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 چکیده

در مورد چگونگی حفظ و باال  بخشی، آگاهیهای ادیانشاخصهترین یکی از مهم

ای از بر این اساس، همواره بخش گسترده بردن کیفیت زندگی انسان بوده است؛

ها و زیستن بر مبنای آنبوده به فضائل اخالقی  ها و تعالیم ادیان، سفارشآموزه

ی چیستمورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان هدفی متعالی در زندگی انسان 

لی ها التزام عمبه آن فضائل اخالقی یعنی همان بایدها و نبایدهایی که انسان باید

 یهاویژگیغم وجوه اشتراکات میان ادیان(، ردر هر دین )علیکه داشته باشد 

های کُنش ها از یکسو معیارها و مؤلفهخاص خود را دارد. شناخت این ویژگی

سازد و از سوی دیگر موجباتِ پایبندیِ هر چه بیشتر اخالقی را برای ما روشن می

 ةژوهش حاضر با هدف شناخت فلسفپآورد. انسان به فضائل اخالقی را فراهم می
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ویژه در متون حکمی و اندرزی، چیستی مبانی ارزش اخالق در متون پهلوی، به

شناسی متون پهلوی را مورد بررسی قرار داده است تا دریابد رهنمودها و 

گردد. های اخالقی در این متون، به چه نوع زندگانی اخالقی منجر میدستورالعمل

اخالق در متون پهلوی با  ةاین پژوهش، همسویی فلسف فرض بنیادین درپیش

هکتابخان ةهای گاهانی است. برای نیل به این هدف، اطالعات به شیواصول و آموزه

تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. بر  -ای گردآوری شده و به روش توصیفی

اخالق در متون پهلوی در اصول و ارزش ةهای این پژوهش، فلسفیافته اساس

هایی چون اشه، دینداری، خردورزی، پیمان، رادی، همپرسگی و دادگری تجلی 

مار ش اخالق در متون پهلوی از انواع اخالق دینی به ةکند. بنابراین، فلسفپیدا می

گیرد محور جای میهنجاری فضیلت ةاخالق در جرگ ةآید و در تقسیمات حوزمی

 مند در زندگی فردی و اجتماعی است.آن پرورش انسان فضیلتکه هدف 

 .متون پهلوی ؛نظام اخالقی ؛شناسیمبانی ارزش ؛اخالق ةفلسف: کلید واژگان
 

 مقدمه-۱

شناختیِ برخاسته از آن به منظور های زیباییادیان همواره بر اهمیت واالی هنر و ارزش

   های خاصی را در تعالیمدارند و آموزهبهبود کیفیت زندگی معنوی و مادی انسان تأکید 

مفهومی  1ها و ادیان شرقیشناختی نزد تمدنزیبایی هایکنند. هنر و ارزشخود مطرح می

. در فرهنگ و تمدن ایران، هنر 2کندتطبیق پیدا نمی art اخالقی دارد و با هنر به معنای

همواره به معنای فضیلت و ُحسن اخالقی بوده که در برابر رذیلت و قبح اخالقی قرار می

 ریاخالق ناصگرفته است؛ به عنوان نمونه هنگامیکه خواجه نصیرالدین توسی در کتاب 

                                                           
 چین، هند، ایران. 1 

شد، بانی هنر و زیبایی باها و ادیان شرقی به صورت یک علم مستقل که متکفل بحث در مدر واقع هنر در تمدن. 2 
گویند، نیست. پدید نیامدن این علم، نقصان شناسی( می)زیبایی  Aesthetics یعنی همان علمی که در غرب به آن

ها و ادیان (. همچنین هنر در تمدن10: 1385گران، هاست )ریختهها و ادیان شرقی نیست بلکه اقتضای آنتمدن
نبوده  باشد،( elites) است و یک حوزۀ خاص که مخصوص خواص و برگزیدگانشرقی هرگز از زندگی جدا نبوده 

تطبیق پیدا  (art) شود با معنای متداول هنرها بر هنر اطالق شده میاست، به همین دلیل الفاظی که در این تمدن
   (.23کند )همان: نمی
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سازی آورد، هرگز مرادش نقاشی، معماری، مجسمهخود از چهار هُنران سخن به میان می

؛ در واقع هنر فضیلت 1و ... نیست بلکه مرادش حکمت، شجاعت، عفت و عدالت است

اش اوستایی ةهنر که در ریش ةواژاخالقی و سجایای روحی است و این معنا از هنر از خود 

(. 10-9: 1385گران، باشد، گرفته شده است )ریختهمرد میمرد و خوببه معنای نیک

در « هو»تشکیل شده است؛ « naraنَر=»و « huهو=»از دو بخش  اوستادر  2هونر ةواژ

دارای معانی متعددی چون خوب، نیک، بِه، رسا، زیبا، بسیار، پسندیده و نیرومند  اوستا

به معنای مرد نیست و دالور و  به معنای مرد است ولی الزاماً «رنَ»همچنین ، 3باشدمی

 مرد، جوانمرد ومرد، نیکبه معنی خوب. بنابراین هونر در اوستا شودشجاع نیز نامیده می

، تبیین هونر ةواژتر از تعریف اما مهم(. 153-151: 1386)بلخاری قهی،  مرد استفاضل

 ،و به یک عبارت ستاوستابه عنوان معتبرترین بخش ها تدر متن گااین واژه معرفتی 

ها هنر ظهور قطعی دارد ر دو بند از گاتت. دمتن معیار در اندیشه و آیین زرتشتی اس

 که اینطور آمده است:  5بند  43نخست در گات 

آنگاه که تو را مقدس شناختم، ای اهورامزدا، هنگامی بود که تو را نخستین بار در کار »

خلقت حیات ازلی دیدم، هنگامی بود که از برای کردار و گفتار زشت، سزای زشت و از 

، هاگات« )داشتینیک، پاداش نیک از برای روز واپسین مقرر میبرای کردار و گفتار 

1378 :191 .) 

 گونه آمده است:که این 8بند  50و دیگری در گات 

                                                           
ن سراغ گرفت؛ افالطون در ای الکبیادس افالطونرسالة توان در های این رأی خواجه نصرالدین توسی را میریشه. 1 

د سخن ها پرورش یابرساله که در آن از چگونگی تربیت شاهزادگان ایرانی و صفاتی که باید از طریق تربیت در آن
، «حکمت»کند از صفات چهارگانة گوید. هنگامی که افالطون چگونگی تربیت شاهزادگان ایرانی را توصیف میمی

سالگی توسط آموزگاران شاهی به شاهزادگان آموخته برد که در سن چهاردهنام می« عدالت»و « عفت»، «شجاعت»
  (. 38 -26: 1352، نوشتة مجتبایی، شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستانشود )ر. ک به کتاب می

2.  hunara/hunaretat، ( 214های گاثاها، (، یادداشت2536)پورداوود.) 

اه آفریند؛ مانند هوخشت )پادشاین واژه پیشوند است و با قرار گرفتن در ماقبل برخی کلمات معانی جدیدی می .3 
  (.152-151: 1386)بلخاری قهی،  و ...خوی(، هوگئو )نیک روان(، هوخشنوت )بسیار تیز( نیک(، هوزنتو )نیک
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تان ای مزدا هماره خواستارم با سرودهای معروفی که از غیرت پارسایی است به سوی»

دگان و با آنچه در ها را بلند نموده با ستایش ایمان آورروی آورم، همچنین ای اشا دست

 (.  245)همان: « تان ایستمخور منش پاک است در مقابل

آن  لةنیک اهورامزدا است که به وسی ةدر هر دو بند مُراد و مقصود از هنر، خِرد یا اندیش

 دار است. کند و تا واپسین دَم آن را نگهبان و نگهآفرینش جهان و انسان را با آن آغاز می

کند؛ تجلی پیدا می« هُنر» ةبحث ارسطویی فضیلت اخالقی در واژدر متون پهلوی نیز 

بنابراین هر زمان در متون از هنرهای اخالقی سخن به میان آمده مقصود همان فضائل 

: پیشگفتار 1384، سوم دینکرد) 1گیرنداخالقی است که در برابر رذایل اخالقی قرار می

  مترجم(.

 ت:آمده اس کتاب دینکرد پنجمچهارم فصل  نخستِ  بند هنر در ةترین تعریف از واژروشن

دربارة برگزیدگی و برتری تخمه )= نژاد( ایرانیان؛ زمانی که آلودگی برخاسته از آمیختگی »

که در هنگام تقسیم نژاد مردمان، از اهریمن( به آفرینش رسید، نخست این متجاوز )=

ری و سپاسگزاری و آزرم )= داخویی و پیمانخردی و نیکمیان فرزندان سیامک، خوب

 داشتن نیکان و دیگرشرمی( و امیدواری و بخشندگی و راستی و آزادگی و دوستخوب

ها( و فرّه ـ خویشکاری ـ بیشتر در فِرَواک جایگزین شد )= اندرنشست( هنرها )= فضیلت

 (.36: 1386، دینکرد پنجم) 2«و به نواحی )دیگر( هم رفت

خویی، خردی، نیکای چون خوبپس از ذکر معانی، دینکرد پنجمدر این بند از 

شرمی(، امیدواری، بخشندگی، راستی، آزادگی و داری، سپاسگزاری، آزرم )= خوبپیمان

شود. ها ذکر میو به تعبیری دیگر فضیلت« دیگر هنرها»اصطالح داشتن نیکان، دوست

 یک عبارت عین هنر جمله معانی هنرند و به این بدان معناست که تمامی این صفات از

چیستی و تشریح مفهوم  ةضرورت بیان این مقدمات دربار(. 158: 1386)بلخاری قهی، 

                                                           
 «آهوی اخالقی» برگردان شده است که از آن به «اَهوگ»رذایل اخالقیِ فلسفة ارسطو در متون پهلوی با واژۀ . 1

    گفتار مترجم(.: پیش1384، شود )دینکرد سومیاد می

 1بند . 2 
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هنر در گاهانِ زرتشت و متون پهلوی از اینروست که قصد داریم در این پژوهش با بررسی 

اخالق در متون پهلوی را مورد  ةاخالق، فلسف ةشناسی متون پهلوی در حیطمبانی ارزش

اخالق  ةفلسففرض بنیادین ما همسویِی قرار دهیم. در نیل به این هدف، پیششناسایی 

؛ بنابراین در این پژوهش برای شناسایی های گاهانی استدر متون پهلوی با اصول و آموزه

فرض بنیادین به دنبال پاسخگویی به پیش اخالق متون پهلوی و نیز تأیید یا ردّ ةفلسف

 های زیر هستیم:پرسش

 اخالق کدامند؟ ةشناسی متون پهلوی در حوزارزشمبانی  (1

ویژه در متون حکمی و اندرزی در ذیل کدامیک  بهاخالق در متون پهلوی  ةفلسف (2

 گیرد؟ های اخالقی قرار میاز انواع فلسفه

اخالق در متون پهلوی چیست و به چه نوع زندگی اخالقی منجر  ةغایت فلسف (3

 گردد؟ می
 

 پژوهش ةپیشین-۱-۱

نظام اخالقی متون پهلوی صورت گرفته است  ةهایی دربارکر است اگرچه پژوهششایان ذ

و متنوعی از این متون استوار باشد، انجام نشده است.  گسترده ةبر دامن اما پژوهشی که

« پرسشنیهاها و اندرزهای اخالقی در متن پهلوی بررسی آموزه»برای نمونه در مقاالت 

منتظری و « )دینکرد ششمرهیافتی به اخالق فضیلت در »( و 1390)تبریزی شهروی، 

های آن تنها بر اساس یکی از این متون (، نظام اخالقی متون پهلوی و آموزه1392 ،نظری

اخالق در دین زرتشت از منظر »مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. همچنین مقاالت 

تبیین نظام اخالقی دین زرتشت بر اساس متون »( و 1392)فرهودی، « مینوی خرد

(، در جهت تبیین و تصریح نظام اخالقی دین زرتشت از 1393)اسحاقی، « اندرزی پهلوی

ها محدود است و طیف اَسنادی این پژوهش ةاند اما باز هم دامنمنظر متون پهلوی کوشیده

اخالق ایرانی » ة( در مقال1382شوند. البته قادری )وسیعی از متون پهلوی را شامل نمی

تری از متون پهلوی به بررسی برخی گسترده ةبا استناد به دامن« به روایت متون پهلوی

خانوادگی، اجتماعی و سیاسی پرداخته است.  ةاصول اخالقی در این متون در سه حیط
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های یاد شده به روایت اخالق در متون پهلوی میتر از پژوهشاگرچه این پژوهش کامل

پردازد اما به چگونگی پیوند مبانی اخالقی این متون و ترسیم اخالق از منظر فلسفی کمتر 

 توجه داشته است.  

 ةشناسی متون پهلوی در حیطبنابراین در پژوهش پیش رو به دنبال واکاوی مبانی ارزش 

ترین اصول اخالقی در این متون به دنبال چیستی اخالق هستیم و ضمن بررسی مهم

اخالقی در این متون و غایت آن در زیست و منش انسانِ پایبند به این رهنمودها  ةفلسف

 هستیم.   
 

 بحث و بررسی -۲

 اخالق و فضائل اخالقی -۲-۱

اخالق عبارت است از تحقیق و تفکر در رفتار انسان، زیرا که علم اخالق با کُنش آدمی 

: 1373خیر و شر است )ثروت، سروکار دارد؛ توجه به علم اخالق توجه به تقابل میان 

های اخالقی، (. موضوع اخالق بررسی خلق و خوی رفتار آدمی است؛ در اخالق یا نظام122

خواند و از هایی وجود دارد که آدمی را به کردارهای نیک فرامیها و توصیهدستورالعمل

نچه را که خیر های اخالقی درصدد هستند تا آدارد؛ بنابراین نظامکردارهای ناپسند باز می

 به 1بندی قدما، اخالق بخشی از حکمت عملیو صحیح است توصیه نمایند. در تقسیم

آید که مخاطب آن فرد و موضوع آن چیستی کردارهای اخالقی است، اما از آنجا شمار می

توان اخالق را از کند نمیکه زندگی فرد در جامعه و ارتباطش با سایر افراد معنا پیدا می

                                                           
ح تواند راجع به کلیة اموری که به خیر و صالمیحکمت عملی یا عقل عملی قابلیتی است که به موجب آن انسان . 1 

شود که اصول آن ثابت نیستند، بر خالف معرفت محدود میحوزۀ حکمت عملی به اموری . او هستند، بیاندیشد.
که فعالیت بل پردازدشود، عقل عملی به برهان علمی نمیعلمی که به اموری که دارای اصول ثابتی هستند مربوط می

ای معقول برای تحقق اهداف و اغراض فرد است. این حکمت سه حیطة سیاست مُدن، تدبیر آن متوجه یافتن وسیله
   (.169: 1387سرشت، شود )پاکو اخالق را شامل می منزل
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 ةارسطو در واقع ادام اخالقهای حکمت عملی جدا دانست؛ همانطور که کتاب بخشدیگر 

 (.208: 1380)اعوانی،  1اوست سیاستکتاب 
 

 اخالق ةفلسف -۲-۲

شود، سر و اخالق با منش و رفتارِ اختیاری انسان که متصف به نیکی و بدی می ةفلسف

ای که و بر اساس نوع مواجههتوان مواجه شد کار دارد. با این مسئله به چند شیوه می

: 2اخالق توصیفی -1اخالق برشمرد:  ةاصلی برای فلسف ةتوان سه شاخگیرد، میصورت می

: در این گرایش 3اخالق هنجاری -2های اخالقی است. که در صدد توصیف و تبیین پدیده

فرااخالق یا اخالق  -3شود در مورد مفاهیم بنیادین در اخالق بحث شود. تالش می

شناسی اخالق، حوزه درگیر است: الف( معرفتدو : این بخش از اخالق مشخصاً با 4تحلیلی

 شناسی یا معناشناسی اخالق. ب( داللت

دهد، آن را ز آنجا که فرااخالق، اخالق و اصول اخالقی را موضوع بررسی خود قرار میا

هایی گزاره اری، خودهای اخالق هنجنظریه ،اند. در مقابلنوعی مطالعه درجه دوم دانسته

 ةفلسف ةای درجه اول در حیطاخالق هنجاری، مطالعه بر این اساس،اخالقی هستند و 

 آید. شمار می اخالق به

 ةتوان از هم متمایز کرد: الف( نظریشاخص را می ةاخالق هنجاری چهار نظری ةدر حوز

د بیانجام« وضعیت خوب»محور که مطابق این نظریه کاری نیک است که به ایجاد نتیجه

ای از تکالیف و کند که مطابق با پارهمحورکه کاری را نیک ارزیابی میفایده ةنظریب(

محور که حامل اصلی حق ة(. ج( نظری40: 1383شمار آید )ویلیامز،  به« درست»وظایف 

                                                           
خویش قرار داده است؛ از نظر این فیلسوف اخالق بخشی از سیاست « سیاست»ای بر ارسطو اخالق خود را مقدمه. 1 

ترین و واالترین علوم یعنی سیاست است. انسان موجودی اجتماعی است و واالترین سعادت آدمی متعلق به جامع
است علمی است جامع که زندگانی انسان را چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی و سیاسی مورد مطالعه است و سی

 (. 171دهد )همان: قرار می
2. descriptive ethics 
3. normative ethics 
4. meta or Analytic ethics 
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داند که احترام به هاست و عملی را اخالقی مینانسا« حقوق طبیعی»ارزش اخالقی، 

محور که فضیلت ة. د( نظری1(Fallis,2007ها را به همراه داشته باشد )حقوق انسان

مطابق این نظریه، عملی اخالقی است که در جهت پرورش و رشد شخصیت و منش مبتنی 

مد بیانجابر فضائل باشد و کاری نیک است که به پرورش اشخاص خوب و با فضیلت 

 (. 40: 1383)ویلیامز، 
 

 ادبیات اندرزی -۲-3

فارسی میانه اختصاص به دستورها و پندهای  ةای از ادبیات و متون بازماندگستردهبخش 

های به جا مانده توان در اندرزنامهاین آثار را می ةاخالقی و حکمی دارد؛ که بارزترین نمون

ها . این اندرزنامه2اسالم به ایران جستجو کردهای نخستین ورود ساسانی و سده ةاز دور

کردار و رفتار به ةشامل دستورها و پندهایی دربارکه به ادبیات اندرزی هم مشهور است 

مملکت و ... را شامل  ةهایی چون دین، زندگی روزانه، ادارهنجار آدمیان هستند و حیطه

نظری قطعی ابراز کرد اما آنچه از فحوای توان ها نمیاصل و منشأ اندرزنامه ةشوند. دربارمی

ای از اصول اخالقی موجود شود آن است که بخش گستردهای از این متون دریافت میپاره

در حالیکه گروه دیگری از این  3مبتنی است اوستا هایها( بر آموزهدر این متون )اندرزنامه

ان ایرانی باشد )جعفری، متون ممکن است برگرفته از آراء و نظریات فالسفه و فرزانگ

1371 :868  .) 

ها و ساسانی تعیین حد و مرز برای اندرزنامه ةمحوری جامعاگرچه به دلیل دین 

ندی آنها به انواع مختلف کار بسیار دشواری است اما برخی برای ادبیات اندرزی بتقسیم

ی( دینی و عملی )کُنش ةبه انواعی قائل هستند و این متون را به لحاظ موضوعی به دو دست

                                                           
1. The original publication is available at www.emeraldinsight.com 

های دینی، البته این به معنای آن نیست که دیگر متون پهلوی فاقد مضامین تربیتی و اخالقی هستند؛ دانشنامه. 2 
  کنند.متون فلسفی، کالمی، حقوقی و ... نیز به بسیاری از مسائل اخالقی پرداخته و آنها را بازگو می

 padو یا  d dēn paydagpa اشاره دارند و با عباراتی چون اوستابرخی از این متون به خاستگاه خود یعنی . 3 

paydāgīh ī az  dēn 1371شوند و سبک نگارش جمالت در آنها با متون اوستایی قرابت دارد )جعفری، آغاز می :
868 .) 
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را با لحنی اندرزی بازگو  اوستا های دینی، احکام دینیِ مندرج درکنند. اندرزنامهتقسیم می

شود، درحالیکه و به نوعی تعالیم دینی موبدان است که از زبان خود آنها بیان میکند می

انسان می درست زندگی کردن را به ةهای عملی، متونی هستند که صرفاً شیواندرزنامه

بندی دیگر، این متون، بر اساس مخاطب تقسیم (.66: 1396)اصالنی و زرشناس،  آموزند

که در خصال عملی، شود نخست، متونی را شامل می ةاند. دستمورد شناسایی قرار گرفته

دوم  ةشدند؛ دستیافتند و در مجالس درباریان خوانده میعرفی و غیردینی نگارش می

 ةاند و دستاند و مخاطبان آنها مردم عادی بودههای دینی داشتهجنبهمتونی هستند که 

اخالقی را دارا هستند و تنها برای  ةمتونی است که اشارات مبهم و پیچید ةسوم دربرگیرند

 (. 4: 1391اند )تفضلی، کسانی که تحصیالت عالی دینی داشتند قابل استفاده بوده

اخالق و اقسام آن و نیز ادبیات اندرزی و  ةاخالق، فلسف ةبر اساس آنچه پیشتر در زمین

این پژوهش به دنبال بررسی برخی از اساسی ةانواع آن در فارسی میانه بیان شد در ادام

 اخالق و هدف ةترین اصول اخالقی موجود در متون پهلوی هستیم تا بر مبنای آن فلسف

 از آن را در این متون شناسایی کنیم.
 

 شناسی )اصول اخالقی( در متون پهلویارزشمبانی  -۲-4

از  Axiology( است. Axiology) شناسیارزشهای فلسفه پرداختن به یکی از فعالیت 

به معنای « Logos»به معنای امر ارزشمند، مطلوب و شایسته و « Axios»یونانی  ةدو واژ

(. بنابراین Ueda, & others,2009:682)کردن ترکیب شده است عقل، خرد و استدالل

هاست. از بُعد فلسفی، ارزشارزشبه  شناسی ناظر به بحث استداللی و عقالنی راجعارزش

های فیلسوفان یونان باستان دارد؛ به عنوان نمونه افالطون به شناسی ریشه در اندیشه

داند. ها را امری مطلق و مستقل از جامعه و احساسات فردی میپیروی از سقراط، ارزش

: 1388)گوتک،  1اندها از نگاه افالطون امری مطلق، فرازمانی و فرامکانیحقیقت، ارزشدر 

                                                           
های بنیادینی را دربارۀ ماهیت واقعیت، معرفت و چگونگی دستیابی انسان به علم افالطون درصدد برآمد تا پرسش .1

شناسی پا نهاد و پرسید: رابطة بین معرفت و هدایت شایستة های بنیادین به حیطة ارزشمطرح کند. او از این پرسش
 (. 24: 1388ختی چیست؟ )گوتک، شنازندگی آدمی بر حسب رفتار معنوی، اخالقی، و زیبایی
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شناسی بر دوری از افراط و تفریط و رعایت اعتدال (. ارسطو نیز در بحث ارزش24-30

داند )همان: کند و نیل به این مهم را از راه پروردن عقل و خردورزی ممکن میتأکید می

51-57.) 

شود مالکی شناسی به عنوان یک فعالیت فلسفی، سبب میآنچه بیان شد، ارزشبا توجه به 

گری های زیربنایی هر نظام فکری، فلسفی و دینی برای کُنشمعیارمند با توجه به آموزه

چیستی و  ةچارچوبی نظری دربار ةشناسی با ارائپدید آید. به سخن دیگر، مبانی ارزش

ما و دستورالعملی برای زیست اخالقی وی فراهم میچگونگی کردار و رفتار آدمی، راهن

 آورند.

شناسی، اکنون در این قسمت از پژوهش با بیان این مختصر در مورد چیستی مبانی ارزش

 کنیم. ترین اصول اخالقی در متون پهلوی را واکاوی و تبیین میمهم
 

 اشه یا راستی -۲-4-۱

است که بیانگر ارتباط میان اخالق فردی اصلی « راستی»یا « اشه»بینی زرتشت، جهاندر 

صفاتی چون راستی و راستکاری را  ،اخالق ةو پیوند آن با جهان هستی است؛ اشه در حوز

دستور اخالقی اساسیِ آیین زرتشت شود. پایبندی به اشه و زیستن بر اساس آن شامل می

دی را در اندیشه، است و تلویحاً داللت بر آن دارد که انسان باید زندگی منظم و هدفمن

-میتنوع ظریفی در سراسر گاهان گفتار و کردار دنبال کند؛ این واژگان را مکرراً با 

ای داللت دارد که شناختی به نظم کیهانیاشه در بُعد هستی .(32: 1375بینیم)بویس، 

به اصل یا اصولی داللت « نظم کیهانی»اصطالح  1قوام و دوام هستی بر آن استوار است

باشند؛ این نظم فقط بعد مادی جهان که بیانگر قوانین حاکم بر جهان هستی میدارد 

از نگاه برخی از پژوهشگران، . شودبلکه شامل جهان مینوی هم می گیردهستی را در برنمی

گیرد و میها و اعمال اخالقی قرار مینظم کیهانی در چارچوب فرهنگی، معیار قضاوت

                                                           
شناسی شناسی است و به صورت موازی با مبدأشناسی، ساختارشناسی و فرجامنظم کیهانی از مباحث اصلی هستی. 1 

 (.60: 1386گیرد )پیاده کوهسار، جهان محل توجه قرار می
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دهی و انطباق حیات انسان با ماهیت و غایت حقیقی مانتواند به عنوان طرحی برای سا

های ترین خویشکاری(. یکی از مهم92-90: 1393زاده، هستی عمل کند )نوری و دهقان

انسان در آیین زرتشت، تابعیت از نظم کیهانی اشه و تالش برای زیست اخالقی در 

شود یفردی محدود نماخالق  ةچهارچوب نظام کیهانی است. این خویشکاری تنها به حوز

ها معنا پیدا نانسان در ارتباط با سایر انسا ةو کارکردی اجتماعی دارد یعنی کُنش مسئوالن

 ةکند. بنابراین اشه هم به عنوان نظم کیهانی و هم به عنوان یک اصل بنیادین در حوزمی

توان از اخالق، نقش مهمی در شکلدهی به روابط و مناسبات انسانی دارد تا آنجا که می

سیاسی مبتنی بر نظم کیهانی در اجتماع انسانی سخن گفت که خود  -انتزاعی اجتماعی

. در منطق بازنمایی این انتزاع، 1ای گیتیانه از ساحت مینوی آفرینش هستی استنمونه

استعالیی نظم، تعادل و تعالی مقدس در ساختار هستی  -یک الگوی مثالی ةاشه به مثاب

بندی ساختار اجتماعی و سیاسی تبدیل میبرای صورت 2تنظیمی -به مرجعیتی اخالقی

برترین فضیلت و در اندرزنامه، راستی روایت پهلویمتن  (. در301: 1387شود )یوسفی، 

؛ به عنوان 3گفتاری، پرهیزکاری و اعتماد برشمرده شده استنیک ةهای فارسی میانه الزم

 چنین توصیف شده است:کار انسان راست دینکرد ششم 91نمونه در بند 

گونه با تأمل گوید راستی این باشد: کسی که هرچه گوید، آن گوید که باید گفتن و آن»

: 1392،دینکرد ششم« )که گویی ایزدان و امشاسپندان آشکارا پیش او ایستند آنچنان

170 .) 

بر زمین، سبب « گفتارپارسای راست»اقامِت مرد  خرد مینویهمچنین در متن پهلوی 

 شادی زمین و روان هستی و خیررسانی به آن دانسته شده است: 

خرد پاسخ داد آن زمین  خرد پرسید که کدام زمین شادتر است؟ مینوی دانا از مینوی»

 (. 29: 1391، مینوی خرد) 4«گفتار در آن منزل کندشادتر است که مرد پارسای راست

                                                           
 پی دارد. پیوند مقوالت نظری و انتزاعی با آنچه تأثیرات اجتماعی و کارکردگرایانه در. 1 

 2.regulative reference -moral  

 7بند  اندرز اوشنر داناو  75بند  اندرزنامة آذرباد مارسپندان؛ 10، فصل روایت پهلوی. 3 

 4تا  1پرسش چهارم بندهای . 4 
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 دینداری -۲-4-۲

دین قابل تفکیک  از شناسانه اخالقو حتی به لحاظ معرفت شناسانهلحاظ داللتبه اگرچه 

که افراد از این جهت  برای نهادینه شدن اصول اخالقی در یک جامعهتوانیم میاما  است،

مرجعی قابل استناد داشته باشند و در مقام شان مناسبات و روابط اخالقیبرای تنظیم 

. اخالق 1صادر شود، اخالق را متکی و مبتنی بر دین کنیمعمل از ایشان احکام اخالقی 

گیرد و یا به صورت احکام برآمده از دین یا مستقیمًا از باورهای کالمِی دین نشأت می

شود اما در هر دو حالت اخالِق دینی تجویزیِ اخالق از متون و منابع دینی استخراج می

 های مادی و مینوی بهمواهب و پاداشبِستری برای نزدیکی به خداوند و برخورداری از 

ظهور آنها آموزش فضائل  ةای از تعالیم ادیان و فلسفآید. اساساً بخش گستردهشمار می

های اخالقی بوده است تا آنجا اخالقی، پایبندی به آنها و دوری جستن از رذایل و پلیدی

اخالق در  ةفلسف .2توان گفت دین متکی به اخالق و اخالق در گرو دینداری استکه می

حوری زرتشتی دین نقشی م ةمتون پهلوی بر دین مبتنی است؛ در تمامی متون فارسی میان

، از اینرو دینداری در استها های اخالقی و ضمانت اجرایی این آموزهدارد و مبنای آموزه

شود که التزام به آن نسبت مستقیمی با متون پهلوی به عنوان اصلی اخالقی مطرح می

در  دینکرد ششم(. به عنوان نمونه در 129 -128: 1382قی زیستن دارد )قادری، اخال

 مورد دینداری چنین آمده است:

ابزار دین این باشد: کسی که خستو )مؤمن( است و خستویی )ایمان( که این دوستِ »

دانی بگو مرد را به تن خویش پادشاه سازد و گوید که: هر چه عیب میخوش خیمِ پاکِ به

                                                           
ی شناختمعرفتو دهند اگرچه از نظر وجودشناختی ای از امور را انجام میبر این اساس افراد به دعاوی دینی پاره. 1 

  .وجود دارد استقاللی هم

کسی که به سوی من گراید من نیز بهترین چیزی که دارا هستم به توسط »چنین آمده است:  18بند  46در هات . 2
: 1378 ،هاگات« )دهم. اما به کسی که با ما در سر کینه و دشمنی است خصومت ورزممنش پاک به او وعده می

221.)  
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 ،دینکرد ششم) 1«ردار باشدبمیل بشنود و فرمان آن را اصالح کنم و آنچه گوید تیز و باتا 

1392 :175 .) 

، فهرستی از پنج ویژگی اخالقِی نیِک برخاسته از دین،  ناشایست شایستدر متن پهلوی 

سنگ با فرهنگ های اخالقی، همبرای انسان دیندار بیان شده است و داشتن این ویژگی

 تربیت( دانسته شده است:)حکمت و 

آید: یکی اینکه هر آنچه که بر خود نیکو ندانی برکسان دیگر نکردن؛ دو که از دین برمی»

دیگر، کردار صحیح و ناصحیح را بازشناختن؛ سُدیگر، از بدان روی گردانیدن و آنان را 

گاهنبار و سخن مخالف گفتن؛ چهارم، گناه را نزد پیشوایان دین اعتراف کردن؛ پنجم، 

کس را که این پنج فرهنگ دیگر مراسم دینی را در وقت خود به جای آوردن؛ و هر آن

ای جایز متعلق نباشد؛ نیز فروگذاشتن آنها در هیچ چاشته 2نیست آن شش امشاسپند

 (. 186: 1369 ،شایست ناشایست) 3«نیست
 

 نیک و خردورزی ةاندیش -۲-4-3

زرتشت، نقش محوری دارد و با وجود اهورامزدا یکی است؛ کل آفرینش  ةخرد در اندیش

های ها بیشتر از بخششود. در گاتجهان، از آغاز تا پایان با خردِ فراگیر اورمزد رهبری می

جوانب زیستی هستیم، تا آنجا که مباحث مرتبط با  ةشاهد تأثیر خرد در هم اوستادیگر 

 اوستا هایاً با مطالب مربوط به این موضوع در دیگر بخشتقریب اوستاخرد در این بخش از 

(. شاکد بر این باور است که دانایان دیِن مزدیسنا 222: ، الف1386آموزگار، ) 4برابر است

                                                           
 115بند . 1 
های معنوی امشاسپندان است یعنی اندیشة نیک، اشه، شهریاری مینوی، مهرورزی و فروتنی، مراد ویژگی. 2

  مرگی و جاودانگی.بی
 19بند  13فصل . 3
آن کسی که در روز نخست به درخشیدن و نورانی »چنین آمده است:  31هات  8و  7به عنوان نمونه در بندهای . 4

کسی است که از نیروی خرد خویش راستی بیافرید، ای مزدا اهورا ای کسی که هماره  گشتن این بارگاه نغز اندیشید،
منشانی است که تو آنان را برتری دهی. ای مزدا همان که تو را با دیدۀ دل نگریسته یکسانی، آن بارگاه مقام نیک
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مردم یا ایزدی است یا اهریمنی؛ از این رو به هدایتِ اندیشه  ةانگاشتند که اندیشچنین می

های ذهنی گذرگاِه ستیز رداختند؛ زیرا، واکنشو انواع نتایج آن چون گفتار و کردار پ

شناسد اهریمن با مردم است و کسی که این اندرزها را بداند خویشتن و دیگران را بهتر می

(. در متون پهلوی دین منبع شناخت است؛ شناختی که انسان 9: 1392 ،دینکرد ششم)

آموزد. به عنوان و بدی را به او می گرداند و دوری جُستن از شرّرا از خیر و نیکی آگاه می

از ارتباط میان خرد و هنر که همان کردار اخالقی  اندرزنامه بهزاد فرخ 18نمونه در بند 

 نیکوست سخن به میان آمده است:

هر که او را خرد هست، هنر نیز هست، هر که او را خرد هست خواسته نیز هست، زیرا »

 (.  114: 1371 ،متون پهلوی« )دهدیهر کسی بر اساس خرد کار نیک انجام م

 خوانیم:می کامهدانشُپسزمینه در بند آخر متن پهلوی  در همین

رود. ترین هنر از دست او میترین هنر را دارد اما خرد نه، آن بزرگکسی که آن بزرگ»

: 1397، هفت متن کوتاه پهلوی« )خرد ناکار استفرهنگ، فقیر است؛ فرهنگ بیخردِ بی

83.) 

خوای دو هنر اخالقی نیز رادمردی )بخشندگی( و آشتی دینکرد سوم 141در فصل 

 یادگار بزرگمهرمتن پهلوی  17اند؛ در بند ارزشمندِ ناشی از اندیشه و دانایی معرفی شده

توان گفت اعتدال در اندیشیدن دانسته شده است. بنابراین می ةنیز، رادی و راستی نتیج

تواند علت دو سویه برقرار است و هر کدام می ةاخالقی یک رابط نیک و کردار ةمیان اندیش

 به وجود آمدن دیگری شود؛ به سخن دیگر هنگامیکه اندیشه ماهیتی اخالقی دارد، 

ای توان مرز روشنی میان اندیشه و کردار اخالقی قائل شد زیرا این دو در چرخهنمی

باشند. همچنین روی یک سکه می متناوب، علت پدیدآیی یکدیگر هستند و به تعبیری دو

که موجبات تعالی معنوی انسان را در ارتباط با خویشتن فراهم نیک عالوه بر آن ةاندیش

ها و آفریدگان اورمزدی میکند، مبنایی برای کردار اخالقی در ارتباط با دیگر انسانمی

                                                           
ک، که تویی آفرینندۀ راستی، پادر قوۀ اندیشة خود دریافتم که تویی سرآغاز، که تویی سرانجام، که تویی پدر منش

 (.151: 1378 ،هاگات« )که تویی داور دادگر اعمال جهانی
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ته از خردمندی روی در کُنش خویش که برخاسشود. بنابراین انسان وظیفه دارد با میانه

ها و سایر و دانایی است در جهت آباد کردن جهان هستی و یاری رساندن به انسان

موجودات آفرینش گام بردارد و بدین شیوه خیر و روشنایی را پشتیبانی کند و موجب 

ی از توان به بندبرقراری صلح و آرامش در جهان هستی گردد در تأیید این مطلب می

 رد آنچنان که آمده است: استناد ک ششم دینکرد

کِشت و ِکشت،  ةاین نیز پیداست که همانگونه که زمین کده آب و آب زیور و پیرای»

 ةداری و پایداری کشور است، پس دانایی خانآن نگاه ةافزایش و رونق جهان و بر و میو

الف:  83/ پ1392، دینکرد ششم) «جهان است ةخوبی و خوبی تن خرد و خرد افزایند

231). 

نیز در پیوند میان اندیشه نیک و کردار اخالقی چنین آمده  ارداویرافنامه 13در فصل 

 است:

نیک، با بسیار گفتار نیک و با بسیار کردار نیک )خوب  ةدیدم روان زنان با بسیار اندیش»

ای زینتآموخته شده( توسط پیشوایان دینی، که شوهر خود را چون ساالر دارند، در جامه

ها کدامند؟ گفتند: یافته از گوهر و پرسیدم این روانیافته از سیم، زینت، زینتیافته از زر

اند، اند، آتش را خشنود کردهها روان زنانی هستند که در گیتی آب را خشنود کردهاین

 1«اند ... دیگر اورمزد را خشنود کرده های خوبآفریده ةزمین، گیاه، گوسفند و هم

 (. 58 :1382 ،نامهارداویراف)
 

 رویپیمان یا میانه -۲-4-4

پیمان برگرفته از پیشوند  ةشود؛ واژپیمان خالصه می ةاخالق دین مزدیسنا در واژ ةچکید

pati ة همراه با ریشmāy/ mā   است؛ « سنجیدن»و « اندازه گرفتن»اوستایی به معنی

دوره در معانیِ آمده است و در ادبیات این  paymānاین واژه در پارسی میانه به صورت 

 ة(. نقط384، ب:1386آموزگار،کار رفته است ) و غیره به« رویمیانه»، «دوره»، «اندازه»

                                                           
  6تا  1بندهای . 1
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  (abē-būd) ( و تفریطfreh-būdمقابل پیمان در اخالق دین زرتشت، افراط )

است؛ در سنت زرتشتی هر آنچه مطابق پیمان صورت پذیرد، اهورایی است و آنچه به 

آن، یعنی افراط و تفریط کشیده شود، اهریمنی است؛ زیرا این دو کران  ةسوی دو کران

شوند از اهریمن ناشی می افراط و تفریطآید؛ پس اند و شر از نقص پدید میحاوی نقص

 اینگونه تبیین شده است: دینکرد ششم(. این مطلب در 10: 1393)منتظری و نظری، 

مان ثواب پی ةگناه افراط و تفریط و زمین ةکه زمینپنداشتند ایشان این را نیز اینگونه می»

عیب بودن آن است و از دین، اینگونه است. دین همان پیمان است. پیمانِ هر چیز بی

ار نیک نیک، گفت ةپیداست که بزرگترین پیمان کار ثواب است و پیمان این است: اندیش

 (. 161: 1392 ،دینکرد ششم) 1«و کردار نیک

و سایر رذایل اخالقی، پیمان یا میانه 3)حرص(، ورن )شهوت( 2زه با آزسالح خرد در مبار

دین، قانون خداوند  ة)خرد فطری( استوار است که جوهر 4خردروی است؛ پیمان بر آسن

ششم (. در تأیید این مطلب در کتاب 476: 1375آید )زنر، شمار می و کالم مقدس به

 چنین آمده است:  دینکرد

)بهشت(، دین است که پیمان است؛ زمانیکه اورمزد این راه را  5گرودمانراه رسیدن به »

دینکرد ) 6«آراست، پس اهریمن دو راه در برابر آن فراز نهاد یکی افراط و یکی تفریط

 (.184: 1392، ششم

روی و افراط است که جهان در همین متن پهلوی بیان شده است که انسان به دلیل زیاده

روی پیشه کند؛ آرامش آن را از بین کشاند ولی اگر در گیتی میانههستی را به آشوب می

اخیر را اینطور توجیه کرد که آنچه از حد اعتدال خود خارج  ة. شاید بتوان جمل7بردنمی

                                                           
 40-38بندهای . 1

2 . āz  
3 .waran 
4.āsn xrad 
5. garōdmān 

 172بند . 6
 239: 1392، دینکرد ششم( نک به 16بند ث ). 7
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شود چون پیمان است که نظم اخالقی جامعه های روانی و اجتماعی میشود موجب آسیب

های منظم جامعه را در پی دارد. ها و روشآییندارد و عدول از آن آشفتگی در را نگه می

آورد؛ به بختی فرد دیندار را به ارمغان میهمچنین پیمان در مناسبات اجتماعی نیک

روی راه به از پیمان راه به بهشت و از زیاده»آمده است که  دینکرد ششمعنوان نمونه در 

فضیلتی است که در شخصی. در دیگر متون پهلوی، پیمان 1«رسددوزخ راه به دوزخ می

ترین مسائل یعنی خوردن، آشامیدن و سخن گفتن به آن سفارش شده است، به عنوان 

 چنین آمده است: ای چند از آذرباد مارسپندانواژهنمونه در متن پهلوی 

( تا دیرپای باشید )دارای عمر کنید پیمان خورش باشید )در خوردن اعتدال را رعایت»

متون ) 2«گویشی برای روانخوری، برای تن نیکو است و پیمانمانطوالنی شوید(، چه پی

 (.176: 1371 ،پهلوی

توان گفت در بینش اخالقی متون پهلوی، انسان آراسته به خصال اخالقی، بنابراین می

رو است؛ انسانی است که با تکیه بر نیروی خرد خویش، از افراط و تفریط میانسان میانه

 کند. از رذایل اخالقی دوری می پرهیزد و به این شیوه
 

 رادی یا بخشش -۲-4-5

( به معنی بخشیدن مشتق شده است؛ این واژه raرادی در زبان اوستایی از مصدر ) ةواژ

در  (rādīh( و در متون پارسی میانه به صورت )ratiو سنسکریت به صورت ) اوستادر 

به عنوان فضیلتی اخالقی چون  اوستامفهوم داد و دهش و بخشندگی آمده است. رادی در 

؛ در متون پهلوی 3ایزدی ستوده شده و لزوم پایبندی به آن مورد تأکید قرار گرفته است

آید که بارها به آن سفارش شده است؛ به عنوان نمونه شمار می نیز رادی فضیلتی بزرگ به

 خوانیم:در سفارش به این فضیلت اخالقی چنین می پُرسشنیهادر متن پهلوی 

                                                           
 172بند . 1 
 8و  7بندهای . 2

 19بند  19وندیداد . 3 
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تواند بسیار کند ولی چیزی به درویشان ندهد پس آیا روان او می ةاگر کسی کار و کرف»

نخست این پرسند که نیازمندان را کمک کرده 1رستگار شود؟ نه زیرا در سر پُل چینود

تبریزی ) 2«اید؟ و اگر او نیازمندان را یاری نکرده باشد، پس او را هیچ چیز دیگر نپرسند

 (.67-66: 1390، شهروی

هی ویژه راستی همراه است. این همرا این فضیلت کُنشی است که با دیگر فضائل اخالقی به

 در متون پهلوی چنین توصیف شده است:

اندیشی خرد که رادی بهتر است یا راستی؟ سپاسداری یا خرد؟ کامل پرسید دانا از مینوی»

رادی و برای جهان راستی یا خرسندی )قناعت(؟ مینوی خرد پاسخ داد که برای روان 

 (.28: 1391، خردمینوی) 3«بهتر است و ... 

اجتماعیِ فراوانی دارد و به  -در متون پهلوی، رادی فضیلتی است که نمودهای فردی

، سه گروه از دینکرد سومشود به عنوان نمونه در بندی از های گوناگونی پدیدار میصورت

 اند:توصیف شده« راد»افراد 

اند، ایشان راد دینی خشنده( به سه آیین باشد: یکی ایشان که دوستدار پارساییو راد )ب»

هستند، ایشان راِد آزاده نام  نام دارند؛ و یکی ایشان که جهت عالقه به همنوع، بخشنده

 4«دارند؛ و یکی ایشان که جهت عالقه به وام، بخشنده هستند، ایشان رادِ بازرگان نام دارند

  (.32: 1392، جم)

های دین زرتشت و متون وقف از مهمترین نمودهای سفارش به رادی و بخشش در آموزه

هایی آمده است و بر دارایی 5(nihādag) ةپهلوی است؛ در متون پارسی میانه وقف با واژ

های دینی، تأسیس نهادها و امور شود که فرد آن را صرف انجام مراسم و آییناطالق می

                                                           
 (.59: 1373کاران )مکنزی، پرهیزکاران از روان گناه ی روانپل جداکننده :)puhl)   inwadčپل چینود .1
  44پرسش  پرسشنیها،متن پهلوی . 2

 127بند  دینکرد ششم،و دیگر  5-1، بندهای 2، پرسش مینوی خرد. 3 
4. Dēnkard, A Pahlavi Text. Mark J. Dresden, Facsimile Edition of the Manuscript B of the K. 

R. Cama Oriental Institute Bombay (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966), p. 238 

 (.112: 1373، نهاد و اساس معنا شده است )فرهنگ کوچک زبان پهلویدر . 5 
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نجام چنین کارهایی ستایش یزدان، خشنودی امشاسپندان و شادی کند و امی 1المنفعهعام

آشکار سفارش به وقف  ة(. نمون375و  182-181: 1391شود )عریان، روان را موجب می

 آمده است:  کتاب پنجم دینکردو بخشش در متون پهلوی در فصل هفدهم 

به اهل دین بیشتر های بزرگ کردن در هنگام فراخی به مستمندان برای روان خویش، بخشش»

و نیز به هر بهدینی؛ از آنهایی که در راه غیر مجاز هستند، گرسنگی، تشنگی، سرما و گرما را 

بعدی، به جز  ةبازداشتن. از برداشت محصول تا محصول بعدی و از رسیدن میوه تا رسیدن میو

ده غذا در سال به دو وع ةآنچه برای معاش فرد بخشش کننده الزم است باید به مازاد آن به انداز

درویشان بدهد چون حق مسلم آنهاست. به بد دینان هنگامی که به آنها زخم رسیده است از 

ترس باید بخشش کرد و گرسنگی و تشنگی و شرما و گرما را از آنها بازداشت و نیز به مرگ

 3«استبنابر مصلحت )قانون بزرگ( یا از بیم و یا از روی ناچاری بخشش کردن مجاز  2ارزانان

 (.  60-58: 1386، دینکرد پنجم)

 چنین آمده است: روایت پهلوی 10فصل  در اهمیت و مزایای وقف و بخشش در

هر چه رادان بدهند، من یکی را دو باز »این نیز پیداست که اورمزد به زرتشت گفت: » 

این نیز کنم. دهم و برایشان ذخیره میدهم و انبارم )پاداش آنها را برایشان دو برابر می

پیداست که اورمزد گفت: من رادان را احترام کردم وقتی دیدم روان رادان را که به کوه 

 (.16: 1367، روایت پهلوی« )البرز گذشتند و به گرودمان رفتند

کند: که مردی مال وقفی نهاده در مزیت وقف بیان می شایست ناشایستمتن پهلوی 

پسین همانا آن کرفه )ثواب( تا تن)توبه(  4تباشد، پس در صورت توانایی کامل او در پت

(. برداشتی که از این متن 112: 1369 ،شایست ناشایست) 5دوام یابد و بر آن افزوده شود

                                                           
ای هفقر و نابرابریتأسیس نهادهای دینی، آموزشی، درمانی و فرهنگی و نیز مشارکت در اموری که به کاهش . 1 

  انجامد.اجتماعی می

 سزاوار مرگ. 2 

 7تا 2بندهای . 3 
4 . petīt 

 6بند  9فصل . 5 
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شود این است که تا مادامی که مال وقفی و موقوفه، باقی باشد، پاداش دنیوی و اخروی می

 رسد.به واقف آن می
 

 همپرسِگی یا مشورت    -۲-4-6

به سخنانِ دانایان، موبدان، دستوران و بزرگان، پندپذیری و مشورت با آنان همواره توجه 

از فضائلِ اخالقیِ نیک نزد ایرانیان باستان بوده و دین زرتشت نیز بر این فضیلت اخالقی 

-ham) ةتأکیدی ویژه داشته است. در متون پارسِی میانه این فضیلت اخالقی با واژ

pursag 1373قابل تمیز و شناسایی است )مکنزی، « مشاور»و « پرسهمه»( به معنای :

تا آنجا که در  1(. در این متون بارها بر همپرسگی کردن با نیکان سفارش شده است86

. 2شودای دنیوی برای خرد معرفی میاین کُنش اخالقی ابزار خرد و نشانه دینکرد ششم

ون پهلوی تا جایی است که حتی تأکید بر همپرسگی کردن و لزوم پایبندی به آن در مت

ها و خصوصیاِت افرادی که باید با آنان مشورت کرد سخن به میان آمده در مورد ویژگی

 چنین آمده است: آذرباد مارسپندان ةاست؛ به عنوان نمونه در اندرزنام

سخن خیم همنژاد، کارآگاه، زیرک و خوشسگالش مشو، با مرد آزادهبا مرد کم خرد هم»

را  3شگاه مرد دانا را گرامی بدار، از او سخن پرس و از او سخن پذیر، پیشوای مردشو، پی

مرد سخن پُرس؛ سخن به بد دار و سخن ازش پذیر، از سالخورده و نیک گرامی و بزرگ

 (.523-519: 1338 ،اندرزنامة آذرباد مارسپندان) 4«سرشت مگوی
 

 دادگری   -۲-4-7

قسط است که در مقابل ستم، جور و ظلم قرار می در لغت به معنی عدل، بذل و« داد»

(. در اندیشه و فرهنگ ایران باستان، جهان بر اساس نظم و 22-18: 1365گیرد )دهخدا، 

                                                           
 37بند  اندرز اوشنر دانا؛ 71-70بندهای  ندرزآذرباد؛ ا44، بند اندرز پوریوتکیشاننک به . 1 

 253بند . 2 

 بزرگان دین. 3 

  46و  31بندهای  اندرز اوشنر دانا؛ و دیگر 86، 67، 48، 36، 31، 19بندهای . 4 
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داد بنا شده است و این الگو باید در زندگی انسان نمودی تام داشته باشد؛ بر مبنای چنین 

دارای مفاهیم متعددی است که داد در آیین مزدیسنا و نیز در متون پهلوی  ةنگرشی واژ

نخست داد به معنای گرایش به قانون اشه  ةبا دیگر فضائل اخالقی همپوشانی دارد. در وهل

و هماهنگی و مطابقت با آن؛ دوم داد به معنای راستی در تقابل با دروغ؛ سوم داد به معنای 

به معنای خویشکاری، پذیرش مسئولیت و نهادن هر چیزی به جای خویش و چهارم داد 

داد و  ة(. گستردگی مفهومی واژ28-26: 1396روی )بازارنوی و دیگران، پیمان و میانه

های مطابقت آن با دیگر فضائل اخالقی بیانگر اهمیت، جایگاه و کارکرد وسیع آن در حوزه

اجتماعی است. اهمیت و کارکرد فضیلت  -مختلف اخالق اعم از فردی، خانوادگی و سیاسی

سیاسی ایران  ةاجتماعی دو چندان است زیرا دادگری در اندیش -د سیاسیدر بع« داد»

رود؛ پادشاه شمار می های پادشاهان بهترین ویژگیباستان مفهومی بنیادین است و از مهم

اهورامزدا و جانشین او بر زمین است؛ خویشکاری پادشاِه  ةدر باور ایرانیان باستان برگزید

نظم، داد و سامانی  ةمزدا بتواند فرمانروایی خود را بر پایزمینی آنست که همانند اهورا

تواند در مسیر پیشرفت مند باشد، میدرست استوار کند؛ اگر جامعه از پادشاهیِ دادگر بهره

عربی،  -(. در متون پهلوی و تواریخ پارسی120: 1352و آبادانی گام نهد )مجتبایی، 

و وصایای سیاسی پادشاهان ساسانی روایات و  ذاریگهای تاجهای پهلوی، خطابهاندرزنامه

سیاسی  ةتوان دید که بیانگر نقش و اهمیت داد و دادگری در اندیشاشارات فراوانی می

الملک پادشاهان ساسانی، سالی دو مرتبه، یکی ایرانِ ساسانی است. به روایت خواجه نظام

و روز داد از بیدادگر میدادند و در آن ددر جشن نوروز و دیگری در مهرگان بارعام می

ترین فرد کشور شنیدند. در این هنگام حتی سادهواسطه میستاندند و سخن از رعیّت بی

توانست شکایت خود را از بزرگان کشور و حتی از خود پادشاه به وی تقدیم کند و می

پادشاه به موجب قانون و عرف، کامالً مراقب بود که دست دادخواهان بر اثر مخالفت 

 (. 76-75: 1373الملک، طرافیان از دامان وی کوتاه نشود )خواجه نظاما

 گوید: ساسانی در مورد تأمین داد و نشر دادگری چنین می ةاردشیر یکم بنیانگذار سلسل
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نیرو جز به سپاه پدید نیاید و سپاه جز به مال و مال جز به آبادانی و هیچ آبادانی جز به »

نگردد؛ آنجا که پادشاه ستم کند، آبادانی پدید نیاید. شهریار دادگری و راهبری نیکو پدید 

 (. 113-112: 1348 ،عهد اردشیر« )دادگر بهتر از پُربارانی است

دادگری و برقراری مساوات از جمله هنرهای اخالقی ، دینکرد سومکتاب  98در فصل 

 پادشاه دانسته شده است و در سفارش به آن چنین آمده است:

گفتاری، نکویی اخالقی که شهریار باید در برخورد با تودگان رعایت کند: راست نخست آن هنر»

گردان را پاداش دادن و بدی را راندن است تا به میانجی اینها، تودگان، گراینده به نکویی و روی

کاری ویراسته گردد... و دیگر آن هنرهای اخالقی از بدکاران شوند؛ باشد جهان از راه داد و کرفه

 به ویژگان در هر کاریست، ةشهریار باید در برخورد با ویژگان به دیده بگیرد: گزینش بخردانکه 

دهی و ای سزاوار دریافت دارند تا کارها به خوبی سامانتک ویژگان بهره و پایهای که تکگونه

 (.180: 1381، دینکرد سوم) «آرایش داده شود...
 

 گیرینتیجه-3

های فلسفه است. برانگیزترین شاخهترین و بحثمهمترین، گستردهشناسی یکی از ارزش

پسندی برای مستقل توان دالیل عقلشناسی است. میهای مهم ارزشاخالق یکی از حوزه

بودن اخالق از دین ارائه داد اما این حقیقت که همه ادیان دارای نظام اخالقی هستند را 

زرّینِ اخالق فضیلت ةاخالقی دین زرتشت و قاعدهای توان نادیده گرفت. اساسِ آموزهنمی

هایی شود؛ آموزهپندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک خالصه می ةگانمحور این دین در سه

گر شده است و مبنای رستگاری جای متون دینی و غیردینی مزدیسنان جلوهکه در جای

اشه یا راستی، دینداری، باشند. در این پژوهش، هفت مبنای انسان در دنیا و آخرت می

روی، رادی یا بخشش، همپرسگی یا مشورت و دادگری به عنوان مبانی خردورزی، میانه

راستا با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است، مورد نظام اخالقی متون پهلوی که هم

 رتوان چنین استدالل کرد که پندار نیک، گفتابررسی و تبیین قرار گرفت. در حقیقت می

اخالقِ دین زرتشت و به تبع  ةترین اصول تربیتی مأخوذ از فلسفنیک و کردار نیک، بزرگ

 آن در نظام اخالقی متون پهلوی است. 
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های نظام اخالقی متون پهلوی یکی دانستن هنر با یکی از منحصر به فردترین جنبه

براین بر های اخالقی است. از منظر متون پهلوی هر فضیلت یک هنر است. بنافضیلت

ای مستقل از هنر تلقی می های معمول در فلسفه که اخالق را حوزهبندیخالف تقسیم

های اخالقی با های اخالقی هنر بوده و ارزشکند، در نظام اخالقی متون پهلوی، فضیلت

 ةبه سخن دیگر در متون پهلوی که دربردارندآمیزند. شناسانه درهم میهای زیباییارزش

دین بهی هستند، مقصود از هنر همان فضیلت اخالقی است و میان این دو های آموزه

اخالق و زیبایی ةها در حوزتوان گفت که میان ارزشتمایزی وجود ندارد. در واقع می

پوشانی برقرار است و این دو حوزه به هیچسانی و همشناسیِ متون پهلوی نوعی پیوند، هم

شناسیِ متون به همین دلیل پژوهش در مبانی ارزش روی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند؛

شود. های اخالقی محدود میها و دستورالعملاخالق و چیستی ارزش ةپهلوی تنها به حوز

تا شود های آن سبب میهای اخالقی ادیان و کشف شاخصهها و آموزهجستجوی ارزش

وند و این آگاهی را در حوزه های اخالقی آگاه شپیروان و مؤمنان ادیان از معیارها و مؤلفه

 کار ببندند. بینش و کُنش خود به

اخالق  ةنظام اخالقی پهلوی از نوع اخالق دینی بوده و در تقسیمات فلسفی در جرگ

ها و معیارهای رفتار اخالقی مالک ةگیرد. اخالق هنجاری درصدد ارائهنجاری قرار می

یلت محور است؛ اخالق هنجاری است. همچنین اخالق هنجاری متون پهلوی، از نوع فض

عمل  ةگرا( که بر سودمندی نتیج)نتیجه 1نگرمحور بر خالف اخالق هنجاری غایتفضیلت

که در آن التزام به قوانین و اصول  2گراتأکید دارد و نیز بر خالف اخالق هنجاری وظیفه

هنجارِی مند است. در اخالق اخالقی حائز اهمیت است، به دنبال پرورش انسان فضیلت

اصلی اخالق و نظام اخالقی، منش فرد است و نه ُکنش او؛ بنابراین  ةمدار مسئلفضیلت

مدار است یعنی بنیان و اساس آن بر فضائل نظام اخالقی متون پهلوی از نوع فضیلت

                                                           
  این گرایش از اخالق هنجاری بر این باور است که نتایج یک فعل، معیاری برای اخالقی بودن آن فعل است.. 1
 گرا مالک خوبی و بدی یک فعلگراست؛ از نظر فالسفة وظیفهکانت بزرگترین نمایندۀ اخالق هنجاریِ وظیفه. 2

وظیفه دارد کارهایی را که ذاتاً خوب است را انجام بدهد و از انجام کارهایی که ذاتاً بد  نتیجة آن نیست، بلکه انسان
  (.24 :1369هستند، بپرهیزد )کانت،
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د فردی اختصاص ندارن ةاخالقی استوار شده است. فضائل اخالقی متون پهلوی تنها به حوز

شوند؛ به این معنا که التزام فرد به عی و حتی کیهانی را نیز شامل میبلکه ابعاد اجتما

گردد، فردی موجب رشد و تعالی معنوی انسان می ةکه در حوز فضائل اخالقی عالوه بر آن

در بهبود اوضاع جامعه و جهان هستی و حرکت این دو در مسیر غایتمندی آفرینش یعنی 

است. به سخن دیگر، متون پهلوی، در پی ترسیم پیروزی اورمزد بر اهریمن تأثیرگذار 

مند را پرورش بدهند؛ انسان اخالقی مبتنی بر فضیلت هستند تا انسانی شریف و فضیلت

فضائل اخالقی، نقش  ةوسیل مند جهان را سرشار از خیر و نیکی خواهد کرد و بهفضیلت

 زداید. رذایل اخالقی را از جهان مادی می

ها دارد که هدف از آفرینش انسان را یاری اخالق گات ةدر فلسف مداری ریشهاین فضیلت

کند و خویشکاری انسان را در نیل اهورامزدا در پیکار با اهریمن و شکست او معرفی می

زرتشت در شمارد. به همین سبب است که به این هدف، آراستگی به فضائل اخالقی برمی

نیک برخوردار که او را از راستی و منش خواهداز اهورامزدا می 28نخستین بند از گات 

همچنین وی در بند نخست گات «. روان آفرینش را از خود خشنود سازد»نماید تا بتواند 

روان آفرینش از ستم، تزویر، خشم و زور خالص شده زندگانی »خواستار آن است که  29

 «.پایدار و خرم یابد

عمل اخالقی هر فرد بر سرنوشت نهایی  ثیری کهأبین انسان و جهان و ت این کُنش متقابل

گذارد و مسئولیت برخاسته از این باور که رفتار اخالقی هر فرد نه تنها پیکار خیر و شر می

های اخالق گذارد، از منحصر به فردترین جنبهثیر میأبر او و دیگران که بر کل جهان ت

شناختی ناختی و انسانشدینی متون پهلوی است که عالوه بر ارزش اخالقی، نگرش جهان

 دهد. پیروان این دین را نشان می
 

 نامهکتاب

زبان، فرهنگ، اسطوره )مجموعه  «.خردورزی در دین زرتشتی » .الف(1386آموزگار، ژاله )

 تهران: انتشارات معین. مقاالت(.
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تهران: انتشارات  زبان، فرهنگ، اسطوره )مجموعه مقاالت(. «.پیمان» .ب(1386)آموزگار، ژاله 

 معین.

. ترجمه به فارسی و تحقیق ژاله ترجمه به فرانسه و تحقیق: فیلیپ ژینیو(. 1382)نامهارداویراف

 شناسی فرانسه.آموزگار. تهران: معین: انجمن ایران

تبیین نظام اخالقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی (. »1393اسحاقی، فاطمه سادات )

 .166-155. صص: 62و  61. شمارة تخصصی هفت آسمانفصلنامة «. پهلوی

گیری تأثیر اوضاع اجتماعی دوران ساسانی بر شکل(. »1396اصالنی، نسرین؛ زرشناس، زهره )

 . 77-55. صص: 2. شمارة شناختدو فصلنامة زبان. «اندرزهای دینی

 قم: نشر اسراء. .«المعارف اسالمیاخالق دایره(. »1380اعوانی، غالمرضا )

 . سال یازدهمنشریة دانشکدة ادبیات تبریز. ترجمة ماهیار نوابی(1338) «اندرز آذرباد مارسپندان»

 .528 -502)زمستان(. صص: 

ی سیاسی دادگری در اندیشه(. »1396بازار نوی، مژده؛ دیناورند، کریم؛ جلیلیان، شهرام )

 .48 -25. صص: 18. شمارة رهیافت تاریخی«. ساسانیان

میرفخرایی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ترجمة مهشید (. 1392)ششم بررسی دینکرد

 مطالعات فرهنگی.

فصلنامة  «.شناسی واژة هنر در متون اوستایی و پهلویمفهوم»(. 1386بلخاری قهی، حسن )

 . 163 -144. صص: 24و  23. شمارة خیال

 : توس.زاده. تهران. ترجمة همایون صنعتیهخامنشیان(. 1375بویس، مری )

تربیت )مجموعه مقاالت «. تعلیم و تربیت از دیدگاه ارسطو(. »1387سرشت، محمد جعفر )پاک

 اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز. سرشت(.نکوداشت دکتر محمد جعفر پاک

«. در هند و ایران باستان« اشه»و « ریته»بررسی تطبیقی (. »1386پیاده کوهسار، ابوالقاسم )

 . 90 -59. صص: 2. ش پژوهشنامة ادیان

«. ها و اندرزهای اخالقی در متن پهلوی پرسشنیهابررسی آموزه(. »1390تبریزی شهروی، زهرا )

 .  72-57. صص: 9. شمارة فصلنامة عرفانیات در ادب فارسی

 . تهران: سپهر.خردنامه(. 1373ثروت، منصور )
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. 88. شمارة نشریه چیستا. «ادبیات اندرزی در متون فارسی میانه(. »1371جعفری، محمود )

 .872 -868صص: 

(؛ منشأ و تحول آن از ایرانی باستان به āzādān( و آزادان )āzādآزاد )(.»1392جم، پدرام )

 .54-17(. صص: 72/5)پیاپی  14 ةمارش دو فصلنامة تاریخ ایران. «.ایرانی میانة غربی

قدمه و تعلیقات و به اهتمام م نامه )سیرالملوک(.سیاست(. 1373الملک توسی )خواجه نظام

 عطاءاهلل تدیّن. تهران. دانشگاه تهران. 

جا: مؤسسة لغتنامة زیر نظر محمد معین. بی (.22نامه )جلد لغت(. 1365دهخدا، علی اکبر )

 دهخدا.

 تفضلی. تهران: معین. و احمد آموزگار(. ترجمة ژاله 1386) دینکرد پنجم

 فضلیت. تهران: فرهنگِ دهخدا.ترجمة فریدون (. 1381) دینکرد سوم پارة نخست

 تهران: مِهر آیین. .فضلیتترجمة فریدون (. 1384) دینکرد سوم پارة دوم

 میرفخرایی. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ترجمة مهشید (. 1367) روایت پهلوی

 تهران: فرهنگستان هنر. شناسی در شرق آسیا.هنر و زیبایی(. 1385گران، محمدرضا )ریخته

ترجمة تیمور قادری. تهران: انتشارات فکر  گری.طلوع و غروب زرتشتی(. 1375زنر، رابرت چارلز )

 روز. 

ی مطالعات و تحقیقات . تهران: مؤسسهرمزداپوترجمه کتایون (. 1369) شایست ناشایست

 فرهنگی. 

د علی امام شوشتری. تهران: محم ةاحسان. ترجمعباس عربی  ة(. پژوهند1348) عهد اردشیر

 انجمن آثار ملی. 

اخالق  ةدوفصلنام «.مینوی خرداخالق در دین زرتشت از منظر (. »1392فرهودی، مصطفی )

 .104-87(. صص: 5)پیاپی  1سال دوم، شمارة  .وحیانی

. صص: 2. ش مجلة مطالعات ایرانی«. اخالق ایرانی به روایت متون پهلوی(. »1382قادری، تیمور )

128- 136. 

حمید  ةترجم بنیاد مابعدالطبیعه اخالق )گفتاری در حکمت کردار(.(. 1369کانت، ایمانوئل )

 قیصری. تهران: خوارزمی.  علی عنایت، 

 تهران: صبا. .آهنگری فرشته ترجمة . (1392) کتاب ششم دینکرد )حکمت فرزانگان ساسانی(
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 تهران: اساطیر. .پورداوودترجمة ابراهیم (. 1378) ترین بخش اوستاها: کهنگات

سرشت. تهران: . ترجمة محمد جعفر پاکمکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 1388گوتک، جرالد لی )

 سمت.

 تهران: علمی. .عریانترجمة سعید  (.1391) مادیان هزار دادستان )هزار رأی حقوقی(

 میراث فرهنگی.عریان. تهران: سازمان ترجمة سعید (. 1371) متون پهلوی

تهران: انجمن  شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان.(. 1352اهلل )مجتبایی، فتح

 فرهنگ ایران باستان.

. ترجمة مهشید میرفخرایی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 1373مکنزی، د. ن )

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

رهیافتی به اخالق فضیلت در دینکرد . »(1392)ظری، محمدرضا منتظری، سید سعیدرضا، ن

 . 131-113. صص: 2شناسی. سال سوم. شمارة های ایراندو فصلنامة پژوهش«. ششم

های رهیافتی به مفهوم پیمان در اندرزنامه(. »1393منتظری، سید سعیدرضا، نظری، محمدرضا )

 .24- 5 . صص:64و  63. شمارة فصلنامة هفت آسمان«. پهلوی

 تفضلی. تهران: توس.ترجمة احمد (. 1391) مینوی خِرد

 دو فصلنامة  «.چینگنظم کیهانی در اوستا و تائوته(. »1393زاده، سجاد )نوری، قهرمان، دهقان

 . 116 -89. صص: 4. شمارة های ادیانیپژوهش

 ترجمة زهرا جاللی. قم: دفتر نشر معارف. فلسفة اخالق.(. 1383ویلیامز، برنارد )

 نظری فارسانی. تهران: فروهر.ترجمة محسن  (.1397) هفت متن کوتاه پهلوی

وشی. تهران: دانشگاه پورداوود. به کوشش بهرام فرهترجمة ابراهیم (. 2536)های گاثاهایادداشت

  تهران.

های شاهی القی زرتشت در بایستهبازنمایی گفتار نظم الهیات اخ(. »1387یوسفی، ماشااهلل ) 

 .321-299. ص: 2شمارة  فصلنامة سیاست.«. آرمانی ایران باستان
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Moral philosophy in Sasanian-Pahlavi texts 

 
heyda riazi heravis 
Mohammad jaberi nasr 

Abstract 
One of the most important characteristics of religions has been to raise 

awareness about how to maintain and improve the quality of human life. 

Based on this, a large part of the teachings of religions has always been 

an order to moral virtues and living based on them has been emphasized 

as a supreme goal in human life.  What are the moral virtues- i.e. the 

dos and don'ts that a person should have a practical commitment to, in 

every religion (despite the commonalities between religions)- has its 

own characteristics. On the one hand, knowing these characteristics 

makes the criteria and components of moral action clear for us. On the 

other hand, it provides reasons for people to stick to moral virtues as 

much as possible. The present study aims to understand the philosophy 

of ethics in Pahlavi texts, especially in prescriptive and injunctive texts, 

and has investigated the value bases of Pahlavi texts in order to find out 

what kind of ethical guidelines and instructions are in these texts; It 

leads to a moral life. The basic premise of this research is the alignment 

of the philosophy of ethics in Pahlavi texts with the principles and 

doctrines of the times. To achieve this goal, information has been 

collected in a library method and analyzed in a descriptive-analytical 

way. According to the findings of this research, the philosophy of ethics 

in Pahlavi texts is manifested in principles and values such as the truth, 

religiousness, wisdom, agreement, forgiveness, consultation and 

justice. Based on this, the philosophy of ethics in Pahlavi texts is one of 

the types of religious ethics, and in the divisions of the field of ethics, it 
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is placed in the normative Jirga based on virtue, and the purpose of 

which is to cultivate a virtuous person in individual and social life. 
 

Key words: Moral philosophy; fundamentals of value theory; moral 

system; Pahlavi texts. 

 


