
 
 
 
 
 

 خردورزى در دين زردشتى

 دكتر ژاله آموزگار

 

 ت.اى چنين واال، سخن گفتن سعادتى اس در محفلى چنين ارزنده با انگيزه

م نى ايزدكاليع)نشيند و باشد كه ايزد ما نسرسپند مى «مَنْتَره»چون كالم در جايگاه 

 .يارى دهنده اين گفتار باشد (مقدس و فزانيده

 ت وانهاى جهان بزرگانى هستند كه آنان را نم ىنديشهدر تاريخ باورها و ا

 ها تعلق دارندزاده روز و ماه و سال و جايگاه خاصى دانست. چون آنان به هزاره

به پهنه جه ان. اشوزرتش ت ي  ى از آنهاس ت ك ه چ ون آموزگ ارى از درون  و

ارى ت ش ود، ب راى آموخدر اين مرز و بوم پهناورى كه ايران ناميده م ى ها،هزاره

 ستايد. چه خوش اس ت ك هكند. او هرگز خود را به برترى نمىمى مردمان ظهور

ا ب ه راند كه او را بستايند و سالى گسترش فرهنگ جهان تصميم گرفته نمايندگان

 :او اختصاص دهند.چه بهتر چون نام و انديشه

 

                                                 

 .ريخمتن سخنرانى نگارنده در يادوارده بزرگداشت سه هزار سال فرهنگ زردش تى اس ت ك ه در ت ا 

ته ران،  زبان، فرهن گ، اس روره،)در تاالر فردوسى دانشگاه تهران عرضه شد.  1382بيستم آذرماه 

 (.226-219صص  ،1386
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 تر آن باشد كه سرّ دلبرانخوش

 گفته آيد در حديث ديگران

 

 ت رينهاى اين فرهنگى كه در تاريخ تف رات بشرى از كهنشهاز ميان اندي

 باورهايى است كه در آن ستايش يك خداى بزرگ و خردمن د در رسس اي زدان و

 تجليات مقدس آن، اصل است و از اين فرهنگ سترگى كه هرگز نخواسته اس ت

 ها ج اى ده د، چ ون اي نخداى بزرگ و ايزدان زيردست او را در قالب تنديس

 گنجند. من فقط به يك جنبههاى بزرگ در چهارچوب سنگى و مادى نمىديشهان

است، كنم و آن خرد و خردمندى است كه اصل و شالوده اين فرهنگآن اشاره مى

 .زيرا كه آفريننده بزرگ آن خود خرد است و سرود دانايى است

 در همه باورهاى جهان از ديرباز خرد ستوده شده است. نگ اهى گ ارا ب ه

 نه اآطراز، ما را به سوى ايزدان خرد زمان و همهاى همهاى اساطيرى فرهنگداده

ران كند. ولى تفاوتى آش ار است ميان نماد خرد فرهنگ زردشتى درايراهبرى مى

 .هاى ديگرباستان با ايزدان خرد سرزمين

داده ها هم جايى ارزنده به خدايان خرد در مجموعه خ داياندر آن فرهنگ

آموزگار د ولى هرگز خداى بزرگ آنها خود خداى خرد نيست. در حالى كهشومى

بر جامع ه فرهنگ باستانى ما، از ميان نمادهاى اخالقى و اجتماعى و معنوى حاكم

د ب ر آن روزگاران، نماد خرد را براى خداى بزرگى كه سربندگى او را در س ردار

 ،م د، يعن ى س رور دان ايىناگزيند و آفريدگار بزرگ خود را اهوره م زدا م ىمى

 آفرين د، نگ اهاى كه همه آفريدگان را به نيروى دانايى و كاردانى خود م ىفرزانه

 .رسانددارد و به انجام مىمى
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« آن ى»يا  «اِئا»النهرين، خداى خرد هاى كهن ميان رودان يا بيندر اسروره

 ه گانهه خدايان سشود كه بر آبها سروَرى دارد. ولى سومين خدا از گروناميده مى

 ان وكه خ داى آس م «اَنو»نهرينى است، يعنى مقام او پس از المهم و نخستين بين

 و (1)گي ردليل كه خداى جو و زمين است قرار م ىپدر خدايان است و پس از اِن

 .گرددخداى بزرگ آفريده اَنو تلقى مى «اِئا»

 ب ه خ دايان گزارىخواهد انسان را براى خدمتو بعدتر چون مردوك مى

 فق ط خداون د خ رد «ائا»ريزد، بيافريند و از خون و استخوان خود قالب او را مى

 ميان ب هاگرچه اين مسئله پيوندى را ميان او و آد (2)گيردمورد مشورت او قرار مى

 گيرن د و تص ميمآورد ولى هنگامى كه خ دايان ب ر آدمي ان خش م م ىوجود مى

 اارد، تنهدقدرت ندارد كه آنان را از اين تصميم باز گيرند طوفان نازل كند، او مى

 راين ام را از (نوح بابلى)تواند انجام دهد اين است كه اوتناپيش تيم كارى كه مى

 (3.)آگاه سازد و به ساختن كشتى وا دارد

 ش ود او ه مناميده م ى (4)«توث»هاى مصر باستان خداى خرد در اسروره

 گخدايان ب زر «رع»يا  «آمون»يا  «هوروس»ر حد اى است ولى نه دخداى ارزنده

 در م وارد (6)ل ك دارد،او كه تنى چون انسان و س رى ه م چ ون ل ك (5)مصرى.

 ولى (7)گيردشتابد، مورد مشورت آنان قرار مىبسيارى به يارى خدايان بزرگ مى

« سزي رياو»كند و كار عمده او در بارگاه زيرزمينى به مقام اعالى آنها صعود نمى

 .ثبت اعمال درگاشتگان است

 «آتن ا»و  «ميت يس»در اساطير يونان دو ايزد بانويى كه نه اد خردن د يعن ى 

اس ت  «زئ وس»همس ر  «مت يس»درزير قدرت زئوس خداى خدايان قرار دارند. 

بلع د بر اثر تفتين ديگر خ دايان او را م ى «زئوس»است،  «آتنا»وزمانى كه باردار 
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و و فرزرن  دى ك  ه در درون دارد خ  داى خ  دايانى او مب  ادا از ني  روى عق  ل اك  ه

ش ود و نم اد زاده م ى «زئوس»از پيشانى  «آتنا»ببيند. پس از اين ماجرا  اىصدمه

 (8.)گرددمى خرد يونان

 هاى اي نايزدبانوى محبوب خدايان است ولى در ميان خويش كارى «آتنا»

 زءاى گوناگون نيز ج هايزدبانو، جنگاورى نيز هست و نظارت بر حرفه و مهارت

 كن د ك هصفات اوست، ولى اين خداى بخرد، در م واردى چن ان ن ابخردى م ى

 .آور استشگفت

 باف د.ور مىدر ليديا بهتر از او ت «آراكنه»گويند دختر جوانى به نام به او مى

 رود و چون ط رح بافت ه ش ده او را بس يار زيب ا و ب ى عي بآتنا سر وقت او مى

شود و از شدت خشم اين دختر جوان را به ش ل عن بوتى ىخشمگين م يابد،مى

 (9)آورد تا از آن پس هميشه مشغول تار تنيدن باشد.درمى

ن قهرما« پاريس»توزى به مورد ديگرى از نابخردى اين خداى خردمند كينه

ى ك وى يك مسابقه زيب ايى درب اال «ايلياد»است. بنابر اين داستان  «تروا»معروف 

خ رد و ايزدب انوى «آتن ا»همس ر خ داى خ دايان،  «ه را»ه ايزدبانو ميان س «ايدا»

ك ه اس ت «پ اريس»ش ود. داور ايزبانوى عشق و زيبايى برگ زار م ى «آفردويت»

اين  اى در دلگزيند. اين گزينش چنان كينهرا به عنوان زيباترين برمى «آفروديت»

در  روى خود رابراىتمام ني «آتنا»شود آورد كه باعث مىخداى خرد به وجود مى

 (10)در جنگ با يونان به كار برد. «پاريس»سرزمين  «تروا»هم ش ستن 

 هاى هند دوران ودايى، ايزد خ رد آس ورايى ب ى ن ام اس ت ك هدر انديشه

 از ماند و در چرخش اعتقادى هندوان، توجه ب ه او ب ه ت دري ناشناخته باقى مى

 (11)شود.فراموشى سپرده مى ها حاف و سرانجام به دستمراسم و آيين نيايش
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پيدا هاست كه اهميت خرد، در انديشه زردشتى نمود بيشترىبا اين مقايسه

گ كند چون خرد در اينجا نقش اصلى و محورى دارد و با وجود آفريدگاربزرمى

 .ي ى است

 ج اىشود. در جاىكل آفرينش جهان، از ابتدا تا پايان با خرد رهبرى مى

 هاى خود زردشت نزدي كهاى اوستا، به انديشهديگر بخش گاهان كه بيشتر از

 است، بيش از همه شاهد تأثير خرد در همه جوانب زيس تى هس تيم و مباح ث

 مربوط به خردى كه در اين بخش كه شايد يك دهم كل اوستاى موجود باش د

 هاىشمررح شده است، تقريباً برابر با مرالب مربوط به اين موضوع در ديگر بخ

 .ستاستاو

را آفري د ت ا  «اش ه»در گاهان آمده است كه اهوره مزدا ب ا خ رد خ ويش 

 (12)منش را پشتيبان و نگاهبان باشد.بهترين

 (13).بخشداهوره مزدا از منش خويش به آدميان خرد مى

خواه  د ك  ه او را چن  ان در بخش  ى از گاه  ان زردش  ت از اه  ورامزدا م  ى

 (14)شد.تا همه را به خرد رهنمون با بياگاهاند

بخش د بخواهد كه به مردمان ديگر نيز اي ن توان ايى را او از اهوره مزدا مى

 (15)آموزش خرد را پيش برند.كه

ش مارى ك ه ب راى خ ود در هرمزديشت، اهوره م زدا ض من ص فات ب ى

 (16)گويد:شمارد چنين مىبرمى

 منم سرچشمه دانش و آگاهى ... منم خرد ... منم خردمند

 .دانا منم دانايى، منم

 در اسروره آفرينش، در آنجا كه دنياى روشن و زيبا و پر از راستى و خرد



 10 2/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

مزداى از همه چيز آگاه در برابر دنياى زشت و پر از ب دى اه ريمن ب دآگاه اهوره

 .گيرد، توانايى دادار بزرگ براى از ميان بردن اهريمن فقط خرد اوستقرارمى

ن ى كند، ب راى ن ابودى اه ريماو براى اين ه از جاودانه شدن شر جلوگير

ريزد و خود طرحى مى (خرد از همه چيز آگاه)درطى زمان، با خرد هروسپ آگاه 

 زي را (17)كش اند،هايى از نور، اهريمن را به نبردى دراز مدت مىفرستادن بارقه با

 م زدا س الحى داردپ اير نيس ت. ول ى اه ورهنابودى اهريمن در آن هنگام ام ان

 .آن است و آن خرد اوست اهريمن فاقدكه

ده داند كه نيروى اهريمن بايد به كار گرفت ه ش ود ت ا فرس ومزدا مىاهوره

 .شودو به نابودى هميشگى بدى كشانده شود

ه ارا آفريند، پيش نمونهمزدا جهان مادى را مىبا همين خرد است كه اهوره

 .آوردبراى مقابله با شرّ ناشى از اهريمن به وجود مى

دارد شمزدا خردمندانه راه حلى در پيله ناآگاهانه اهريمن، اهورهدر هر حم

آي د، پ س و اهريمن را كه جز نابود كردن و در هم ش ستن كارى از او ب ر نم ى

كن د ك ه ب راى او او را چن ان زن دانى زن دگى م ى (يعنى حمله اهريمنى)ازاِبْگَد 

 (18)ماند.جز به ميان آوردن و سودن نيروهايش نمىاىچاره

 در پايان جهان كه همه نيروهاى اهريمنى يك به يك به دس ت هم اوردان

خواه د مزدا به ش  وفايىايزدى خود نابود خواهند شد، راه ار خردمندانه اهوره

 .مزدا تنها در سايه دانش اوسترسيد. اين پيروزى اهوره

 خواهد بر نخستين جفت بش ر ج ان بخش د، ازاين سرور دانايى چون مى

كن د ك ه آنه ا را از خ رد دمد و به آنان القاء م ىروان همه آگاه خود در آنان مى

 خويش آفريده است و آنان را بيش از همه به پيروى از خرد و راستى فرمانسليم
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 (19)دهد.مى

اين نخستين زوج تا زمانى ك ه در راه خ رد و فرزانگ ى اه ورايى هس تند 

 ب  ارىان شدن آنان است. زمانى كه ب ه فريبختند، ولى نخستين گناه آنان نادنيك

 دهن د، ش وربختى آن ان رااهريمن، به نادانى، آف رينش را ب ه دي وان نس بت م ى

د و شوند مگر زمانى كه دوباره سر در راه خ رد گاارن گيرد و رستگار نمىفرامى

 .ازنادانى مرلق رهايى يابند و از كم خردى و ندانستن توبه كنند

 پاى رستگارى اوست ن ه همو ون اس اطيرانسان همدر اين فرهنگ دانش 

 ارد، ب هدآتش را كه به تعبيرى اسرار دان ايى را در درون  «پرومته»يونان كه چون 

 (20)گيرد.برد، مورد خشم ويرانگرانه زئوس، خداى خدايان قرار مىميان مردم مى

وى ينم ها ميان دانا واى از پرسشهاى مينوى خرد كه مجموعهبنا به نوشته

خ رد  خرد يعنى نماد آن جهانى دانش و فرزانگى است، آمده است كه از مين وى

ابسته و شود كه چرا دانش و كاردانى در مينو و در گيتى به مينوى خردپرسيده مى

ب ا  از نخس تين دم آف رينش «آس ن خ رد»است؟ پاسخ اين است: خرد غريزى يا 

 (21)اورمزد بوده است.

 ك  ه روان پارس  ايان ب  ا خ  رد ب  ه بهش  ت و در هم  ين كت  اب آم  ده اس  ت

 (22)توان رهايى يافت.رسد و از دوزخ به نيروى خرد مىهاى بى پايان مىروشنى

  (23)اش از بهشت بيشتر است.هر كه از خرد بهره بيشتر دارد بهره

 ىورى از خ رد و دوزخي ان را دوزخ بهشتيان را بهشتى بودن به دليل بهره

 .ستبودن به دليل كم خردى ا

 ه اىاستقرار زمين، آميزش آب در زمين، روي ش و نم و گياه ان و رن گ

 .اندگوناگون، بو و مزه خوشى كه در هر چيزى است، به خرد مقدر و ساخته شده
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 وبرپايى البرز پيرامون جهان، پيدايش هفت كشور، حركت خورشيد و م اه 

 دهش ته و مق در دوازده اختران، گارگاه چينود نيز با نيروى خرد و دان ايى س اخ

 .است

 گيرد و دروار آب را از دريا مىتوان دانست كه ابر آبگينهاز نيروى خرد مى

 (24)بيزد.راند و به پيمانه، سرشك به زمين مىفضا مى

 (25)رسانند.سوشيانس و كيخسرو رستاخيز را با نيروى خرد به فرجام مى

س ت. خ رد غري زى ها از دو نوع خرد سخن به ميان آم ده ادر اين نوشته

خرد مزدا خود سراسر آسنياآسن خرد و خرد اكتسابى يا گوش سرود خرد. اهوره

 .ياخرد غريزى است

 م زدانوع ديگرى از خرد، خرد همه آگاه يا خرد مينوى است كه باز اه وره

 (26)نماد آن است.

مردمى اى از آن، خردِ اين جهانى است كه محدود است و همان دانشگونه

 (28)يافت. مردمان نيز خرد مينوى خواهند (پايان جهان)در فرشگرد  (72)است.

 در مقابل اين خرد مينوى و دانش مردمى نوع ديگرى از خ رد ني ز وج ود

 گي رى ازدارد و آن دوش خردى يعنى بدخردى است و آن عبارت است از به ره

 .نيروى خرد در جهت منفى و براى رسيدن به مقاصد اهريمنى است

 خ ردى ب راى مقابل ه ب ا نيروه اىدارد و از دوش «دوش خردى»اهريمن 

 .كنداهورايى استفاده مى

 خ ردىِ اه ريمن اش اره ش دهحتى در گاهان به اين گونه خرد يعنى دوش

 توان ديدخردى را در آموزگاران بدى نيز مىاست و همونين آمده است كه دوش

و آن را در فرمانرواي ان گردانن د كه با آموزش نادرست خود، سخن ايزد را برم ى
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 (29)رانند.ها فرمان مىتوان ديد كه با آن بر سرزمينبدنيز مى

  دوش خ ردى ب ا (30)خردى، خردى است كه از ني ى ع ارى اس ت.دوش

 خردى تفاوت دارد. در زادسپرم آمده است ك ه از دوش دان ايى ك ه ن امش ازبى

 (31)آگاهى است، بيشتر مردم گناه ار باشند و دوزخى.دوش

بين ى ام ور آين ده را خردى است. كه حس پيشاى ديگر از خرد پيشگونه

 سمزدا هست. مقاب ل آن پ دربردارد و آن خرد و دانشى است كه در وجود اهوره

 دانشى است كه آگاه شدن از موضوعى، پس از وقوع آن است. در بندهشن آم ده

 تىب پس دانشى، از هس دانشى بود... و به سباست كه اهريمن در تاري ى به پس

 (23)مزدا آگاه نبود.اهوره

واخ ر هايى از اندرز بهزاد فرح پيروز كه از دي ن م ردان اگفتار را با بخش

 (33)برم.ساسانى يا اوايل دوره اسالمى بوده است به پايان مى دوره

 .ام خرد بهترين استكه من آزموده

ن   اس ت. دو پُر خرد را هميشه آس ايش اس ت. ب ى خ رد هميش ه ب ه ر

 اندكه آنان را از كردار خويش آسايش است: ي ى گزيدار خرد از خردى ك هكس

 .خرد از آگاهى كه در او نيستو ي ى بىاو راست

هر كه را خرد است هنر نيز هس ت. ه ر ك ه را خ رد اس ت خواس ته ني ز 

 .هست.بُن هر كار نيك به خرد است

 خرد نگاهدار و نگاهبان تن

 يادرس تنخرد رهايى بخش و فر

 در توانگرى خرد بهتر

 در كم چيزى خرد نگهدار تر
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 اينجا براى يارى خرد بهتر

 آنجا براى پشتيبانى خرد نگهدارتر

 .داردىاميدوارم كه خداوندِ خرد بر مردمان اين سرزمين، خرد فراوان ارزان
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