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 نقش و جايگاه خرد در متون باستاني ايران

  *ويدا نداف

  چكيده
زردشتي نقش اصلي و محوري دارد و بـا وجـود آفريـدگار بـزرگ      ةخرد در انديش

 ،در اين مقاله. شود ميبا خرد رهبري  ،از ابتدا تا پايان ،كُل آفرينش جهان. يكي است
سپس در ) فارسي باستان، گاهان اوستا و اوستاي نو(ابتدا خرد در متون باستاني ايران 

بررسي ) 29او .نويس م و متن دست ،زادسپرم هاي گزيده، بندهشمتون پهلوي نظير 
آگاه، خرد افزوني، خرد پرهيزگاران و ـ   خرد همه(چهار نوع خرد  گاه آن .شده است

  .اوستا و پهلوي مقايسه شده است متون در) خرد غريزي يا آسن خرد
  .گاهانخرد، فارسي باستان، اوستا، پهلوي،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

. زردشتي نقش اصلي و محوري دارد و با وجود آفريدگار بزرگ يكي استخرد در انديشة 
تر از  كه بيش ،گاهان سراسردر . با خرد رهبري مي شود ،كل آفرينش جهان، از ابتدا تا پايان

ـ شاهد  ،هاي خود زردشت نزديك است، بيش از همه انديشهبه  اوستاهاي  بخشديگر  ثير أت
  .)222: 1386آموزگار، (خرد در همة جوانب زيستي هستيم 

خواسـتن، تـدبير، هـدف،    «اسم مذكر است و به معناي  -xraθw-/xratav ةواژ ،اوستادر 
ـ » مشورت، پند، هوش، فهم، خرد و عقل  ;Barthloamae, 1961: 335( كـار رفتـه اسـت   ه ب

Richelt, 1911: 228.(  
  .)kent, 1953: 180( است» خرد«به معني  -xraθu ،در فارسي باستان
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1−اسم مذكر است كه از ريشة -kra'tav ،سنسكريت در kri  /−2 .ikr   به معنـي
به معنـي   -kra'tavواژة . گرفته شده است» نام بردن، ستايش كردن، با صداي بلند گفتن«
 اسـت » طرح، قصد، تصميم، هدف، آرزو، خواسـتن، قـدرت، توانـايي، هـوش و فهـم     «
)Monier-Williams, 1974: 319(.  

  .)164: 1379مكنزي، (است » خرد، عقل«به معني  /xrad / hlt ،در زبان پهلوي
  

  خرد در اوستا و فارسي باستان. 2
  خرد در فارسي باستان 1.2

  :xraθumبه صورت  DNb3خرد در كتيبة 
DNb 1-4: baga vazraka Auramazdā hya adadā ima frašam tya vainataiy hya adadā 

šiyātim martiyahyā hya xraθum utā aruvastam upariy Dārayavaum xšāyaθiyam 

nīyasaya (kent, 1953: 138). 
شود آفريد، كـه شـادي را    مياهوره مزدا، كه اين شكوهي را كه ديده  ]است[خداي بزرگ 

  .و دليري را در داريوش شاه گذاشت خرد راي مردم آفريد، كهب

  :xratumبه صورت  xpl3خرد در كتيبة 
XPl 1-4: baga vazraka auramazdā hya adā imam fra[šam] tya vainata(i)y hya adā 

šiyāti[m] ma[r]tiyahyā hya xratu[m] utā aruva[s]tam upar[iy] xša[yārš]ām 

xšāyaθ[i]yam [niyasaya].  

 مـردم  بـراي  را شـادي  كه آفريد، را ديدني شگفتي اين كه مزدااهوره  ]است[خداي بزرگ 
  ).28، 26: 1386قريب، (فرو نهاد  شاه خشايارشاو دليري را بر  خرد كه آفريد،

شـود، كـه شـادي را     اهوره مزدا، كه اين زيبا را آفريد كه ديده مي ]است[بزرگ  خداي
  .)312: 1382 لوكوك،( و دليري را در خشايارشاه گذاشت خرد براي مردم آفريد، كه

) نزديـك تخـت جمشـيد پيـدا شـد      1345منسوب به خشايارشا كه در اسفند ( xplكتيبة 
در ايـن كتيبـه،   . اسـت  )DNb( نقش رستمظاهراً رونوشتي از كتيبة آرامگاه داريوش كبير در 

xratum  حالت راييxratu- »ردمعلوم نيست كه در فارسي باستان . است» خxraθu-   صـحيح
 -xratuبا صورت هاي اوسـتايي   -xratu ،شناسي تاريخي زبان ديدگاه از.  -xratuبوده است يا 
ـ  . كند بهتر تطبيق مي -kratuو سنسكريت  تـر از   صـحيح  /t/ا قريب معتقد است كه صـورت ب
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فارسـي از   /d/بدانيم، براي اشتقاق » خرد«را اصل واژة  -xratuاگر  ،زيرا ؛است /θ/صورت با 
/θ/ خوريم، در صورتي كه  فارسي باستان به اشكال برمي/d/      بعـد از مصـوت فارسـي دنبالـة

 ،سـتان آمـده  كـه در فارسـي با   ،را /θ/هاي با  واژهايشان تمام . فارسي باستان است /t/مستقيم 
اي كه اشتقاق آن به فارسي رسيده است  نمونه، در هيچ كه و به اين نتيجه رسيده بررسي كرده
  .)30، 23: 1386قريب، (فارسي تغيير يافته باشد  /d/فارسي باستان به  /θ/كه  هديده نشد

  
  اوستا گاهانخرد در  2.2

 : 1، بند 28يسن 
ahiiā yāsā nəmaŋhā ustānazastō rafəδrahiiā mainiiVuš mazdā paouruuIm 
spəntahiiā ašā vIspVng šiiaoθanā vaŋhVuš xratūm manaŋhō yā xšnəuuIšā gVušcā 
uruuanm  

بـراي  ، اي مزدا، كنم ميرا درخواست  ]شما[ نخست همه، با دستان گشوده، با نماز براي او
نيك و روان  ةانديش خرد كه شدكه تا با آن با، مقدس از طريق راستي، كارهاي ياري روان

  .گاو را خشنود سازي

 : 7، بند 31يسن 
yastā mantā paouruiiō raocVbIš rōiθβən Xāθrā huuō xraθβā dąmišašəm ašəm yā 
dāraiiat vahištəm manō tā mazdā mainiiū uxšiiō yV ā nūrVmcIt ahurrā hāmō 

او راسـتي را از طريـق   ، بيـاميزد ها  روشنيآرامش با ، را انديشيد ]مانثره[ كه نخست اين آن
زيرا كه تـاكنون   بايد ببالي ،اي اهورا ،نيك را دارد ةآفريننده است، با آن مينو كه انديش خرد
  .]اي بوده[همان

  :9 بند، 31يسن 
θβōi as ārmaitiš θβā ā gVuš tašā as xratuš mainiiuš mazdā ahurā hiiat ahiiāi dadå 
paθąm vāstriiāt vā āite yV vā nōit aŋhat vāstriiō 

گاو آن تو بود، اي مزدا اهورا، زمـاني   ةسازند ترينخرد و نيز پر تو بود درست انديشي آنِِ
كـه  كس  بر مينويت راه را براي او باز كردي تا او توانست به سوي شبان آمدن يا آن كه بنا

  .شبان نيست

  :11، بند 31يسن 
hiiat nV mazdā paouruuIm gaEθåscā tašō daEnåscā θβā manaŋhā xratāšcā hiiat 

astuuantəm dada uštanəm hiiat šiiaoθanācā sVnghąscā yaθrā varənVng vaså dāiietE 
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را  خردهـا  هـا و  وجـدان خودت جهانيـان را و   ةاي مزدا، نخست براي ما با انديش ]كه تو[
هـا   گزينشكه آرزوها و  آفريدي، جان را تنومند كردي كه كردارها و گفتارها را دادي تا اين

  .بيان كند ]براي خود[ را

  :4 بند ،32يسن 
yāat yūštā framImaθā yā mašiiā acištā dantō vaxšənte daEuuō.zuštā vaŋhVuš 
sIždiiamnā manaŋhō mazdā ahurahiiā xratVuš nasiiantō ašāatcā 

هايي كه  آن ،برند ميكار ه كه اين اعمالي كه بدترين مردمان بايد  شدهتا جايي كه شما بر آن 
كنند و  نيك دوري مي ةگونه كه از انديش ند كه بايد ديوان افزايش يابند، همانا موافق ]شما[ با
  .اهورامزدا و از راستي رو گردانند خرد از

  :14، بند 34يسن 
taţ zI mazdā vairIm astuuaitE uštānāi dātā vaŋhVš šiiaoθanā manaŋhō yōi zI gVuš 
vərəzVnE aziiå xšmākąm hucistIm ahurā xratVuš ašā frādō vərəzVnā 

براي اين پاداش، مطلوب براي جسم و جان، اي مزدا، به كساني اعطا كني كـه بـا كارهـاي    
هـا در   كه آن با گاو ورزا، چناناي  جامعهنيك، در حقيقت موجود در  ةبر انديش خويش بنا

  .]كوشند مي[ ، اي اهورا، در سرتاسر جهان خاكيخرد آيين نيك تو با راستي و

  :18، بند 46يسن 
yV maibiiā yaoš ahmāi ascIţ vahištā mahiiå ištōiš vohū cōišəm manaŋhā ąstVng 
ahmāi yV nå ąstāi daidItā mazdā ašā xšmākəm vārəm xšnaošəmnō taţ mōi xratVuš 
manaŋhascā vIciθəm 

كه را  نيك بهترين چيزي ة، من نيز با انديش]اعطا كرده است[ كسي كه به من زندگي
اما با كسي كه ما را بـه دشـمن واگـذار كنـد دشـمني      . دهم ميدارا هستم به او قول 

 خرداين است تصميم من از روي . پس با راستي تو را خشنود سازم، اي مزدا. ورزم
  .و هوشم

  :3 ، بند48يسن 
aţ vaEdəmnāi vahištā sāsnanąm yąm hudå sāstI ašā ahurō spəntō vIduuå yaEcIţ 
gūzrā sVnghåŋhō θβāuuąs mazdā vaŋhVuš xraθβā manaŋhō 

كـار  ه بها  آموزهجا بهترين  ، در آنپذيرد ميگاه براي كسي كه اين را  آن). خطاب به پيروان(
ها و حتـي حكمـت    آموزه، خرد بر اشه، پرهيزگاري و توسط اهوراي نيك خواه بنارود  مي

  .ژرف خويش
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  :10، بند 48يسن 
kadā mazdā mąnarōiš narō vIsəntE kadā ajVn mūθrəm ahiiā madahiiā yā angraiiā 
karapanō urūpaiieintI yācā xratū dušəxšaθrā dahiiunąm 

ها از نوشيدني مسـكر خواهنـد    كي، اي مزدا، مردان از كشتن دست خواهند كشيد؟ كي آن
ما  خرد دهند ميها زجر  ها و حاكمان بدرفتار سرزمين ترسيد، همان نوشيدني كه با آن كرپن

  را با راه اهريمني؟

  :6 ، بند49يسن 
frō vå (fra)Ešiiā mazdā ašəmcā mrūit yā vV xratVuš xšmākahiiā ā.manaŋhā ərəš 
vIcidiiāi yaθā I srāuuaiiaEmā tąm daEnąm yā xšmāuuatō ahurā 

كـه   تو است به ما بگوييد، تا آن خرد چه ، اي مزدا، و اشه را، آنكنم ميمن از تو درخواست 
ها را منتشر كنيم، آن دئنايي را كه متعلق به توست،  به درستي داوري كنيم كه چگونه بايد آن

  .اي اهورا

  
  اوستاهاي  بخشخرد در ديگر  3.2

 :7هرمزد يشت، بند 
āat mroţ ahurō mazdå fraxštiia nąma ahmi ašāum zaraθuštra bitiiō vąθβiiō θritiiō 
auua.tanuiiō tūiriia aša vahišta puxδa vIspa vohū mazdaδāta ašaciθra xštuuō yaţ 
ahmi mazdaδāta ašaciθra xštuuō yaţ ahmi xratuš haptaθō xratumå aštəmō ya 
ahmi cistiš nāumō cistiuuå. 

 ،سـوم  ؛رمـه  ،دوم. نام، آگـاهي هسـتم   ]خستن[ ،اي زردشت اشون: گاه گفت اهورامزدا آن
 ،، هفتمخرد هستم ،ششم ؛نيك نژاد مزدادادههاي  نيكي ةهم ،پنجم ؛بهترين اشه ،چهارم. توانا

  .دانا ،نهم ؛هستم دانايي ،هشتم ؛خردمند

 :10داد يشت، بند خر
ahe raiia xarənamhaca təm yazāi surunuuata yasna hauruuatātəm əšəm spəntəm 
zaoθrābiiō. hauruuatātəm aməšəm spəntəm yazamaide. …. haomaiiō gauua tā 
tåscā yazamaide. 

او را خواهم ستود با يسناي شنيدني، خرداد امشاسپند را، با زوهرهـا،   ،براي فّر و شكوهش
و منثره، با انديشه و گفتـار   خرد با هوم آميخته به شير، با برسم، با زبان ،خرداد امشاسپند را

  .ستاييم ميآن زنان و آن مردان را ...  و كردار نيك



 نقش و جايگاه خرد در متون باستاني ايران   192

  

  :1يشت، بند اَشتاد 
mraoţ ahurō mazdå spitamāi zaraθuštrāi. azəm daδąm airiianəm xarənō 
gaomauuaitīm pouru.vąθβəm pouru.īštəm pouru.xarənamhəm huš.hąm.bərətəm 
xraθβəm huš.hąm.bərətəm šaetəm āzīm hamaestārəm dušmainiiūm hamaestārəm. 

 پـر  رمه، پر برخوردار، ستور از را ايراني فّر آفريدم من: زردشت سپيتمان به اهورامزدا گفت
 ةدر هم شـكنند  ،خوب فراهم شده و دارايي خوب فراهم شده خرد ]كه[ را فّره پر ثروت،

 .]است[ دشمن ةآز، در هم شكنند

  :2  ارت يشت، بند
duγδarəm ahurahe mazdå XaMharəm aməšanąm spəntanąm yā vIspanąm 
saošiiantąm fraša Xaθβa fraθanjaiieitI uta hE āsnəm xratūm auua.baraiti vārəma 
uta hE āsnaEca zbaiiantāi dūraEca zbaiiantāi jasaiti auuaMhe. Yō ašIm yazāite 
zaoθrābiiō hō miθrəm yazāitE zaoθrābiiō. 

، رانـد  مـي به پيش ها  سوشيانتهمه  ]خردبا  [دختر اهورامزدا خواهر امشاسپندان كسي كه 
، رسـد  مـي براي آن خواننده از نزديك و نيز از دور براي ياري  ،، با ميلبخشد ميذاتي  خرد
  .ستايد ميمهر را با زوهرها  ]كه[كه اشي را با زوهرها بستاييد، او  آن

  :107مهر يشت، بند 
nōiţ mašIm gaEθIm stE masiiå hacaite āsnō xratuš yaθa miθrəciţ mainiiaom 
hacaite āsnasciţ xratuš. 

 مند باشد به همان اندازه كه مهر مينوي از بهرهذاتي  خرددر جهان هيچ انساني نيست كه از 
  .مند است بهرهذاتي  خرد

  94زامياد يشت، بند 
hō diδāţ xratVuš dōiθrābiiō vIspa dāmąn paiti vaEnāţ … 

 ...بنگرد به همه آفريدگان او  خرد با ديدگان ]استوت ارت[او

  :2، بند 15ونديداد 
āat mraoţ ahurō mazdå. Panca ašāum zaraθuštra. paoirIm aEtaEšąm šiiaoθnanąm 
yōi vərəzinti mašiiāka yō narəm ašauuanəm aniiō.varənāi vā aniiō.ţkaEšāi vā 
kasiiaMhe saMhāi daδāiti vIδuuå auuaţ hauua xraθβa parāiti aiMhaţ haca 
šiiaoθnāuuarəza aθa bauuainti pəšō.tanuua. 

نخست آن كسي كه : پنج قسم است ]گناه پشوتن[ اي زردشت اشون،: آنگاه گفت اهورامزدا
و آگاهي كامل مرد پارسا را از دين خود منحرف سازد و بـه ديـن و كـردار پسـت      خرد با

  .شود ميچنين كسي به گناه پشوتن گرفتار . رهنمون كند
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 :1، بند 19ويسپرد 

xratūm vispō viδuuåMhəm yazamaide yim ahurəm mazdąm. 
  .]است[اهورامزدا  ، كه از آنِستاييم ميرا  1همه چيز آگاه خرد

  
  خرد در چند متن پهلوي .3

  خرد مينويخرد در متن  1.3
پرسـش و پاسـخ دربـارة مسـائل      62نام كتابي است به زبان پهلوي، مشتمل بر  خرد مينوي

ها از طرف شخصيتي خيالي كه دانا خوانده شده طرح، و مينـوي   پرسشديني زردشتي، اين 
  .)629: 1383عفيفي،  رحيم(ها پاسخ داده است  به آن) نيروي معنوي عقل(= خرد 

 :5- 1 بندهاي 56پرسش 
pursId dānāg ō mEnōg xrad, kū čE rāy ka mEnōgān ud gEtIgn dānišnIh ud kār-
āgāhIh kū band ō dō paywast. mEnōg xrad passox kard Ed rāy čE az fradom man 
kE āsn xrad hEm az mEnōgān ud gEtIgān abāg ohrmazd būd hEm,…  

پرسيد دانا از مينوي خرد كه چرا بند دانش و كارداني مينو و گيتي هـر دو بـه تـو پيوسـته     
هستــم از   2غريـزي  خردمن كـه   ،از نخست ،مينوي خرد پاسخ داد به اين علت كه است؟

  ).72: 1379تفضلي، ... (با اورمزد بودم و ها  گيتيمينـوها و 

نماد  كه ها ميان دانا و مينوي خرد پاسخو ها  پرسشاز  است اي مجموعه خرد مينوي
از مينوي خرد پرسـيده   بنا بر بندهاي ذكرشده در باال، .آن جهاني دانش و فرزانگي است

كه چرا دانش و كارداني در مينو و در گيتي به مينوي خرد وابسته است؟ پاسـخ  شود  مي
از نخستين دم آفرينش با اورمزد بـوده اسـت    خرد آسنيا  غريزي خرد زيرا :اين است

  ).224: 1386آموزگار، (
  
 بندهشنخرد در متن پهلوي  2.3

 ,TD2 ةنسخ
ganāg-mEnōg ō jeh guft kū ānōh kāmag hād xwāh tā dahEm Eg ohrmazd pad 
xrad harwisp-āgāh dānist kū pad zamān čE xwāhist ganāg-mEnōg ādūg 
dādan pp. 40, 41. 
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گـاه هرمـزد بـه     آن. اهريمن به جهي گفت كه تو را چه آرزو باشد، بخواه تا تو را دهم
دانست كه بدان زمان آنچـه را جهـي خواهـد، اهـريمن توانـد دادن       3آگاه ـ  همه خرد

 ).51: 1380بهار، (
  
 زادسپرم هاي گزيدهخرد در متن  3.3

  :18 بند ،35فصل 
čiyōn ān I gōwEd pad spand, kū Eg awEšān mard pad ān I abzōnIg xrad pad menišn 
ō ham wEnEnd, čiyōn nūn mardōm pad čašm, Eg awEšān mard pad ān abzōnIg 
xrad pad menišn ō ham pursEnd čiyōn nūn mardōm pad ān abzōnIg uzwān. 

رد گـاه ايـن مـردم بـا آن      آن: گويد >نسك  <كه در سپند  چنان در انديشـه  4افزونـي  خـ 
گـاه ايـن    آن. > بينند مييكديگر را  <كه اكنون مردم با چشم  يكديگر را همانا ببينند، چنان

كه اكنـون مـردم بـا آن زبـان      در انديشه يكديگر را بپرسند، چنان افزوني خردمردم با آن 
  .>پرسند  مييكديگر را  <افزوني 

  :45 بند ،30فصل 
ruwān I andar rāh mEnōg ast I weh ud abEzag čihrag.padIrag I tan ōwōn winārd 
EstEd, ōwōn čiyōn tan kāmag xwarišn xwarEd ud wistarg nihumbEd ud ān I ruwān 
kāmag ka pad tan, xwarišn be ō gursagān wistarg be ō brahnagān pad rāstIh, be 
baxšEd dahEd.čiyōn tan kāmag kū kāmagIhā pad rōz šab be xufsEd dahEd, ān I 
ruwān kāmag ka<pad> tan, rōzān šabān xrad I ahlawān xwāhEnd. 

گونه ترتيب  در برابر تن آن. سرشت است پاكاست كه خوب و  >يي <روان اندر راه مينو
كه تـن را آرزوسـت كـه خـوراك خـورد و جامـه پوشـد، آن روان را         يافته است كه چنان

 >و <آرزوست كه به وسيلة تن خوراك به گرسنگان، جامه به برهنگان به راستي ببخشـد  
روز بخوابد، آن روان را آرزوست كـه بـا    كه تن را آرزوست كه با ميل در شبان چنان. بدهد

 ).تار باشندخواس(= را خواهند  پرهيزگاران خردروز  تن شبان

 :7 بند ،22فصل 
u-š andar ham rōz se bār xrad I harwisp-āgāh abar burd. andar ham frašn I 
naxustEn be nimūd asmān pad wuzurg rōšnIh ud bām.u-š pad nimūdārIh abāz 
dāšt[an] tom az wEnišIh awiš padIrag-EstišnIh I ān tom rāy. 

 در همــان ديــدار  . بـرد  >زردشـت   <را به سـوي   آگاه همه خردسه بار،  ،در همان روز
نموداري تيرگي را از  >اين  <با . آسمان را با روشني بزرگ و درخشش نشان داد ،نخستين

  .)1385راشدمحصل، (بينش او بازداشت براي مقابله با آن تاريكي 
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  29او . نويس م خرد در متن دست 4.3
 :13 آخر هزاره،) 17(

az ān pas kū pad, ābIhā abar ōbārEd, pas az xrad [I] harwisp-āgāh be wEnEd, kE 
andar abd pad zartuhšt arzānIh bawEd. 

ببيند، كه انـدر نيكـوييِ    آگاه همه خرد، پس به واسطة ]و بنوشد[از آن پس، آب را بيوبارد 
  به زرتشت ارزاني شود، ]آگاه همه خردآن [شگفت 

 :16همان، 
kū pad pas, čiyōn rōz [I] haftom kE xrad [I] harwisp-āgāh az zartuhšt judāg  gašt, 
pas az ān, zartuhšt činān wEnEd kE andar xwāb I xwEš abar wEnEm 

از زرتشت جدا گشـت، پـس از آن، زرتشـت     آگاه همه خردچون روز هفتم، كه  ،كه پس
   !در خواب خويش بربينم ]همه را[كه  ]و بينديشد[چنان بيند 

 :1 پانزده هنر موبدان،) 37(
1- abēzag xēm     2- āsnīd xrad     3- dēn asfnārgān (?)    8- xradī kunišn  

9- yōždāsr-tan 

: پانزده صفت نيكو و هنر براي موبدان بايسته است و موبد بايد آراسته بـه آن هنرهـا باشـد   
) 8. . . (، )؟(بيگمـاني بـر ديـن مزديسـني     ) 3( ،ذاتيخرد ) 2(پاكيزگي خيم و خوي، ) 1(

  .)1378مزداپور، . . . . (پاكي تن، ) 9(كردار خردمندانه، 

  
  خرد در اوستا و پهلوي ةمقايس. 4

  )xrad ī harwisp-āgāh(آگاه  ـ خرد همه 1.4
 مزادسـپر  هـاي  گزيـده و ) 41بخش پـنجم، س  ( بندهشن در متن پهلوي آگاه همه خرد

است كه  اورمزدي خرد) 16، 13آخر هزاره، ) 17((، 29 او. نويس م دستو ) 7، 22فصل (
بيند  ميبه كمك همين خرد است كه اورمزد نابودي ديوان را . در آن تاريكي و ناداني نيست

رد توان بـا   ميرا  آگاه ـ  همه خرد. يابد و زوال نيروهاي اهريمني را در پايان زمان درمي خـ 
 چيـز  همـه  خرد ، و7در هرمزد يشت، بنـد   خردو نيز منم  ،4 ، بند32در يسن  رهاهو مزدا
 اورمزدي خردهمان  خرد هدف از ،در تمام اين متون. تطبيق داد 1، بند 19در ويسپرد  آگاه

  .دهد است كه توانايي او را براي از ميان بردن نيروهاي اهريمني نشان مي
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  )abzōnIg xrad( افزوني خرد 2.4
 است يخرد) 18 بند ،35 فصل ←( زادسپرم هاي گزيده در مقدس خرد اي افزوني خرد
كـه اكنـون بـا چشـم يكـديگر را       ببيننـد  گونه همان انديشه در را مردم آن وسيلة به كه
  .مقايسه كرد ،6، بند 49در يسن  خردتوان با مفهوم انديشه و  را مي خرد افزوني. بينند مي

  
  )xrad I ahlawān( پرهيزگارانخرد  3.4
خردي است كه روان بـا تـن   ) 45، 30فصل ( زادسپرم هاي گزيدهدر متن  پرهيزگاران خرد

 ، بند28در يسن  نيك و منش خرد همةتوان با  مياين خرد را . همواره آن را خواستار است
، بنـد  34در يسن  نيك خردآموزش  ، و3، بند 48و منش نيك در يسن  خرد پرتو در ، و1

  .مقايسه كرد 14
  
  )āsn xrad( خرد غريزي يا آسن خرد 4.4

 29 و 1. نـويس م  دسـت  و )5- 1 بندهاي ،56پرسش  ←( خرد مينويدر متن  ،آسن خرد
است كه از نخستين دم آفرينش با اورمزد بوده  ذاتي خردهمان  )1پانزده هنر موبدان ) 37((

توان بـا   ميرا  خرد ذاتي. بخشد را با منش خويش به نيكان ميخرد ذاتي اهوره مزدا . است
از مـنش   ، و9، بند 31يسن  در ساز خرد مينوي جهان، و 7، بند 31در يسن  خويش خرد

 ، و2ارت يشـت، بنـد    در خرد ذاتي ، و11، بند 31يسن  در بخشيدي خرد ]ما را[خويش 
 .مقايسه كرد 107مهريشت، بند  در )خرد سرشتي( خرد ذاتي

 
  ها نوشت پي

جا كه دنياي روشن و زيبا و پر از راستي و خرد اهوره مزداي از همـه   آندر اسطورة آفرينش، در  .1
گيرد، توانايي دادار بزرگ براي  ميچيز آگاه در برابر دنياي زشت و پر از بدي اهريمن بدآگاه قرار 

  .)223- 222: 1386آموزگار، (اوست از ميان بردن اهريمن فقط خرد 
 4.4 ← تـر  بـراي توضـيحات بـيش   (كه به معناي خرد ذاتي اسـت   )āsn xrad( همان آسن خرد .2

 .)همين مقاله
  .همين مقاله 1.4و نيز  1، بند 19ويسپرد  ← .3
 .همين مقاله 2.4 ← .4
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