياء
روحاني را ادراك ميكند و عضوي که اين ادراك بر عهدة اوست بر سبيل
استعاره «چشم جان» ناميده شده است (همان .)23-21 :به سخن ديگر ،چشم
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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جان همان شهود جهان مينوي است که بارها در متون پهلوي به آن اشاره
()31

شده است

و بارزترين نمونة آن در زند بهمنيسن (فصل ،3بند 14ـ )3

آمده است؛ هنگامي که خرد همهآگاه اورمزد بصورت آب تجلي مييابد و
توسط اورمزد بر دستان زرتشت پيامبر جاري ميشود تا او بياري اين خرد از
رويدادهاي آينده و وقايع گذشته آگاه گردد( .)32نمونة ديگر ،همسخني زرتشت
با امشاسپندان است و دريافت سفارشها و خويشكاريهايي است که هر يک از
امشاسپندان به وي عرضه ميكنند (گزيدههاي زادسپرم ،فصل .)23
 .2-5پرورش گوشسرود خرد
پيشنياز کشف و شهود عرفاني ،رسيدن به مرحلهيي از دانايي است ،چنانكه
انسان بتواند با گزينش خردمندي در جستجوي حقيقت غايي به سير و سلوك
عرفاني دست بزند و از راه دروننگري و مكاشفه به سرمنزل مقصود برسد.
همانطور که پيشتر بيان شد ،انسان داراي دو نوع خرد است؛ يكي آسنخرد يا
خرد غريزي است که بهرهيي از دانايي مطلق اورمزد در وجود او است و ميتوان
آن را با عقل يا نفس ناطقه برابر دانست .ديگري گوشسرود خرد يا خرد
اکتسابي است که ميتوان آن را با توانايي دريافت دانش و علم در وجود انسان
برابر دانست که مقدمات تعالي معنوي را براي انسان فراهم ميكند .پرورش
گوشسرود خرد از طريق تعليم و تربيت ممكن ميشود؛ بهمين دليل در
جهاننگري مزديسنا آموزش دين و دانش از اهميت بسزايي برخوردار است و
اين اهميت در متون دوباره بازتاب مييابد و مورد تأکيد قرار ميگيرد ،تا آنجا

 88که برخي از اين متون مانند خويشكاري ريدگان( ،)33چيم کستي و خسرو و
ريدگ( )34بصورت ويژه به تعليم و تربيت اختصاص دارد و با اين هدف نگارش
يافته است .بعنوان نمونه در متن پهلوي خويشكاري ريدکان (بند )3 ،2 ،4
آمده است:
به گاه از روي داد به دبيرستان شويد ،اندر دبيرستان چشم و
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گوش و دل و زبان به فرهنگ داريد ،چونتان از دبيرستان فراز
هلند اندر راه هوشيارانه و با فرهنگ رويد (غيبي.)242 :1333 ،

در اندرز پوريوتكيشان (بند  41و  )42در مورد لزوم کسب فرهنگ و دانش
ميخوانيم:
به فرهنگ خواستاري کوشا باشيد ،چه فرهنگ تخم دانش است و
ميوة آن خرد و خرد را راهبري هر دو جهاني است ،و هم دربارة
آن گفته شده است که فرهنگ اندر فراخي ،پيرايه و اندر سختي،
پناه و اندر پريشاني دستگير و اندر تنگي پيشه است (نوابي،
.)331-332 :1333

دربارة اهميت آموختن و کسب دانش نيز در سخناني از آذر فرنبغ
فرخزادان آمده است:
پرسيد که کشتن خرد چه؟ او گفت که کشتن خرد ،آموختاري و
آب آن نيوشيداري و بار آن گزيداري و جاي آن بهشت روشنِ
همه آساني است (عريان.)111 :1331 ،

انوشيروان بهنگام سخن گفتن از پادشاه شايسته ،کسب دانش و برخورداري
از علم بسيار را از ويژگيهاي او برميشمارد (ابنمسكويه )13 :1334 ،و از نظر
خسرو قباد پادشاهي که سياست و تربيت مُلک و غمخواري مردم را به نيكويي
انجام ميدهد و در زمان پادشاهي او همة مردم در رفاه و آسايش و فراغت و

عافيت هستند ،از پادشاهان ديگر برتر است (همان .)33 :در فصل  23دينكرد
89
سوم در اينباره ميخوانيم:
هر اندازه که خرد شنيداري (استوار بر آموختههاي بروني) ،رو
سوي خرد خدادادي کند ،آباداني و شهرياري به کام و به بهمن در
پيوسته گردد؛ بهمان اندازه رامش بر بيم غلبه ميگردد .هر اندازه
که بدآگاهي و شوربختي و شهرياري ناکام به اکومن در پيوسته

رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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گردد ،بهمان اندازه بيم و رامش زورمند ميگردد (فضيلت:1311 ،
.)113

در تأييد اين مطلب ميتوان به سخنان هوشنگ در جاودانخرد استناد کرد؛
هوشنگ کسب دانش را در کنار کارهايي چون حلم ،عفت و عدالت از کارهاي
نيكويي ميداند که آموختن آن موجب کسب خير و دوري از شر ميگردد
(ثروتيان .)44 :1311 ،در باور او دانش عبارتست از کسب خير و دوري از شر؛
«با حكمت پرده از روي دانش باز ميشود و با زهد ميتوان به حكمت استوار
رسيد» (همان 44 :و  .)32از اين سخن هوشنگ ميتوان دريافت که دانش و
حكمت مكمل يكديگرند؛ اگر گوشسرود خرد را همسنگ دانش و آسنخرد را
همسنگ حكمت بدانيم ،اين دو با همراهي يكديگر انسان را در نيل به معرفت
الهي و تعالي معنوي ياري ميكنند .هر کدام نيز بشيوة متفاوتي پرورش
مييابند؛ گوشسرود خرد از طريق تربيت و دانشآموزي و آسنخرد از طريق
اشراق و مكاشفة عرفاني.
در متن اندرزي آراء دين به مزديسنان (بند )1نيز به لزوم همراهي اين دو
خرد اشاره شده است:
تعاليِ خرد ذاتي از خرد اکتسابي است .کسي که خرد ذاتي دارد ولي
خرد اکتسابي ندارد ،خرد ذاتي را بكار نميتواند بردن؛ اگر خرد ذاتي
ندارد ،پس خرد اکتسابي بر نميشود (نظري فارساني.)134 :1333 ،

اين مهم ،يعني همراهي خرد ذاتي و خرد اکتسابي در نيل به معرفت،
 90چيزي است که سيد حسين نصر ،از متفكران سنتگرا نيز به آن اذعان دارد:
گرايش به شناخت امر قدسي و معرفت قدسي ،مهمترين بخش
آيين زرتشت است و در متون مزدايي بويژه آنها که صبغة فلسفي
دارند همانند دينكرد ،مفصالً به معرفت پرداخته شده است؛ بدين
وسيله ،عقيدة حكمتِ باطني و حكمت اکتسابي بطور کامل
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گسترش مييابد و اين دو با تكميل يكديگر و پيوند با هم ،منجر
به حصول معرفت قدسي ميشوند (نصر.)13 :1332 ،

 .3-5گندیشاپور و نمودهای عینی معرفت الهی
همة نمونههايي که پيشتر بيان شد ،اهميت و لزوم پرداختن به تربيت را
نشان ميدهد که بر اساس آن ميتوان گفت پرورش عقل (آسنخرد) بجز از
طريق دانش مسير نميشود و تربيت سنگبناي دانايي و خردمندي است که
بوسيلة آن ميتوان عقل را راهبري و راهنمايي کرد.
احترام و ارزشمندي دانش و دانايي در زمان امپراتوري ساساني خود گواهي
بر اهميت تعليم و تربيت است .در اين برهة تاريخي دوباره تالش ميشود
متون ،دانش و معارفي که مربوط به ايرانيان بوده است ،از اماکن مختلف
گردآوري شود ،زيرا ساسانيان بر اين باور بودند که همة دانشها و کتابهاي

باقيمانده از عهد باستان در همة زبانها و فرهنگها از تعاليم و آموزههاي اوستا
بهره بردهاند و با الهامپذيري از آن در جريان ترجمه و انتقال بوجود آمدهاند.
در فرايند گردآوري متون ،دانشها و معارف از ديگر فرهنگها ،نهضت ترجمه
آغاز ميشود که با شروع آن زمان تأثيرپذيري ايرانيان از دانشها و معارف ديگر
فرهنگها و ملل فراميرسد .اوج اين تأثيرپذيري از فرهنگ ،فلسفه و علم يونان
در زمان ساسانيان به دوران پادشاهي اردشير اول و شاپور اول و خسرو
انوشيروان برميگردد .اردشير پس از آنكه حكومت را بدست ميگيرد ،دستور به
گردآوري اوستا و ساير دانشهايي دارد که به باور ساسانيان ريشة همة آنها
تعاليم زرتشت بوده است( .)33شاپور عالوه بر مكتوبات ديني ،متنهايي در زمينة

91

پزشكي ،نجوم ،فلسفه ،صنايع و مهارتها گردآوري کرد و با اوستا مطابقت داد.
از اشتراکات اصطالحي و محتوايي موجود در متون پهلوي ميتوان فهميد
که متون ارسطويي در ترجمههاي دورة شاپور جايگاه ويژهيي داشتند .خسرو
انوشيروان همة اين متون که در مجموع مذهب زرتشتي را تشكيل ميدهند،
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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در اختيار عموم گذاشت و فرمان داد تا آنها براي استفادة بشريت مورد مطالعه
و بحث قرار گيرند (گوتاس.)22-11 :1331 ،
()32

بيترديد تأسيس دانشگاه گنديشاپور بدست شاپور اول

و شكوفايي آن

در دوران پادشاهي انوشيروان ،نقطة عطفي در حيات علمي و فرهنگي ايران
دورة ساساني بشمار ميآيد ،تا آنجا که از آن دوران سراسر شكوه و عظمت به
عصر نهضت فرهنگي ايران ياد ميكنند .اگرچه در درون جامعة ساساني
باورهاي مذهبي و گاه سختگيريهاي نهادهاي ديني مشكالت و محدوديتهايي
را در زمينههاي علمي و فرهنگي بوجود ميآورد اما ايران در پيوندهاي مستمر
فرهنگي خود با گذشته و پيشينههاي دانشپژوهي ،پذيرش دانش و کوشش
در ترويج آن ،نهاد فرهنگي بزرگي مانند گنديشاپور را بوجود آورد که از
يكسو ،عامل التقاط و چندگانگي فكري و دانشي ميان ملل مختلف شده بود و
از سوي ديگر ،از انسداد و بسته شدن جامعه جلوگيري کرده و شرايط رونق و
پويايي علمي را نهتنها در دورة ساساني بلكه تا سه قرن پس از ظهور اسالم
استمرار بخشيد (تكميل همايون.)21-23 :1314 ،
جمعبندی و نتیجهگیری
مبناي معرفتشناسي متون پهلوي در وهلة نخست اينست که معرفت
منشأيي اهورايي دارد و اين معرفت در دين يا کالم اهورايي پديدار گشته
است .از همينرو ميتوان گفت ،معرفت برخاسته از متون پهلوي که زيربناي آن
آموزهها و تعاليم ديني است ،معرفتي است که جنبة باطني و شهودي دارد و

 92شناخت آن بوسيلة خرد غريزي و ديدة روحاني و از راه اشراق و شهود ممكن
ميشود .الزمة چنين شناختي بهرهمندي از دانش ديني است ،به اين معنا که
محتواي دين ،يعني دستورات و سفارشهاي آن ،از راه عقل به ادراك درميآيند
و عامل تشخيص کار نيک از بد و خير از شر ميشوند .چنين معرفتي مقدمات
تعالي معنوي انسان را فراهم ميكند .همچنين اين معرفت سرشت و غايتي
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اخالقي دارد ،زيرا انسان را بسوي اورمزد ،خير و نيكي و آراسته شدن به فضايل
اخالقي راهنمايي ميكند.
در اين ميان ،تعليم و تربيت ابزار مهمي بشمار ميآيد؛ پرورش گوشسرود
خرد که مبنايي براي پرورش آسنخرد است از طريق تعليم و تربيت ممكن
ميشود .رسيدن به درجهيي از دانايي و خردمندي مقدمهيي براي آگاهي بيشتر
و پرورش جنبة باطني معرفت است؛ تا چشم جان روشن شود و انسان به
ديدار اورمزد نايل گردد .در حقيقت ميتوان گفت معرفت برخاسته از متون
()33

پهلوي نوعي از جاودان خرد

يا حكمت خالده است .اين معرفت اساساً

منشأيي الهي دارد و امري مقدس است که اورمزد به انسان بخشيده است.
اساس اين معرفت شناخت اورمزد است ،وجود برتري که در رأس سلسله -
مراتب هستي قرار دارد و منشأ آفرينش موجودات هستي است (اشكال کثرت).
همچنين در حكمت خالده معنويت و اخالق نتيجة معرفت قدسي است؛ انسان
بهرهمند از دانايي به انساني اخالقي مبدل ميشود که خويشكاري خود را در
جانبداري از خير و غلبه بر شر ميداند؛ بتعبير ديگر ،در حكمت جاويدان،
اخالق يكي از جنبههاي معرفت بشمار ميآيد.
پینوشتها
 .1ميان معرفت ديني و معرفتشناسي ديني تمايز وجود دارد؛ معرفت ديني عبارتست
از مجموعه شناختهاي ما دربارة بخشهاي مختلف دين ،از قبيل فقه ،اخالق و اصول
و اعتقادات ديني ،اما معرفتشناسي ديني توجيه عقالني آموزههاي ديني است و 93
نگاهي است از بيرون به آنچه در حوزة معرفت ديني ميگذرد .در واقع ميتوان گفت

معرفتشناسي ديني پس از معرفت ديني زاده ميشود و مسبوق به آن است؛
بنابرين ،معرفتي مضاف و پَسيني بشمار ميآيد (فعالي.)22-23 :1311 ،
 .2بطور کلي متون پهلوي را ميتوان به دو دسته ديني و غير ديني تقسيم کرد؛ متون پهلوي

غيرديني شامل آثار تاريخي زندگي شاهان و داستانهاي پهلواني (مانند کارنامة اردشير
رياضي هروي ،صفايي مقدم ،پاكسرشت ،جليليان؛ رهيافتي به مفهوم معرفت در متون پهلوي ...
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بابكان و يادگار زريران) و مجموعههاي حقوقي ،اجتماعي و فرهنگي ،تاريخي و
جغرافيايي (مانند ماديان هزار دادستان ،خسرو و ريدگ ،شهرستانهاي ايران).
 .3از حكمت و فلسفة ايران باستان ،در آراء و نوشتههاي بزرگان و حكماي اسالمي مانند
سهروردي ،با عناويني چون حكماي خُسروانيّين ،الفَهلويين ،حكماء الفارسيين،
حكماي الفُرس ،الكَسرَويون و  ...ياد شده است (رضي.)31 :1333 ،
 .4گزيدههاي زادسپرم ،فصل  34بند 12؛ افزون بر بندهش و گزيدههاي زادسپرم ،در
ديگر متون پهلوي از خرد همهآگاه اورمزد سخن بميان آمده است؛ مانند فصل 22
روايت پهلوي ،بندهاي 1-4؛ فصل  3زندِ بهمنيسن ،بندهاي 3-11؛ فصلهاي  22و
 23گزيدههاي زادسپرم و فصل  11شايست ناشايست ،بندهاي .23 -41
 .3دعاي اهونور (پهلوي )ahunawar :مقدسترين دعاي زرتشتي است که در آن
«راستي» مورد ستايش قرار ميگيرد .اين دعا که در تاريخ اساطيري ايرانيان نقشي
محوري دارد ،هستة اصلي دين زرشت بشمار ميآيد (قليزاده)111 :1313 ،؛
آنچنان که در فصل  23کتاب دينكرد سوم به همگني و يگانگي دين و دعاي اهونور
در اوستا اشاره شده است.
 .2خيم (پهلوي )xem :در زبان پهلوي بمعناي فطرت و طبيعت اصلي ،راست و پاك

پيش از تازش اهريمن بر گيتي است (مزداپور .)12 :1311 ،در بند  43يادگار
بزرگمهر خويشكاري خيم ،تَن از خوي بد و آرزو و شهوت پالودن توصيف شده است.
در متون پهلوي ،خيم بيش از هر اسم ديگري با خرد همراه است.
 .3در مباحث مقايسهيي هدف برقراري «نسبتهاي مشابه» بين مفاهيم در نظامهاي
مورد بحث است نه «مفاهيم مشابه» .به سخن ديگر ،پس از استنتاج جوهرة اساسي
مفاهيم و روابط ميان آنها ،نسبتهاي مشابه بين مفاهيم در دو نظام نمايانده ميشود
94

(شايگان .)1-21 :1332 ،بنابرين ،در اين بخش از پژوهش هدف آن نيست که
مفاهيم کامالً مانند هم فرض شوند و با يكديگر تطبيق يابند ،بلكه هدف دريافت
نسبتهاي مشابه بين آنهاست.
 .1در سلسلة مجردات ،عقل اول که آن را عقل کلي ،عقل فعال و عقل دهم نيز مينامند،
صادر اول است؛ جوهر مجرد و يگانهيي که ويژگيهاي خرد پروردگار را داراست
(طالبي و راشد محصل :1333 ،پيشگفتار).

سال دهم ،شماره سوم
زمستان 8931

 .3هنديمانگري (پهلوي ،)handemangarih :بمعناي رياست تشريفات و امر معرفي
کردنِ کسان به حضور شاهنشاه است .معناي دقيق واژه «همصورت کردن و روبرو
کردن است» (بهار.)133 :1331 ،
 .11بر اساس آنچه در اوستا و ادبيات پهلوي آمده است ،انسان موجودي دو بعدي است
و در وجودش دو بعد تَن ( )tanuو اوروَن (روان يا نفس) از يكديگر قابل تفكيک و
شناسايي است.
 .11اَخو ()axw؛ جان يا نيروي حيات ،اراده و ذهن در انسان است؛ خويشكاري اين نيرو
نگهداري تَن و تنظيم زيست طبيعي آن است .اين نيرو با تن به هستي ميآيد و با
آن نيز نابود ميشود (بهار .)33 :1331 ،در دينكرد سوم ،فصل  ،211اخو به خداي و
فرمانده روان تعبير شده است.
 .12دَئنا ( ،)denدئنا نيرويي است که انسان را در انجام خويشكاري دينيش ياري ميكند
(شاکد.)131 :1313 ،
 .13بَوي ( )bôyيا بَوذه ،نيروي شعور و آگاهي است (همانجا).
 .14اوروَن ( )ruwanيا روان ،مسئول کردار انسان است و گزينش خوب و بد بر عهدة
اوست؛ پس از مرگ همين نيروست که پاداش بهشت يا پادافره دوزخ را دريافت
خواهد کرد (قليزاده.)222 :1313 ،
 .13فروَهر ) )frawaharيا فروَشي ،نيروي محافظ و نگهدار انسان است که بر خالف
روان ،مسئول کارهاي نيک و بد نيست و همچنان پاك ميماند (اوشيدري:1331 ،
.)334-333
 .12همچنين يسناي  ،22هاتها  4و 2؛ يشت  13بند .143
 .13هوش ( )ōŝنيروي حافظه و به ياددارنده در ذهن انسان است .در فصل  13و  11از
متن پهلوي راسته؛ آموزة پزشكي مغان ،هوش همراه با بوي آمده است و ياريگر او
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بشمار ميآيد؛ بوي از مينوان ،آگاهي به هوش ميدهد و هوش آن را به تن ميدهد
(اشه و ميرشاهي.)23-33 :1313 ،
 .11وير ( )wirتوانايي درك و فهم که از نيروهاي روان است؛ بعنوان نمونه در بند 1
فصل نخست شكندگمانيکوزار از شش ابزار سخن ميرود که وير يكي از آنهاست.
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 .13در بند  131بندهش ،روان به اورمزد تشبيه شده است و هوش ،وير و دريافت،
انديشه ،دانش و فهم همچون امشاسپنداني هستند که در پيشگاه او ايستادهاند.
 .21يكي از متون بازمانده از دوران ساسانيان است؛ اين کتاب توسط موبدان
زرتشتي نوشته و موضوع آن پزشكي و درمان بيماريهاست .اين اثر بخوبي دانش
پزشكي در ايران باستان را منعكس کرده است.
 .21بِيلي منشأ اين سه نيرو (يعني وير ،هوش و خرد) را در آراء ارسطو يافته است و آنها را
بترتيب نيروي «ذاکره»« ،حافظه» و «عقل» دانسته است (.)Bailey, 1971: p.100
 . 22متن کوچكي دربارة دليل بستن کُستي يا کمربند ديني زرتشتيان که در قالب
گفتگويي ميان يک پسر و پدر مطرح ميشود (تفضلي.)124 :1333 ،
 .23مانسر يا در پهلوي مارَسپَند ( )maraspandبمعني کالم و افسون مقدس است؛ طبق
بَندهش مانسر سخن اورمزد و همان اوستا است (قليزاده.)334 :1313 ،
 .24سهروردي با ديدگاهي پديدارشناسانه ،دوگانهباوريِ بنيادينِ دين زرتشت را به
قاعدة نور و ظلمت تأويل ميكند و هرگونه شناخت را حاصلِ آگاهي از اين قاعده
ميداند (سهروردي.)11 :1313 ،
 .23فَرّه ( :)farrahبمعناي خوشبختي و شكوه است؛ نيروي آسماني و موهبتي ايزدي
که در وجود هر انساني بوديعه گذاشته شده است تا او را در انجام کارهاي نيک
ياري کند .اما فره ،نيروي کيهاني و ايزدي نيز هست که بر اثر کارهاي نيک مردم
بصورت قدرت ،ثروت و پيروزي و جز آن بر زندگي مردم اثر ميگذارد (قليزاده،
.)313 :1313
 .22در بند  222دينكرد ششم ،تمثيل زيبايي براي همراهي اين دو نوع خرد آمده است.
 .23وَرَن ( )waranبمعناي هوس و شهوت است و در ادبيات پارسي ميانه به ديو تبديل
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ميشود (بهار.)41 :1331 ،
 .21برخي پژوهشگران مطالعات ايران باستان از جمله زنر ،بر اين باورند که ايرانيان آموزة
پيمان را از يونانيان وام گرفتهاند .به اعتقاد وي ،زرتشتيان اصل معروف راه ميانه را از
ارسطو فرا گرفتند و نظام اخالقي خود را بر اساس آن استوار ساختند؛ همچنان که
بواقع نظريات ارسطو دربارة ماده و صورت ،قوه و فعل را پذيرفتند (زنر.)14 :1333 ،
تفضلي نيز اين رأي را تأييد ميكند و اصل پيمان را نتيجة تأثيرپذيري ايرانيان از
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فلسفة يوناني ميداند و افراط و تفريط را متشابهات صفات خوب تلقي ميكند که در
اخالق زرتشتي ،برادران دروغين خوانده ميشوند و در حقيقت همان رذائل اخالقي
هستند (تفضلي .)211 :1333 ،در نقطة مقابل اين نظر ،دوفوشه کور معتقد است
رسيدن به ميانهروي يا پيمان در اخالق زرتشتيان ،نتيجة منطقي پرداختن به خرد
است .او بر اين باور است که خرد اجباراً مضمون «نگهداري اندازه» را نيز بدنبال دارد؛
بنابرين الزم نيست تصور شود ايرانيان اين مفهوم را از فلسفة يوناني وام گرفتهاند و در
خلق آن مديون ارسطو بودهاند .خرد ميانهرو با دانش نهفته در خود ،اندازههاي مورد
نياز خودش را با تجربه شكل ميدهد (دوفوشه کور.)13 :1333 ،
 .23سنتگرايان ،به حقايق و اصولي باور دارند که داراي سرچشمة الهي است و بر بشر
و در واقع بر کل قلمرو کيهاني وحي و الهام شده است .اين اصول از طريق
شخصيتهاي گوناگوني همچون پيامبران ،انبيا ،آواتارها و لوگوس نمود يافتهاند.
تأثيرات اين اصول حوزههاي گوناگوني چون حقوق ،ساختار اجتماعي ،هنر ،علوم و
البته معرفت عالي و ابزارهاي کسب آنها را شامل ميشود (نصر.)22 :1332 ،
 .31در مقابل شهود يا خرد شهودي ( ،)intellectusعقل جزئي قرار دارد .اين عقل با
جدايي از امر قدسي و تقدسزدايي از معرفت ،به ابزاري اين جهاني مبدل ميشود که
صرفاً حوزة ادراکات انسان را دربرميگيرد (همان.)12-13 :
 .31اين شهودهاي عرفاني ،که مخصوصاً موضوع آن خبر از عالم غيب است و در متون
پهلوي از آن تعبير به  mēnōg wēnisnīhميشود ( .)cf. Bailey, 1971: 98البته اين
طريق به جمعي از گزيدگان محدود بوده است که خود را نائب ديگران ميدانستهاند و
آنچه سعادت ديدنش را يافته بودند ،براي ديگران هم آشكار ميكردند .بعنوان نمونه،
کرتير ،موبد قدرتمند دورة ساساني ،از سفر خرق عادتي ميگويد که براي جستجوي
حقيقت دربارة بهشت و دوزخ به آن مبادرت ورزيده است؛ او با برخي از کارهاي نيک در
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جهات خشنودي ايزدان خود را براي چنين کشف و شهودي آماده ميكند .در برخي
موارد ممكن بود براي فراهمآوردن مقدمات شهود ،فرد را با مقداري منگ (مادة مخدري
که در پزشكي و نيز در مراسم مذهبي مورد استفاده قرار ميگرفته است) ياري کنند تا
به خواب عميقي فرو رود ،زيرا به خاصيت توهمزاي اين دارو نياز داشتند تا کشف و
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شهود را باعث شود .بارزترين نمونة آن را ميتوان در داستان ارداويراف مشاهده کرد که
وي از اين طريق به جهان ديگر ميرود و در بازگشت خود ،گزارشاتي از آنجا ارائه ميدهد
(فصل  2بندهاي 12-13؛ شاکد.)23-32 :1313 ،
 .32شهود زرتشت بواسطة بهرهمندي از خرد همهآگاه دست داده است.
 .33متني در مورد وظايف کودکان از صبح که به مدرسه ميروند تا هنگام بازگشت به
خانه .در ادامة اين متن ،متن ديگري با مضموني مشابه آمده است که با عبارت
«اندرز خوبي کنم به شما کودکان» آغاز ميشود و از اينرو به آن اندرز کودکان نيز
ميگويند (ر.ك :تفضلي.)132-133 :1333 ،
 .34رسالهيي که در آن ريدگي ،پسر جواني که از نجباي دربار خسرو پرويز بوده ،به
پرسشهاي پادشاه پاسخ ميدهد.
 . 33اين سياست ،سبب بوجود آمدن فرهنگ ترجمه شد که تا پايان دولت ساساني کم
و بيش ادامه داشت.
 . 32بناي گندي شاپور را به شاپور اول ساساني و به قرن سوم ميالدي نسبت دادهاند اما
برخي احتمال ميدهند که اردشير بابكان سنگبناي اين دانشگاه را بنام پسر خويش،
شاپور نهاده و فرزندش شاپور آن را تكميل و به اتمام رسانده است (حكمت :1331
.)313
 . 33خرد جاويدان يا حكمت خالده همان حكمت ماندگار ،ازلي و ابدي است که در قلب
همة سنتها ـ از ودانته و بوديسم گرفته تا کاباال و مابعدالطبيعه سنتي مسيحي يا
اسالمي ـ جاي دارد .براساس اين ديدگاه نوعي امر ثابت وجود دارد که گوهر همة
اديان و سنتهاست و با تغييرات زماني و مكاني تغيير نميكند؛ آنچه تغيير ميكند
صورت يا بيان الهياتي اين حكمت خالده است.
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