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Abstract
This paper is an ‘interdisciplinary research’ on ‘ethics’ and ‘Iranian ancient culture
and languages’ that describes ‘Zoroastrian Ethics’ by analyzing Avestan and
Pahlavi texts such as AVESTA, DĒNKARD (esp. Book VI), THE BOOK OF ARDA
VIRAF, and WĀZAGĒČAND Ī ĀDURBĀD Ī MAHRASPANDĀN (THE ANDARZ OF
Ādurbād son of Mahraspand that is translated into Arabic and attributed to
Ādurbād in Ebn Meskawayh’s JĀVIDĀN KERAD. The main concern of
‘Zoroastrian religion’ is ‘ethics’ and its main interest does not generally center
around ‘non-ethical pure and deep philosophical meditations and contemplations,’
but rather the ‘ethical implication of questions.’ The first consequence which
directly flows from this ‘predominantly unmetaphysical character’ of ‘Zoroastrian
religion’ is ‘pragmatism’ and the ‘positive view taken of life.’ The ‘utilitarian
genius of Iranians’ instinctively avoided all attempts to adumbrate pure
abstractions and thus evolved a view which is essentially ‘practical.’
According to this paper, ‘Zoroastrian Ethics’ is a kind of ‘utilitarian and
hedonistic global consequentialism’ that is totally based on ‘Zoroastrian
theology, ontology, and metaphysics’ in which the whole universe is arrayed
in two opposite camps. The fundamental opposition between ‘Good’ and
‘Bad, ’ ‘pleasure’ and ‘pain,’ and ‘forces of life’ and ‘forces of death’ in
‘Zoroastrian ethics’ is exactly based on AVESTA that posits ‘Good’ against
‘Evil,’ Ahura Mazdā against Ahriman, and Spənta Mainyu against
Aŋra Mainyu. Pahlavi ethical texts, like DĒNKARD VI, also emphasize that
human beings should keep their bodies in joy and withhold from bodily
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disorder, pain, and suffering and believe those who allow them in their body
can hardly perform good acts. This opposition is the joint between
‘Zoroastrian practical wisdom and ethics’ and ‘Zoroastrian theoretical
wisdom, theology, ontology, and metaphysics. ’ The triumph of the ‘Good’
over the ‘Evil’ in this opposition will result in Aša in the world and is subject
to the enjoyment of Aša and ‘good thoughts, good words, and good deeds’ by
humans. The sum total of duty is expressed by Aša which may, in particular
terms, be translated as righteousness or purity. Under the dominating influence
of the idea, the whole world order is to be kept in its purest state, all its better
elements advanced towards their promised realization, and its worse elements
gradually made to disappear. This broad meaning of Aša is the fundamental
concept of ‘Parsi Ethics.’
In ‘Zoroastrian theology, ontology, and metaphysics,’ the finite is not
sacrificed on the altar of the infinite. The finite is made of the same stuff that
constitutes the infinite and the infinite is the expansion of the finite; not quite
different from or opposed to it. This theory has later been put forward in
Suhrawardi’s ‘Ishraqi (illuminationist) school’ (who called himself the
‘reviver of the noble Ishraqi wisdom’ of ‘ancient Iran’) and the doctrine of
tashkik al-wujud (modulation and gradation of existence) in Mulla Sadra’s
al-Hikma al-Muta’aliya (transcendent philosophy). The consequence of the
‘relation between finite and infinite’ in ‘Zoroastrian theology, ontology, and
metaphysics’ is the ‘firm belief in the reality of the individual soul, and in its
capacity for activity’ in ‘Zoroastrian Ethics.’So, the main idea of ‘Parsi
Ethics’ is the fullest realization of the vital forces and the consequent
disappearance of the opposite tendencies.
The Persian genius for ‘utilitarianism’ and ‘pragmatism’ enters into the
scheme of righteousness and justice. This ethics appreciates industry, selfcontrol, and veracity in the individual life and righteousness, regularity, and
social accord in the social life. The reverse of this ethics is an abstract
stiffness that will not accommodate itself to life and whose irrational
consequences are often inimical to life. This paper shows that so many years
before a ‘linguistic turn’ and a ‘big change in the common opinion about
life, industry, and innovation’ that occurred during the seventeenth and
eighteenth centuries in northwestern Europe and caused the ‘Industrial
Revolution,’ and then ‘modern economic growth,’ the main elements of
‘capitalism’ existed in ‘Zoroastrian Ethics. ’
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چکیده

این مقاله« ،پژوهشی میان شتهای» د «فلسهۀ اخالق» و «فتهنگ و زبانهای ایتان باستان» است ره با ویککتدی
ایی
نوین «فلسهۀ اخالق ز دشتی» ا تشتیح میرند .این مقاله «فلسهۀ اخکالق ز دشکتی» ا گونکهای از «پیامکدگت ِ
اگیت فایدهگتا و لذتگتا» میداند ره بتپایه «هستیشناسکی ،مابعدالطبیعکه و الهیکات ز دشکتی» بنکا نهکاده شکده
فت ِ
اسککت .تضککاد بنیککادین میککان «نیک » و «بککد»« ،لککذت» و «د د» و «نیتوهککای زنککدگی» و «نیتوهککای مککتگ» د
«فلسهۀ اخالق ز دشتی» ،مبتنی بت تضاد بنیادین میان «خیت» و «شت»« ،اهو ا مزدا» و «اهکتیمن» و سوننته مینوو و
انگآب مینو در ا ستا است .متون اخالقی پهلوی ،مانند دت کآد شش  ،نیز بت این نکته تیرید میرنند رکه تکن ا بایکد
د رامش و خوشی داشت و از د د و نج پتهیز رتد و را نی رتدن بتای رسکی رکه د د ا د تکن اه دهکد دشکوا
است .این مقاله نشان میدهد ،سالها پیش از «چکتخش زبکانی» و «تغییکت بکز گ د افککا عمکومی نسکبت بکه
زندگی ،سازندگی و نوآو ی» رکه د سکدههای ههکدهم و هجکدهم د شکمالغت ا وپکا خ داد و بکه «انقکال
صنعتی» و س س « شد اقتصادی د جهان مد ن» انجامید ،بنیانهای اصلی «ستمایهگتایی» د «فلسکهۀ اخکالق
ز دشتی» وجود داشتند.
کلیدواژهها

فلسهۀ اخالق ز دشتی ،فلسهۀ اخالق پا سکی ،پیامکدگتایی فتاگیکت ،فایکدهگتایی لکذتگتا ،سکتمایهگتایی ،اوسکتا،
ََ
دینرتد ،اشه.

 استادیار گروه فلسفه ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین  ،ایران .׀
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با سپاس از استاد بزرگ و بیهمتای فرهنگ و زبانهای ایران باستان دکتر سید احمدرضا قائممقامی.
🞕 ییکحرفه ،شیرزاد .)۱۴۰۰( .فلسفۀ اخالق زردشتی .فصلنامه پژوهشهای فلسفی۔کالمی۱۰۳ ،)۸۷( ۲۳ .۔.۱۳۰
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 .۱مقدمه

جفری اسکار ،استاد فلسفه دانشگاه دورهام ،دربارۀ کتاب موا ه ملیگویلد «ایلن کتلام در ار ٔ
ائله یلک
ل
ل
موضع فلسفی دقیق ،شسته و رفته و انسانی آنقدر موفق است که میتوان بدون افتادن در دام زمانیریشلی
آن را «فایدهگرایانله» نامیلد» ( .)Scarre, 1996, p. 27ایلن کتلام مجموعلهای از نظریلههای اخالقلی و
سیاسی موتسه و شارحان و ییروان اوست .موتسه ،اندیشمند چین باستان ،در ٔ
سده بیستم در غلرم بسلیار
مطرح شد و او را «آموزگار» «آموزههای ندلهای» دانستند «که از لداظ اخالقی از همله ندللههای چلین
باستان برتلر بلود» ( .)Fitzgerald, 1961, p. 79زادروز و زادملرگ موتسله مشل ص نیسلت ،املا بیشلتر
ٔ
اندیشه او حدود  ۴2۰ییش از ملیالد ،یعنلی همزملان بلا سلقرا ،
یعوهشگران بر این باورند که شکوفایی
رخ داد ( .)Scarre, 1996, p. 27لاسکار ،کتام لاتیبگآات اش را که در  ۱996در راتلج منتشر شد ،با موتسله
میآغازد و او را «ن ستین فیلسوف فایدهگرا» میداند .او میگوید «موتسله ،حکلیم برجسلتهای از حکملای
تگی سلرزمین
یرشمار آن روزگار بود که در یی لِ درملانی فلسلفی بلرای درگیریهلای مدللی و از همگسلی ل
مفلوکی بود که امروز آن را چین مینامیم» ( .)Scarre, 1996, p. 27موتسه ،برای حن این مشکالت ،نظریله
ٔ
گسلتره دغدغههایشلان را
چ زت آ ( 1عشق فراگیر) را ارائه کرد «آدمیان ،برای ایجاد صللح در زملین ،بایلد
بگسترانند ،از توجه صرف به خود و گروهی کوچک از اطرافیانشان دست بردارند و همله را ،همچلون خلود،
ییامد «عشق فراگیر» ،میگوید
دوست بدارند» ( .)Scarre, 1996, p. 27او ،در توضیح ل
هت رس دیگتان ا دوست بدا د ،دیگتان نیز او ا دوست خواهند داشت؛ هت رس به دیگتان
سود بتساند ،دیگتان نیز به او سود خواهند ساند؛ هت رس از دیگتان متنهکت باشکد ،دیگکتان
نیز از او متنهت خواهند شد؛ هت رکس دیگکتان ا مجکتوح رنکد ،دیگکتان نیکز او ا مجکتوح
خواهند رتد (.)Motse, 1929, p. 83
لاسکار میگوید موتسه حتی به نقدهایی که امروزه دربارۀ فایلدهگرایی مطلرح میشلوند ،ماننلد «اشلکا
یرمطالبه بودن فایدهگرایی» ( )Scarre, 1996, p. 28و « لاشلکا اخلالق خوکلان» (،)Scarre, 1996, p. 31
نیز یاسخ داده است.
جولیا درایور نیز در کتام پیامدگرایی ،موتسه را نامزدی دیگلر بلرای برخلورداری از عنلوان «ن سلتین
ییامدگرا» میداند و با اشاره به یارهای از فیلسوفان اخالق ٔ
سده بیستم ،مانند لاسکار ،میگوید آنها «بلر ایلن
باورند که موتسه (حدودا  420ییش از میالد) ییامدگرا بود ()Driver, 2012, p. 6؛ زیلرا غالبلا ربرخلی از
آدام و رسوم را به علت بیفایده بودن یا زیانبار بونشان نقد میکرد» .او ،با اشاره به « ٔ
نظریه خیرخلواهی و
1. Chien Ai
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عشق فراگیر» موتسه ،این جمله را از کتاب موا ه برای اثبات ییامدگرا بودنش ،نقن میکند
ْ
وقتی هیچرس د جهان به دیگتی عش نو زد ،طبیعی است ره قوی بت ضعی چیکته مکی
ْ
شکود ،ارثتیککت اقلیککت ا سکترو مککیرنککد ،ثتوتمنککدان نیازمنکدان ا مسککخته مککیرننککد،
ْ
موذیان صاف و سادگان ا میفتیبند .بنابتاینٔ ،
خودپسندان به فتوتنان توهین میرنند و
همکه
مصککیبتها ،نزاعهککا ،آه و نالککهها و نهتتهککای جهککان ناشککی از فقککدان عشکک فتاگیککت
است (.)Driver, 2012, p. 6
درایور ،میگوید موتسه «بر این باور بود که ییامد در تعیین کیفیت اخالقی اعما یا سیاستها تأثیرگلذار
ٔ
مقایسه او با بنتم ،مین و هاچسن ،میگوید
است» و با
ً
پی اصالحات اجتماعی بکود .نگکتش او
د
میل،
و
بنتم
پسین،
ایان
ت
گ
فایده
مانند
موتسه،
ا
ت
ظاه
ِ
د با ۀ لزوم خیتخواهی جهانی بتای بهبود اخالقی جهکان د ایکن دیکدگاه َفتنسکیس هاچسکن
ً
طنینانداز شد ره «فضیلت» ،اصوال ،چیزی جز خیتخواهی نیست (.)Driver, 2012, pp. 6
درایور ،در یایان ،از اینکه «کار زیادی دربارۀ این ش صیت جالب و تأثیر احتملالی او بلر تلاریخ رتکاملن
ٔ
نظریه اخالقی ریعنی ییامدگرایی انجام نشده است» ابراز تأس میکند (.)Driver, 2012, p. 7
این
یعوهشهای فیلسوفان اخلالق غربلی ،ماننلد لاسلکار و درایلور دربلارۀ «فلسلفۀ اخلالق موتسله» در
«چین باستان» و رساندن ریشه «ییامدگرایی» به او ،گویای آشنایی ایشان بلا «فلسلفۀ اخلالق» در «چلین
باستان» است .با وجود این ،حتی در دانشنامههای «اخالق دینی» که آموزههای اخالقی ادیان م تلل را
بررسی میکنند ،مانند دانشنامه اتوالق دتنو بللکو ( )Schweiker, 2005کله چهلار فصلن آن دربلارۀ
«اخالق آفریقایی» است ،هیچ فصن یا مدخلی دربارۀ «فلسفۀ اخالق» در «ایران باستان» وجلود نلدارد و
هیچ یعوهش درخوری از جانب این فیلسلوفان دربلارۀ «فلسلفۀ اخلالق زردشلتی» انجلام نشلده اسلت.
ل
فیلسوفان ایرانی نیز چندان به این حوزه نپرداختهاند .با وجود این ،بسیاری از نوشتههایی کله در زمینلههای
اخالقی و تربیتی از ٔ
دوره ساسانی در سدههای ن ستین اسالمی به زبان عربی ترجمه شلدند و بلا عنلاوین
ٔ
ترجمه مسلتقیم
موعظه ،وصیت ،ادم و حکمت و جمع آنها مواعظ ،وصایا ،آدام و لحکم به کار رفتهاند،
از اندرزنامهها و یندنامههای «ایران باستان» هستند (میتفختایی ،۱۳۹۲ ،ص .)۶
در سدههای ن ستین هجری ،بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان ایرانی کماکلان بلا ایلن متنهلا آشلنا
بودند و در کتامهایشان به آنها اشاره کردهاند .در سلده چهلارم هجلری ،مسلکو یه از مجموعلهای کله از
همین نوشتههای اخالقی ساسانی در کتام جا تیان تآد خود آورده ،با عنوان «آدام الفلرس» یلاد کلرده
ٔ
ٔ
ترجمه عربی اندرز آذرباد مهرسپندان ،متن اخالقلی منسلوم بله بزرگمهلر -
دربرگیرنده
است .این کتام
که در فارسلی «یادگلار» یلا «یندنامله بزرگمهلر» نامیلده میشلود  -و بسلیاری دیگلر از متلون انلدرزی
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ٔ
ییشلینه
«ایران باستان» است .با وجلود ایلن ،یلم از چنلد قلرن ،سلرانجام ییونلد اندیشلمندان ایرانلی بلا
ُ
فرهنگیشان گ َسسته شد .اندیشمندانی که در سلدههای اخیلر متنهلای «ایلران باسلتان» را بله زبانهلای
ٔ
حلوزه ت صصلی آنهلا
امروزی ترجمه کردهاند ،غالبا زبانشناسان و ایرانشناسانیاند که «فلسفۀ اخالق»
ٔ
حلوزه ت صصلیاش
نیست و یلعوهش دربلارۀ «فلسلفۀ اخلالق زردشلتی» از جانلب یعوهشلگری کله
«فلسفۀ اخالق» است ،بهناگزیر در گرو بهره جستن از یعوهشهای ایشان است .ایلن مقالله« ،یعوهشلی
میان۔رشتهای» در «فلسفۀ اخالق» و «فرهنگ و زبانهای ایران باستان» است که بر آن اسلت ،بلا واکلاوی
متون اوستایی و یهلوی و یعوهشهای اندیشمندان «فرهنگ و زبانهای ایلران باسلتان»« ،فلسلفۀ اخلالق
زردشتی» را تشریح کند و به یرسشهای زیر یاسخ دهد
 .۱آیا «ایران باستان» نیز دارای «متنهای اخالقی» است و اگر چنین است ،آن متنها کدامند؟
 .2آیا «متنهای اخالقی ایران باستان» تنها «یندهای یراکنده ،نامنسجم و ناسلازگار اخالقلی» هسلتند
یا اینکله میتلوان از «فلسلفۀ اخلالق زردشلتی» سل ن گفلت کله بهگونلهای معقلو و منسلجم
«سنجه»ای برای سنجش «کار درست» و /یا «آدم خوم» ارائله میکنلد؟ و اگلر چنلین اسلت ،آن
«سنجه» چیست و مبانی «فلسفۀ اخالق زردشتی» چیستند؟
 .۳آیللا «فلسللفۀ اخللالق زردشللتی» ،همچللون بسللیاری از «نظریللههای هنجللاری» همعصللر خللود،
«منشگرا» است و «ش صیت» آدمی را میسنجد؛ یلا «کنشگلرا» اسلت و «کارهلای» آدملی را
میسنجد؛ یا «فراگیر» است و ٔ
همه جنبههای فاعلیت را میسنجد؟
 .۴آیا «فلسفۀ اخالق و حکمت عملی زردشتی» مبانی «هستیشناسی ،مابعدالطبیعی ،انسانشناسلی
و الهیاتی» دارد و بر ٔ
یایه یک «حکمت نظری» سامانمند ،بنا نهاده شده است؟
 .۲اندرز

ٔ
واژه «اندرز» در فارسی میانه و نو برای یندهای شل ص مهملی ،ماننلد یادشلاه یلا روحلانی بلندیایله ،بله
فرزند ،درباریان و مردم به کار برده میشود« .اندرز» گاهی در کاربرد بلا ٔ
واژه «فرهنلگ» در فارسلی میانله
همیوشانی دارد .معنای دقیق «فرهنگ» «آموزش و یرورش» و «تعللیم و تربیلت» اسلت ،املا بله معنلای
واژه «انلدرز» بله ٔ
«رفتار متمدنانه» یا «تأدیب» نیز به کار برده میشودٔ .
واژه «آیلین» در فارسلی میانله نیلز
نزدیک است« .آیین» بهمعنای «ضلوابط و سلنت مقبلو و اللزامآور» بلهویعه در دربلار یادشلاهی اسلت.
«اندرز»  -به لداظ ادبی  -ژانری ادبی برای توصیه و دستور به انجام رفتار شایسته در کشلورداری ،زنلدگی
روزمره و دین ،است .متون اندرزی ایران باستان را میتوان به دو گروه «دینی» و «عملنگرا» تقسلیم کلرد.
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ٔ
دربلاره یلنج خلیم
اندرزهای دینی ،بر سه گونهاند گونله ن سلت ،همچلون «خو یشلکاری ریلدگان» و «
آسرونان»« ،راهنماهای درسی و آموزشی» هسلتندٔ .
گونله دوم ،همچلون متنهلای منسلوم بله «آذربلاد
مهرسپندان فرزانه» ،متن منسوم به «بزرگمهر» و «اندرز پوریوتکیشان» که به «یندنامه زردشلت» مشلهور
است« ،متنهای یندگونه با و یعگیهای دینلی عامهیسلند» هسلتند .ایلن متلون بلر باورهلای بنیلادین دیلن
زردشتی یای میفشارند ،مردم را برای دستیابی به دانش دینی به هیربدستان سوق میدهند و مشلورت بلا
نیکان و انجام فرمانهای دین را توصیه میکنندٔ .
گونه سوم ،حکمت دینی برای م اطب فرهی تله اسلت و
ٔ
گونله
گرایش و یعه به مفاهیم معنوی دینی در آن مشهود است .اندرزهای عمنگرایانه نیز بلر سله گونهانلد
ن ست ،دستورالعمنها و راهنماهای آموزشیاندٔ .
گونه دوم ،همچون «اندرز اشلنر دانلا» و «انلدرز بهلزاد
فرخ ییروز» و یارهای از «اندرزهای آذرباد مهر سپندان» دربارۀ «فضلیلت اعتلدا » و احتلرام بله واللدین و
ٔ
ترجمه عربی آن در جاویـدان خـرد مسلکویه آملده اسلت« ،حکمتهلای اخالقلی رایلج»
کهنساالن که
ٔ
هستندٔ .
گونه سوم ،همچون «عهلد اردشلیر» و «نامله تنسلر» ،راهنملای آملوزش شلاهزادگان (نصلیدت
الملو ) است ( .)Shaked, 2012منظور شاکد از این اندرزها بیشتر «خطبه»های یادشاه هنگلام نشسلتن
بر ت ت یا در بستر مرگ است.
 .۳دینکرد

دت کآد (قواعد دین) ،مهمترین و بزرگترین اثر دین زردشتی به زبان یهلوی است .این کتلام ،دانشناملهای
از گزیللدهای از آثللار ییشللین و تفسللیر آنهاسللت (میتفختایککی ،۱۳۹۲ ،ص  )۲و بلله گفتل ٔله منللاش« ،چکیللدهای از
ٔ
ٔ
دانشنامه دت سردشت نامید و هملین عنلوان را
ترجمه دت کآد ،آن را
آموزههای زردشتی است» مناش ،یم از
ٔ
ٔ
ترجمه دت کآد به کار برد ( .)Gignoux, 2011دت کآد در سده سوم هجری تألی شلده ،املا مضلامین و
برای
ٔ
موضوعهای آن ،همچون بعضی از کتامهای دیگلر ،بلر یایله سلنت شلفاهی و نیلز سلنت مکتلوم از دوره
ساسانی و قدیمتر هستند (میتفختایکی ،۱۳۹۲ ،ص  .)۷دت کآد در ایر لان یم از اسالم برای یارسیانی نوشته شد که
چکیده ا ستا و گردآوری ٔ
ٔ
ٔ
همه متون موجود ایلران باسلتان و
نویسنده آن کوشید با ار ٔائه
به اسالم گرویده بودند و
آموزههای نام ایرانی که سینه به سینه منتقن شده بودند آنها را از خطلر نلابودی برهانلد ( .)Gignoux, 2011بنلا
به ٔ
گفته آذرباد  -یکی از نویسندگان دت کوآد  -در فصلن آخلر کتلام سلوم ،بله سلبب یراکنلدگی نوشلتههای
مقدس ،نیاز به ساماندهی دوباره کتام دت کآد احساس شد؛ زیرا این کتام مجموعهای ارزشلمند بلود کله
مطالب ا ستا و سنی و اقوا آموزگاران دین را در بر داشت .آذرفرنبو فرخزادان ،موبدان موبلد یلارس ،همزملان
با مأمون عباسی آغازگر این سامانب شی مجدد شد و آذرباد ایمیدان کله یلم از یسلر فرنبلو ،مقلام موبلدان
ٔ
ٔ
کآد «هلزار فصلن»
موبدی یارس را بر عهده گرفت ،تکمینکننده آن است .او این مجموعه بازبینیشده را دت ز
ل
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نامید تا از نوشتههای دت کآد اصلی متمایز باشلد (میتفختایکی ،۱۳۹۲ ،ص ۱۔ .)۲آذرفرنبلو فلرخزادان از آشلنایی
ٔ
جملله
خود با «فرزانگان باستان» یا پورتواکیشوان در دوران ساسلانیان سل ن میگویلد ( )Gignoux, 2011و
«ایشان این را (= در این مورد) نیز اینگونه میینداشتند که» در دت کآد ظلاهرا بله هملان منبلع سلنتی اشلاره
دارد .س نان پورتواکیشان ،بیدرنگ در ٔ
مرتبه یایینتر از کالم دیلنآور قلرار میگیرنلد .برخلی از انلدرزهای
دت کآد نیز به موبدان ،دانایان خاص و یادشاهان منسوم هستند که به نام ذکر شلدهاند .از ایلن انلدرزها ملی
توان به آذرباد مهرسپندان ،آذرباد زردشتان ،آذرفرنبو ،ب تآفرید و خسرو انوشیروان اشاره کرد کله همگلی از
ُ
مؤلفان نامآشنای اندرزها در دوران ساسانیان هستند (میتفختایکی ،۱۳۹۲ ،ص ۷۔ .)۸دت کوآد ،حلاوی نله کتلام
است که دو کتام ن ست و آغاز کتام سوم به دست ما نرسیدهاند .تنها نس ٔه تقریبلا کاملن دت کوآد کله بله
نسلل ه  Bمشللهور اسللت ،در «بنیللاد شرقشناسللی کامللا» در مومبللای (بمبئللی سللابق) ،نگلله داشللته
میشود (.)Gignoux, 2011
 .۴دینکرد ششم

ٔ
دربرگیرنده سامانمندترین اندرزها و آموزههای اخالقی ایران باسلتان ،بله زبلان یهللوی،
کتام ششم دت کآد،
است .این کتام که مجموعلهای از اندرزهاسلت ،در «حکملت عمللی» اسلت و گفتله میشلود برگرفتله از
آموزههای اخالقی فرزانگان ایران باستان است .اندرزهای دت کوآد ششو آشلکارا از انلدرزهای کوچلکتر و
عامهیسندتر ،مانند اندرز «آذرباد مهرسپندان»« ،خسرو قبادان و ریلد » و «درخلت آسلوریک» عقالنیتلر
هستند ( .)Gignoux, 2011گروههای اندرزی دیگر  -چه دینی و چه غیردینی  -ویعگلی عامهیسلند دارنلد و
برای آموزش در سطوح ابتدایی  -چله بلرای جوانلان و چله بزرگسلاالن  -نوشلته شلدهاند ،املا م اطبلان
دت کآد ،آشکارا فرهی تگان هستند ( .)Shaked, 1979, p. xviiاندرزهای دت کآد شش احتملاال اصلن و
ٔ
ترجمه یکی از ب شهای ا ستا ،به نام آش ن ک ،هستند (تهضلی ،۱۳۷۶ ،ص .)۱۳۵
شاکد ( )Shaked, 1979, pp. xx-xxiiدت کآد شش را به شلش ب لش تقسلیم کلرده اسلت ب لش
ن ست ،از آغاز کتام تا بند ال ۔6۔ت ،غالبا دربارۀ مساین دینی است و بر تقوا و مراقبت و نیلز توجله بله
ایزدان تأکید میکند .ب ش دوم ،از م۔ 1تا م۔ ،47دربارۀ آفرینش اورمزد و اهلریمن ،نقلش زردشلت در
بازسازی جهان ،تفاوت میان راست و دروغ و درستکاری و گناه است .همچنین ،این ب ش دربارۀ دو نلوع
از لخ َرد بدث میکند و کاربردهای عملی قو ٔه لخرد در تمیز لافرا از ییملان را برمیشلمرد .ایلن ب لش بلا
تأکید بر رعایت دوراندیشی و حزم و احتیا در رفتار ش صی در این جهان یایان مییابد .ب ش سلوم ،از
ٔ
دربرگیرنلده سل نانی بلا سلاختار مشلابه اسلت و احتملاال بله هملان
م۔ 48تا پ۔ ،47ب شی بلزرگ و
مجموعهای تعلق دارد که ب ش دوم از آن است؛ زیرا بدث اصلی هر دو ب ش داوری دربارۀ ویعگیهلای
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انسان فاضن اسلت ،املا قسلمت م۔ 14در ب لش دوم ،از م۔14۔ 1تلا م۔14۔ ،٣2سلامانمندتر اسلت.
قسمت اصلی ب ش چهارم ،از پ۔ 48تا پ۔ ،8٣س نانی است کله ویعگیهلا یلا کارهلای گونلاگونی را
برمیشمرند که به ویعگیها یا گرایشهای خوم یا بلد دیگلر منجلر میشلوند .ب لش یلنجم ،از ت۔ 1تلا
ت۔ ،12مجموعهای از س نان مش ص با این ویعگی خاص است که بیشلتر بنلدهایش بله نلام نویسلنده
اشاره میکنند .ویعگی دیگر این ب ش آن است کله شلامن حکایتهلایی اسلت کله بلهعنوان نمونوه ا
اتالق بهکار گرفته شدهاند .ب ش یایانی ،از ث۔ 1تا ث۔ ،45شامن مجموعهای از س نان متنلوع دربلارۀ
ٔ
گوینده آنها مش ص نیست.
موضوعهایی دینی است که غالبا
 .۵مبانی «فلسفۀ اخالق زردشتی»

«فلسفۀ اخالق زردشتی» بر یایه «هستیشناسی ،مابعدالطبیعله ،انسلانشناسلی و الهیلات زردشلتی» بنلا
شلده اسلت و دسلتیابی بلله «سلنجه» آن بلرای سلنجش «درسللت»« ،خلوم»« ،نیلک» یلا «خیللر» و
گرو یافتن نقا اتصا آن با این مبانی است.
«کنشگرا»« ،منشگرا» یا «فراگیر» بودن آن در ل
 .1 .5مبانی هستیشناختی و ما بعد الطبیعی

«هستیشناسی زردشتی»  -بر خلالف «هستیشناسلی افالطلونی» و برخلی از «نگرشهلای شلرقی» -

جهان و زندگی در آن را بسیار ارزشمند میانگارد
این نظامٔ ،
نتیجه امیدوا ی نیتومند و خدشهناپذیت ذهن ایتانی است و با نگتشهکای پکا های
ً
غالبا شتقی ره زندگی ا ّ
شکت مطلک و تغییتناپکذیت میداننکد و بکتای پایکانش
از اندیشمندان
ِ
وزشما ی میرنند ،فتسنگها فاصله دا د .از نظکت ایتانیکان ،زنکدگی ستشکا از امیکدهای
ّ
گتو تحقک
گتو نهی زندگی ،بلکه د ِ
وشن اینجهانی و آنجهانی است و ستگا ی ،نه د ِ
رامل آن [و زیستن به تمام معنا] است (.)Maganlal & Buch, 1919, pp. 59-60

در «هستیشناسی و مابعدالطبیعه زردشتی» تضاد بنیادینی میان «خیر» و «شر»« ،اهوره ملزدا» و «اهلریمن»
و سننته مینو و انگآب مینو وجود دارد و «فلسفۀ اخالق زردشتی» بر ٔ
یایه این این تضاد بنا شده است
ٔ
الطبیعه ز دشتی ره سوننته مینوو ( وح خیکت) ا
فلسهۀ اخالق ز دشتی ،د ست مانند ما بعد
ٔ
د بتابت انگته مینو ( وح شت) قتا میدهد ،بکت پایکه تضکاد بنیکادین خیکت و شکت و نیتوهکای
زندگی و نیتوهای متگ است .رل نظام هستی د دو سوی متضاد د حترت و ٔ
آماده نبکتد بکا
وظیهه آدمی آن است ره تواناییاش ا به بهتتین شکل بتای پکیش انکدن ٔ
ٔ
همکه
ی دیگتند و
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همه نیتوهای متگ به را گیتد و بدینگونه به ٔ
نیتوهای زندگی و پس اندن ٔ
جبهه خیت رمک
رند (.)Maganlal & Buch, 1919, p. 60
هلات
بند
این تضاد هم در ا ستا و هم در متون یهلوی مانند اردا تآافنامه آشکارا دیده میشود و ل
یانزدهم ل
ل
نوزده ت نا بهخوبی گویای آن است
اهو ا مزدای بهتت ،اهون وئیتیه ا بستود (و آن خدای) بهتت ،همکه ا بسکاخت .اهکتیمن بکه
تنگ آمد  -و از دو آن خبیث ا به این رالم منهی مخاطب ساخت« :نه منش ،نه آمکوزش،
نه ِختد ،نه اعتقاد ،نه گهتا  ،نه رنش ،نه دین ،نه وان ما بکا هکم د سکازش هسکتند (اوسکتا،
یسنا ،هات  ،۱۹بند .)۱۵
این تضادٔ ،
نقطه اتصا «حکمت عملی» و «فلسفۀ اخلالق زردشلتی» بلا «حکملت نظلری» و «هسلتی
ََ
شناسی و مابعدالطبیعه زردشتی» است .در این تضلاد ،ییلروزی «خیلر» بلر «شلر» بله برقلراری اشوه در
َ
ََ
ََ
گرو برخورداری «آدم» از اشه است ««اشم وهلو» راسلتی ر= اشوه
در
ییروزی
این
و
انجامد
می
»
م
عال
«
ل
بهترین نیکی است (و هم مایۀ) سعادت است ،سلعادت از بلرای کسلی اسلت کله راسلت (و خواسلتار)
ََ
ََ
بهترین راستی ر= اشه است» (اوستا ،یسنا ،ستآغاز ،بند  .)۱اشه بهمعنای «راستی»« ،درستی» یا «یلاکی» و
در «هستیشناسی و ما بعد الطبیعله زردشلتی» بلهمعنای برقلراری «نظلم» در جهلان ،بله بهتلرین شلکن
ََ
ممکن ،است و با شکوفایی «خیر» و نابودی «شر» یدیلد میآیلد .اشوه «مفهلوم بنیلادی فلسلفۀ اخلالق
ُ
یارسی» است و لب لبام و جان کالم وظای اخالقی آدمی در آن خالصه میشود
َ
ََ
ََ
اشه (د ستی یا پاری) گویای رل وظای آدمی است .چیتگی اشه بت عکالم سکبب میشکود
ٔ
بتتت آن به بهتتین شککل ممککن
نظم جهان ،به بهتتین شکل ممکن حهظ شود ،همه عناصت ِ
فتوتت آن اندک اندک از بین بتونکد .ایکن فتاختکتین
به
فعلیت د آیند و شکوفا شوند و عناصت ِ
ََ
ٔ
معنای اشه و بنیادیتتین مههوم د فلسهۀ اخالق پا سی است .ایده اصکلی فلسکهۀ اخکالق
ّ
پا سککی تحق ک رامککل نیتوهککای زنککدگی و د نتیجککه ،از بککین فککتن نیتوهککای متضککاد آن
است (.)Maganlal & Buch, 1919, pp. 63-64
 .۲ .5مبانی انسانشناختی

ُ
در «هستیشناسی زردشتی» «مددود به یای نامددود قربانی نمیشود و از جنم و همجلنم آن اسلت
لدود ژرفشللده و مبسللو
نامدللدود بللا مدللدود متفللاوت یللا متضللاد نیسللت و «نامدللدود» همللان مدل ل
بلاور راسلخ
است» ( .)Maganlal & Buch, 1919, p. 56ییامد این نظریه در «انسانشناسی زردشلتی» « ،ل
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به وجود فرد و توانایی فعالیت او» است« .فلسفۀ اخالق زردشتی نیز به همینترتیب بر مشارکت فرد بلرای
افزایش سرجمع کلی خیر در جهان تأکید میکند» ()Maganlal & Buch, 1919, p. 57
آدمی تا حد زیادی موجودی مختا انگاشته میشود ره هم قاد به انجام خیکت اسکت و هکم
ً
گکتو تصکمیم اوسکت .از ایکن و ،آدمکی صکتفا
قاد بکه انجکام شکت و ستنوشکت جهکان د
ِ
چتخ پنجم ُد ٔ
شکه جهان نیست و ا زش و توانش بسیا بیشتت است .او موجکودی نکاتوان و
مهلوک د دست قد تی بز گتت و باالتت از خود نیست .او قد ت انتخکا دا د و انتخکابش
حاصل امکانهای نامحدودی است ره هم د بتابت او قتا دا ند و هکم د بتابکت دیگکتان؛ او
میتواند به سهم خود د جهان تیثیتگذا باشد و جتیان پیش ٔ
ونده نیتوهای اخالقی جهکان
ایمان همیشگی به قکد ت آدمکی ،احتکتام واقعکی بکه تالشهکای
ا به این سو و آن سو ببتدِ .
فتدی او و تالش بیوقهه او د مسیتهای د ست ،نشاط و ستزندگی خاصی به نگتش رلکی
اخالق ز دشتی میدهد و آن ا به َا ُ
هتمی بسیا نیتومند بتای دو رکتدن تودههکای مکتدم از
انهعال ،سستی و بیحالی تبدیل میرند (.)Maganlal & Buch, 1919, p. 57
 .3 .5مبانی الهیاتی

ٔ
بسیاری از ایرانشناسان سلده نلوزدهم و آغلاز ٔ
دغدغله اصللی ایلن دیلن
سلده بیسلتم بلر ایلن باورنلد کله «
ل
ر= دین زردشتی اخالق است و ییش و بیش از هر چیز میتوان آن را یک دین اخالقی دانست .مدور اصلی
ل
این دین ،مفاهیم اخالقی است؛ نه تأمالت فلسفی غیر مرتبط با اخالق» (Maganlal & Buch, 1919, pp. 55-
 .)56ن ستین ییامد این تفسیر از «دین زردشتی»« ،عمنگرایی» و «نگرش مثبت به زندگی» در آن است
نبوغ فایدهگت ٔ
ایانه ایتانیان ،بهطو غتیزی ،از نگتش انتزاعی فاصله گتفت و نگتشکی ا پدیکد
ً
پی عتفان و امو ازآلکود اسکت ،نکه وقکت
د
نه
نگتش،
این
است.
ایانه
ت
گ
عمل
ذاتا
آو د ره
ِ
خود ا صتف تالش بتای راوش د با ۀ سایههای ژ فتت و تا یک تت زنکدگی میرنکد و نکه
ٔ
دغدغه دستیابی به امو استعالیی دا د (.)Maganlal & Buch, 1919, p. 56
ٔ
گرو برخورداری از حیات ،سلرزندگی ،سلازندگی،
در «الهیات زردشتی» ،قرار گرفتن در جبهه اهوره مزدا در ل
شادی ،شادابی ،چابکی ،لذت ،خوشی و رامش (در برابر مرگ ،سسلتی ،انلدوه ،غلم ،درد و رنلج) اسلت .از
آشنای ا ستا  -در دوم فوریله  ۱۸۵۷در مومبلای ،بلا عنلوان «دیلن یارسلی و
دارم ل
س نرانی ل
ست لتر  -مترجم نام ل
یارسیان در تاریخ» ،میتوان تأثیر «الهیات زردشتی» بر «فلسفۀ اخالق زردشتی» و حتی تأثیر آن بر ذهنیلت
نیان یم از اسالم را دریافت .لمنان ( ،)Menant, 1917, pp. 647-648در مدخن «یارسیان» در جلد نهلم
ایرا ل
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دانشنامه دت اتالق ،نقن قو مستقیمی از ب شهایی از این س نرانی کرده است
ل
ْ
دین ز دشتی ،به معنای واقعی دین زندگی بود و دو چیزی ا مطکتح رکتد رکه ادیکان آ یکایی
ِ
ِ
باستانی یا هیچ تصو ی از آن نداشتند یا تصو ی گنگ و نامههوم از آن داشکتند؛ آن دو چیکز
اتالق و امیی بودند؛ از این و ،ایمان ز دشتی نهتنها بکه پیکتوانش قاعکدهای اخالقکی بکتای
ٔ
انیتشه نیک گفتوار نیوک
زندگی میدهد؛ نه تنها قلب ،زبان و دست او ا هدایت میرند و
کآدار نیک ا به او میآموزاند ،بلکه به او میگوید :اگت وظیههاش ا [بهخوبی] انجام دهکد
ا ٔ
اده نی ستانجام پیتوز و چیکته خواهکد شکد؛ و سوشکیانت ،پسکت پیکامبت ،خواهکد آمکد و
ً
حکومت ابدی او مزد ا آغاز خواهد رتد و شت ا رکامال و بکتای همیشکه د جهکان از بکین
دشتیان مستضع ِ جهان میداننکد رکه سکتباز سوشکیانت زاییکده شکدهاند و
خواهد بتد .ز
ِ
او مزد از طتی آنها پیتوز خواهد شد.
 .۶چارچوبهای کلی «فلسفۀ اخالق زردشتی»
« .1 .۶پیامدگرایی فراگیر»
« .1 .1 .۶پیامدگرایی»

«ییامدگرایی ،در یک تعری کلی ،عبارت است از نگرشی که برطبق آن کیفیلت اخالقلی کلنش و ملنش
بر اساس نتاتج آن سلنجیده ملیشلود» ( .)Driver, 2012, p. 1بلا ایلن تعریل « ،ییاملدگرایی» یکلی از
چارچومهای اصلی «فلسفۀ اخالق زردشتی» است .البته« ،ییامدگرایی» به این الگلو اکتفلا نملیکنلد و
به همین دلین ،مورد چالش قرار گرفته و بدتانگیز میشود .بسیاری از ییامدگرایان از «صرف توجله» بله
ییامد یا ییشتر میگذارنلد و بله «توجله صلرف» بله ییاملد بلاور دارنلد ،املا در ایلن یلعوهش منظلور از
توجله صلرف» بله آن.
«ییامدگرا» بودن «فلسفۀ اخالق زردشتی» « ل
صرف توجه» آن به ییامد اسلت؛ نله « ل
باوجوداین ،در یارهای از متون یهلوی «توجه صرف» به «ییامد» نیز دیده میشود .برای مثا  ،ملیتلوان بله
یایانی یکی از موبدان بزرگ زردشتی به مجموعهای از استفتائات اشاره کرد .در این یاسلخ ،بله ایلن
یاسخ ل
ٔ
نکته اشاره میشود که آدمی میتواند کارهایش را صرفا بر یایه سنجش «ییامد» انجلام دهلد و هلر کلاری،
بهجز «آلودگی آم و آتش» ،مشرو به «مطلوبیت ییامد» آن « ُمجاز» است.
« .۲ .1 .۶پیامدگرایی فراگیر»

«ییامدگرایی فراگیر» یکی از جدیدترین گونههای «ییامدگرایی» در «فلسفۀ اخالق معاصر» اسلت کله در
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یارفیلت (Parfit, 1984, pp. 24-

سا های اخیر از سوی برخی از فیلسوفان اخلالق معاصلر ،ماننلد لد لر
 ،)25فیلیپ یتیت و مایکلن اسلمیت ( )Pettit & Smith, 2000, pp. 121-133و جولیلا درایلور ( Driver,
ل
 ،)2012, pp. 145-153مطرح شده است .در «ییامدگرایی فراگیر» ٔ
قاعده درست قاعدهای است کله ارزش
ٔ
ٔ
قاعلده
مجموعه انگیزشی درست؛ میلن درسلت؛ قصلد و نیلت درسلت؛
بیشتری ایجاد کند و «انگیزه یا
درست؛ و کار درست همگلی بله یلک انلدازه ارزشلمند هسلتند» ( .)Driver, 2012, p. 147ییاملدگرایان
فراگیر ،در ارزیابی واقعی ،افزون بر درستی یا نادرستی کارها ،چیزهلای دیگلری را نیلز ارزیلابی میکننلد.
خود اش اص را نیز ارزیابی میکنند و آنها را سلتودنی یلا نکوهیلدنی میداننلد .ییاملدگرایان فراگیلر،
آنها ل
حالتهای ذهنی فاعن را نیز ارزیابی میکنند (.)Driver, 2012, p. 123
«ییامدگرایی» موجود در «فلسفۀ اخالق زردشتی» نیز ،بهمعنای امروزی کلمه« ،ییامدگرایی فراگیلر»
اسللت و بلله همل ٔله جنبللههای فاعلیللت (اندیشلله و مللنش ،گفتللار ،رفتللار و کللنش) توجلله دارد .یللارهای از
سده نوزدهم و آغاز ٔ
ایرانشناسان ٔ
سده بیستم نیز ،سلا ها یلیش از مطلرح شلدن «ییاملدگرایی فراگیلر» در
ل
«فلسفۀ اخالق معاصر» ،بر «جامعیت» و «فراگیر بودن» «فلسفۀ اخالق زردشتی» ،تأکید کردهاند
ٔ
توصیه مکت به اندیشههای نی  ،گهتا های نیک و رتدا هکای نیک  ،گویکای جامعیکت و
اندیشه اخالقی این متون استٔ .
ٔ
یشه گهتا هکا و رتدا هکای نیک یکا بکد ا بایکد د
ژ فای
ً
ُ
اندیشههای نی یا بد جست .از این و ،شاید بتوان گهت مبنای این فلسکهۀ اخکالق اساسکا
معنوی است و اهمیت اصلی از آن ٔ
انگیزه د ونی است ،اما فتا بیتونی یا پیامد نیکز بسکیا
ِ
ا زشمند است (.)Maganlal & Buch, 1919, p. 62
افزون بر اینٔ « ،
قاعده زرین» این نظام اخالقی که در بند  2ب لش ن سلت دت کوآد ششو آملده اسلت،

دربارۀ خیم فاعن است؛ نه صرفا کنش او «آن خیم رو نه صرفا کار ی بهتر است که کسی آنچله را کله بلر
خویشتن نیک «نمیداند» بر دیگری نکند» بند پ۔ ۴9ب ش چهارم دت کآد شش نیز بر نیک بودن ٔ
همله
ل
جنبههای فاعلیت (فرهنگ ،لخ َرد ،خوی ،خیم و کردار) تأکید میکند «از فرهنگ نیک ،لخ َرد نیلک باشلد
و از لخل َلرد نیللک ،خللوی نیللک باشللد و از خللوی نیللک ،خللیم نیللک و از خللیم نیللک ،کللردار درسللت
باشد» (پ۔ .)۴۹از اینرو ،در «فلسفۀ اخالق زردشتی»  -همانند ٔ
املروزی «ییاملدگرایی فراگیلر» -
نظریه
ل
افزون بر «ییامدهای» ناشی از «کنش» فاعن« ،ییامدهای» ناشی از «منش» و ٔ
همله جنبلههای فاعلیلت و
و یعگیهای مرتبط با او  -مانند لخ َرد ،خوی ،خیم و کردار  -نیزسنجیده میشوند.

« .2 .۶سرمایهگرایی» و «فرهنگ توانگری»

دیگر «فلسلفۀ اخلالق زردشلتی» اسلت .در اینجلا
«سرمایهگرایی» و «فرهنگ توانگری» چارچوم کلی ل
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برای نشان دادن اهمیت «سرمایهگرایی» و «فرهنگ تلوانگری» ،چونلان یکلی از چلارچومهلای اصللی
«فلسفۀ اخالق زردشتی» ،اشارهای گذرا به ییدایش متأخر این فرهنگ در سدههای اخیر در غلرم و تلأثیر
آن بر ایجاد انقالم صنعتی و توسعه و ییشرفت در جهلان ملدرن ،ضلروری بله نظلر میرسلد« .زنلدگی
بشر دویا در طو تاریخ فرق چندانی بلا زنلدگی چهاریایلان نداشلت» ( .)Buchholz, 2007, p. 313ایلن
ل
هولتم اقتصاددان ،گویای تفسیر او از درآمد بشر از آغلاز تلاریخ تلا دو قلرن یلیش اسلت.
با
تاد
جمله
میانگین درآمد روز ل ٔ
انه بشر ،از آغاز تا ییش از دو قرن اخیر ،چیزی حلدود سله دالر بلود .در ایلن دو قلرن،
ناگهان این درآمد چند برابر شد و در آمریکلا بله صلد و بیسلت و در نلروژ بله صلد و چهلن دالر رسلید.
مککالسکی این تغییر را که در آن استانداردهای زندگی بشر بهبود یافت« ،حقیقلت بلزرگ» میناملد .او
عللی را که اقتصاددانان برای این تغییر بزرگ مطرح کردهانلد ،برشلمرد و آنهلا را بلرای توضلیح آن ناکلافی
دانست .به باور مککالسکی ،علت اصلی این تغییر ،وقوع یک «چرخش زبانی» بود
ل
ٔ
چتخشی د زبان ن بت ه مصلحتاندیشی و فضایل انسانی دیگت د ی جامعه تجکا ی
ْ
ستآغاز پیشتفت مادی و معنوی بود .از آن زمان به بعد ،ادبیات بو ژوایی د ستاسکت جهکان
ٔ
گستته معنوی زندگی بشت ا گستتانده است (.)McCloskey, 2010
فقت ا راهش داده و
این «انقالم بورژوایی» هنگامی رخ داد که مفاهیم و واژههایی مانند ثروت ،سرمایه ،مالکیت ،بازرگلان و
جویندگان سود ،نهتنها مدترم شمرده ،بلکه حتی ستایش هم شدند .این همان چیزی است کله ملا املروز
«سرمایهگرایی» مینامیم و مککالسکی آن را «تغییری بزرگ در باورهای رایج» مینامد
ْ
به باو من ،تغییتی بز گ د باو های ایج د با ۀ بازا و اختتاع سبب وقوع انقال صکنعتی
و س س پیدایش جهان مد ن شد .ایکن تغییکت د سکدههای ههکدهم و هجکدهم د شکمال
غت ا وپا خ داد .هلندیها و بتیتانیاییها و س س آمتیکاییها و فتانسویها انکدک انکدک
د با ۀ ٔ
طبقه متوسط یا «بکو ژوا» شکتوع بکه صکحبت رتدنکد و آن ا طبقکهای محتکتم و آزاد
ٔ
ٔ
دانستند .شد اقتصادی د جامعه مد ن ،نتیجه این تغییت بود (.)McCloskey, 2010
این «چرخش زبانی» ،قرنها ییش از آنکه در غرم رخ دهد ،در آموزههلای اخالقلی ایلران باسلتان دیلده
میشود .بررسی «تاری ی» و «جامعهشناختی» «ایران باستان» و «ذهنیت ایرانیان باستان» ،چونلان نملود
خارجی و ملموس «فلسفۀ اخالق زردشتی» ،گویای توجه آن به «فرهنگ توانگری» است.
در مراحن ن ستین تمدن ،وقتی نگرشهای جاندارانگارانه جان گرفتنلد و تصلورات انتزاعلی تنهلا در
قالب تصورات انضمامی و ملموس فهمیده میشدند ،اخالق بر رویارویی با ارواح شرور و خبیث بسلیار
ُ
تأکید میکرد .هرچیزی که گرایشی کشنده و مرگبار داشت ،کار یک روح شرور و خبیث دانسته میشلد و
ٔ
همه این ارواح شرور و خبیث باید از بین میرفتند .اند اند تفسیر لیبرا تلری از ایلن ایلده ارائله شلد.
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ییشرفت تمدن بودنلد و دسلت در دسلت آن بله
همانطور که لیمن میگوید ،وظای اخالقی دوشادوش
ل
ییش میرفتند .مردم  -در زمان گات ا  -غالبا دامدار و کشلاورز بودنلد و توسلعه و ییشلرفت متناسلب بلا
یرورش درست دام و هنر کاشت ،داشلت و برداشلت در کشلاورزی بسلیار ملورد
مقتضیات آن زمان بود.
ل
توجلله بللود .بس لیاری از کارهللای مهللم ،ماننللد سللاختن یللن ،خانلله ،کانللا آمرسللانی و از بللین بللردن
تآل تآ (جانور موذی) ،به لداظ اخالقی ،بسیار ارزشمند شمرده میشدند.
ٔ
ٔ
مرحله بعد ،توجه و تأکید بر بهداشت و شادابی آدمیٔ ،
ایده فایده را که ایده زیربنایی اخالق مبتنلی
در
کننده روابط جنسی و تضلمین ٔ
بر کشاورزی بود ،بسط داد .از اینرو ،ازدواج ،بهعنوان تنظیم ٔ
کننده فرزنلدان
یا و سالم ،بسیار مورد ستایش واقع شد .آرمان عزلت و گوشهنشینی بلرای ذهلن بله شلدت عملنگرای
ل
زردشتیان هیچ جذابیتی نداشت و ییروان زردشلت  -بلر خلالف برهمنهلای باسلتان و مسلیدیان قلرون
وسطی که ّ
تجتد در میانشان رایج بود  -هیچ عالقلهای بله رهبانیلت ،عزللت و ّ
تجکتد نداشلتند .د واقکع،
«فلسفۀ اخالق زردشتی» فضاین زهدگرایانه و دنیاستیز ٔ
انه فلسفههای اخالق دیگر را که مستلزم جلدایی از
فعالیتهای یرفایده و ثملرب ش و کلاهش نیلرو و ار ٔ
اده معطلوف بله زنلدگی هسلتند ،اصلال «فضلیلت»
نمیداند .از این منظر کلی ،هر فضیلت عمنگرایانهای که به ییلروزی و کامیلابی در زنلدگی بینجاملد ،در
مرکز توجه این فلسفۀ اخالق قرار دارد .زردشتیان ،عقن معاش و تدبیر منز  ،اعتدا و میانلهروی ،سلاختن
و صنعتگری و مدارا را از ضروریات زندگی میدانند (.)Maganlal & Buch, 1919, pp. 64-66
از سوی دیگر ،سستی و کاهلی ،آدمی را از توجه اهوره مزدا مدروم میکند و تأثیر بدی بلر تلن و روان
او دارد .در متون دینی زردشتی ،مانند مینو تآد ،بر این نکته تأکید شده است که اهوره مزدا بلرای ملردم
کاهن غله نیافرید و به ایشان نباید هدیه و صدقه داد و مهمانی و یذیرایی کرد؛ زیلرا خلوراکی کله شل ص
کاهن میخلورد نادرسلت اسلت و بله سلبب کلاهلی و خلوردن نادرسلت تلنش بلدنام و روانلش بلدکار
میشود (فتهودی ،۱۳۹۲ ،ص .)۱۰۰
«متون زردشتی» سرشار از جمالتیاند کله در آنهلا مفلاهیمی همچلون تلوانگر ،ثلروت ،مالکیلت و
مفاهیم دیگری از این دست ستایش شدهاند .در بند  71ب ش ن ست دت کآد شش  ،بر این نکتله تأکیلد
شده است که ثروت بسیار نباید مال بدی و بیتقوایی ،و نیازمنلدی نبایلد ملال خلوبی و تقلوا باشلد.
در بند  147همین ب ش نیز خوارشمردن توانگران ،بهشدت ذم میشود «اگر درویشلان ایلن یلک چیلز،
یعنی خوار شمردن توانگران بزرگ را اصالح کنند ،یم در صد سا «حتی» یکی از آنلان بله دوزخ نلرود»
در بند  282نیز بر این نکته تأکید میشود که برخورداری از ثروت ،به هیچ روی چیز بدی نیست
متدم بسیا خواسته (= ثتوتمند) ،زمانی ره بدانند ره چگونه باید خکو د و داشکت ،پکس بکه
ٔ
خواسته بسیا  ،گناهی بت آنان نتود .آن متدم د ویشتت زمانی رکه نداننکد رکه چگونکه
سبب
باید «خواسته» خود ا بخو ند و نگاه دا ند« ،با داشتن» ی د هم ثتوت هم ممککن اسکت
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به گناه متگا زانی بتسند.
در بند  2۸۳نیز «ثروت» نهتنها امری خنثی نیست ،بلکه دارای بار معنایی مثبت است .در این بند ،ثلروت
با یرهیزکاری و درویشی با گناه مرتبط دانسته میشود «مردم بسیاری هستند کله همله یرهیزکلاریشلان از
ثروت بسیار است و بسیاری از مردم هستند که همه گناهشان از درویشلی اسلت» در بنلد پ۔ ۳2ب لش
سوم دت کآد شش  ،ریاضت کشیدن و یرهیز از ثروت و دارایی نهی و به استفاده و للذت بلردن از ثلروت و
دارایی توصیه میشود
شخص نباید با نیکی (= خوشی و سعادتی) ره دا د ،با بدبختی زندگی رند ،چه رسکی رکه
با نیکی ره دا د با بدبختی زندگی رند ،د جهان او ا خسیس شما ند ،و خکود نیکز ،زمکانی
ره الزم دا د (= به هنگام نیاز) ،رم به دست آو د (پ۔.)۳۲
در متون یهلوی ،مانند بند  ۱۴۳ب ش ن ست دت کآد شش « ،درویشی» با فقیر بلودن متفلاوت اسلت و
درویشی غالبا خوم و فقر بد دانسته میشود« .درویش» کسی اسلت کله تلنش از دارایلی ملادی راضلی
است ،ولی اندیشهاش از آن دارایی دوری میجوید .درویش از وضع موجود خرسند است و تلوانگر را بله
سبب ثروتش خوار نمیانگارد و درویشی و بینوایی خود و ثروت او را کامن ٔ
کننده هلم میدانلد و تلوانگر
را با خود یکسان مییندارد (میتفختایی ،۱۳۹۲ ،ص )۱۷
د ویشی این باشد :رسی ره تنش د ا تباط بکا خواسکته نیتومنکد گیتکی رامیکا و اضکی
اسککت ،امککا وانککش از آن (= خواسککته) رشککش دا د (= دو ی میرنککد) .د اندیشککه ،بککدان
ختسند است و نسبت به آن تند (= خشمگین) نیست و تحقیترننکده ثتوتمنکد و تکوانگت نیکز
نیست ،بلکه آنگونه میاندیشد ره« :د ویشی من با ثتوت و توانگتی او همتاه اسکت .پکس
او و من یکسان هستیم».
دت کآد شش  ،بر خلالف بسلیاری از متلون اخالقلی همعصلرش کله «ریاضلت» را فضلیلتی اخالقلی
میدانند ،متن اخالقی یگانهای است کله «ثلروت» را ،مشلرو بله مراعلات «ییملان ،»1نیکلو میدانلد
«زندگی مرفه و راحت فینفسه بد نیست ،تنها بایلد مراقلب بلود کله لافلرا در چیزهلای خلوم سلبب آز
میشود« .ییمان» یلا انلدازه درسلت ،اصلطالحی اسلت کله بهتلرین نگلرش نسلبت بله لافلرا را نشلان
میدهللد» (میتفختایککی ،۱۳۹۲ ،ص « .)۱۶ییمللان» سللویاپ اطمینللان «ثللروت» اسللت .ثللروت ،بللرای
فاعن اخالقی نیکوست ،اما او باید بریایه «ییمان» آن را به کار گیرد.
 .1در ب ش بعدی این یعوهش« ،ییمان» بهتفصین تشریح میشود.
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ٔ
فلسلفه سیاسلت» و «اقتصلاد سیاسلی»
بررسی «جنبش احیای ادم اسمیت» در «فلسفۀ اخلالق»« ،
معاصر ،اهمیت «ترکیب ثروت بلا ییملان» در «فلسلفۀ اخلالق زردشلتی» را آشلکار ملیکنلد .بله بلاور
گلرو در تعلدین
بنیانگذاران «جنبش معاصر احیلای ادم اسلمیت» ،در «سلرمایهگرایی» اسلمیتی در ل
تأکید بر «ثروت» با «همدلی» است .جک راسن واینستین که از بنیانگذاران این جنلبش اسلت ،بلر ایلن
باور است که اسمیت از معایب تأکید صلرف بلر «ثلروت» آگلاه بلود و از ایلنرو« ،هملدلی» را چونلان
سویاپ اطمینانی برای بهکارگیری درست آن مطرح کلرد .او «یایبنلدی وفادارانله و سرسل تانه بله تفسلیر
ٔ
نظریله او
کاریکاتورگونه ،حرصمدارانه و خودخواهانه از بازار آزاد اسمیت» و نادیده گرفتن «هملدلی» در
را نقد میکند (.)Weinstein, 2000, p. 70
افزودن «ییمان» به «ثروت» و تعدین تأکید بر «ثروت»« ،سلرمایهگرایلی» و «فرهنلگ تلوانگری» بلا
«ییمان» در «فلسفۀ اخالق زردشتی» همانند افزودن «همدلی» به «ثروت» و تعدین تأکیلد بلر «ثلروت»
با «همدلی» در «اقتصاد» و «فلسفۀ اخالق» ادم اسمیت است .اسمیت که یلدر «سلرمایهگرایی» نامیلده
میشود ،افزون بر تأکید بر «ثروت»« ،تقسیم کار» و «دست نامریی» در ثآ ت ملو  ،در کتلام دیگلرش
نظآته عواطف اتالق بارها بر مفهوم «همدلی» تأکید کرده است .جمالت زیلر از ایلن کتلام بلهخوبی
نشان میدهند «فقر و وابستگی کله نتیجله آن اسلت ،علتهلای اصللی فسلاد عواطل هسلتند و فسلاد
عواط نیز ،به نوبه خود ،مانع همدلی میشود رو اساسا هرچیزی که مانع همدلی شلود ،غیلر اخالقلی
است» (.)Weinstein, 2000, p. 68
حد پتسکتش و خکوا شکمتدن یکا دسکترم
عادت ما به ستایش ثتوتمندان و قد تمندان ،د ِ
نادیده گتفتن فقتا و طبقه متوسط ،هم بتای ایجاد تمایز میان جایگاه افتاد د جامعکه و دوام و
قوام آن الزم است و هم بتای نظم جامعه ،اما بز گتتین و جامعتتین علکت فسکاد عواطک
اخالقککی ماسککتِ .گ ِلککه و شکککایت اخالقگتایککان د همک ٔکه دو انهککا ایککن بککوده اسککت رککه
ً
ْ
[از ی سو] غالبا ثتوت ،شهتت و قد ت مو د احتتام و ستایش قتا میگیتند؛ حکال آنرکه
ستایش و احتتام تنها شایسته ِخ َتد [و فتزانگی] و فضکیلت اسکت و [از سکوی دیگکت] فقکت و
ً
ناتوانی غالبا بهگونهای ناعادالنه خوا شمتده میشوند؛ حال آنکه ایکن شکتا ت و خباثکت و
حماقت است ره باید خوا شمتده شود (.)Smith, 1984, pp. 61-62
 .۷اصول بنیادین «فلسفۀ اخالق زردشتی»
« .1 .7پیمان»

در «فلسفۀ اخالق زردشتی» ،فاعن اخالقی باید همیشه «ییمان» نگله دارد و از لافلرا و تفلریط بپرهیلزد.
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حد وسلط لافلرا و تفلریط و
«ییمان» (اندازه نگه داشتن) یکی از مفاهیم مرکزی اندرزنامههاست .ییمان ،ل
یک مفهوم نام ایرانی است ( .)Shaked, 2012در دین زردشتی «گناه ،عبارت است از لافلرا یلا تفلریط و
کار خوم عبارت است از ییمان (اندازه) نگه داشتن» ( .)Shaked, 1979, pp. xlشاکد ،بلا اشلاره بله ایلن
جمله در دت کآد که «دین ،ییمان است» ،میگویلد «ایلن ایلده بارهلا در ایلن کتلام و کتامهلای دیگلر
یهلوی تکرار شده است» ( .)Shaked, 1979, pp. xlاو ،بلرای تأییلد ملدعای خلود ،بله جملالت زیلر در
دت کآد مین استناد میکند
ایتان ،هموا ه پیمان ا ستایش و ِافتاط و تهتیط ا نککوهش رکتده اسکت .د وم ،فیلسکوفان
اغلب ستایش شدهاند؛ د هند ،دانایان؛ د جاهای دیگت ،افتاد متخصص ،یعنی رسانی رکه
توانایی سخنو ی آنها آشکا است ،اغلکب سکتایش شکدهاند .د پادشکاهی ایکتان ،رسکانی
ستایش شدهاند ره از بصیتت بتخو دا ند.
تأکید بر «ییمان» در قسمت م۔ ۱۴در ب ش دوم دت کآد شش آشکارا دیده میشود .این قسلمت بلا ایلن
جمله آغاز میشود «ایلن نیلز ییداسلت کله کسلی کله بدانلد کله چله نیکلی اسلت و چله آفلت آن ،در
غیر این صورت ،دور کردن گناه را نداند» ( ۔ .)۱۴سپم ،در  ۳2بند ،فضیلتها و آفتشلان یلک بله یلک
شمرده میشوند
« .1ب شش نیکی ،و آفت آن اسراف است» ( ۔۱۴۔)۱؛
« .2اعتماد به نفم نیکی ،و آفت آن تکبر و غرور است» ( ۔۱۴۔)۲؛
« .٣شللادی مردمللان و نللوازش مردمللان خللوم نیکللی ،و آفللت آن نافرمللانی ،جللدایی و تفرقلله
است» ( ۔۱۴۔)۵؛
« .4کوشایی نیکی ،و آفت آن ناخوشنودی و س تی است» ( ۔۱۴۔)۷؛
« .5رفاه خوبی ،و آفت آن خست است» ( ۔۱۴۔)۹؛
« .6خوشنودی و رضایت نیکی ،و آفت آن تنبلی و کاهلی است» ( ۔۱۴۔)۱۶؛
« .7شادی و خرمی نیکی ،و آفت آن تمس ر است» ( ۔۱۴۔)۱۸؛
« .8یاکیزگی نیکی ،و آفت آن وسواس برای یاکی تن است» ( ۔۱۴۔)۱۹؛
« .٩بزرگمنشی نیکی ،و آفت آن خودبینی است» ( ۔۱۴۔)۲۱؛
« .10فروتنی نیکی ،و آفت آن یستی و افتادگی است» ( ۔۱۴۔.)۲۲
آغاز ترجمهاش از دت کآد ششو نوشلته اسلت،
شاکد ( ،)Shaked, 1979, pp. xxi-xxiiدر مقدمهای که در ل
در تفسیر این بندها از قو ل مناش ،میگوید این قسمت «ظاهرا باید مبتنی بر اصلو فلسلفۀ اخلالق ارسلطو
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باشلد» ،املا خللود او م لال ایلن نظللر اسلت .او میگویلد منللاش و زنلر ٔ
ایلده اعتللدا و میانلهروی را بللا
لل
ل
ٔ
ٔ
اندیشه یونانی مرتبط میدانند ،املا ایلن ایلده «در متلون دوران ساسلانی یلک ایلده مش صلا ایرانلی شلمرده
میشود» ( .)Shaked, 1979, p. xiشاکد بر این باور است که مفهوم ییمان در ایران باستان یا یک سلاختار
ٔ
مقدمه ترجمه دت کآد شش  ،بر ایلن
ایرانی اصین است یا دستکم بسط ایرانی ساختار ارسطویی .او ،در
نکته تأکید میکند که «این مسئله که آیا ایده ییمان اصالتا ایرانی است یلا از غلرم وام گرفتله شلده اسلت
انلی
قدری ییچیده است» ( )Shaked, 1979, p. xiو با اشاره به تأثیر اندیشه ارسطو بر شکنگیری مفهلوم ایر ل
ییمان ،میگوید «تقریبا تردیدی نیست که اندیشه ارسطو بر شلکنگیری ایلدههای ایرانلی دربلارۀ مفهلوم
ییمان تأثیرگذار بوده است» ( .)Shaked, 1979, p. xiبا وجود این ،او بر این باور است که احتملاال مفهلوم
حد وسط ارسطویی وجود داشته است «بسیار مدتمن اسلت کله
ییمان بهطور مستقن و شاید همزمان با ل
یک ایده ایرانی با معنایی مشابه همزمان با فرمو فلسفی یونانی وجود داشلته و شلاید بلا آن ترکیلب شلده
است» ( )Shaked, 1979, p. xiو در دفاع از این ادعا میگوید «این ادعا با بررسی فهرسلتهای گونلاگون
فضاین و رذاین ،بهخوبی قابن بررسی است» ( .)Shaked, 1979, p. xiاو ،برای اثبات این ادعا ،بله شلباهت
حد وسط ارسطو اشاره میکند «فضیلت ،ییمان است و رذاین به معنای واقعی کلمه لافلرا و تفلریط
ییمان با ل
هستند .در این فهرستها ،فضلیلت در وسلط و دو طلرف آن رذیللت اسلت .البتله ،ایلن هملان چلارچوم
ارسطویی مشهور است» ( ،)Shaked, 1979, p. xiاما در ادامه ،میگویلد «بلا وجلود ایلن ،گونلهای دیگلر از
فهرستها نیز وجود دارند که در هیچیک از متون غربی دیده نمیشوند» (.)Shaked, 1979, p. xi
شاکد ،در مدخن «اندرز» در دانشنامه اتآانیکا نیز ،میگویلد در آموزههلای اخالقلی ایلران باسلتان -
بر خالف حد وسط ارسطویی  -کیفیت ش صیت آدمی تنها بلر ٔ
یایله خلوم یلا بلد (اعتلدا یلا لافلرا و
ل
ٔ
دوگانله ش صلیتی دیگلر نیلز وجلود دارد لوآاس۔ آ نو (یلیشرو و
تفریط) سنجیده نمیشود ،بلکه یک
متماین به جلو) و آ اس۔ آ ن (یمرو و متماین به عقب) (.)Shaked, 2012
ٔ
حلد وسلط در مفهلوم
مقدمه دت کآد شش و در توضیح این دوگانه ،میگویلد سلتون
او ،در
میلانی ل
ل
انی ییمان یکی نیست .در مفهوم ایرانی ییمان ،فضیلت متناسب با زمان و مردم تغییر میکنلد .در متلون
ایر ل
دیگر به عوامن دیگری ،مانند اوضاع افال نیز در تغییر فضیلت اشاره شده است .فضلیلت ،متناسلب بلا
ساختار وجودی و روانشناختی هر فاعن تعری میشود و از همینرو ،ممکلن اسلت آنچله بلرای فاعلن
«ال » فضیلت است با آنچه برای فاعن «م» فضیلت است ،یکسان نباشد .ایلن تعریل از فضلیلت بلا
یافتههای علوم جدید سازگارتر است .معمای مشهور قطار در روانشناسی ،نوروساینم و فلسلفۀ اخلالق
یکی از آن یافتههاست که به ما نشان میدهد که ٔ
شیوه تصمیمگیری در کسی که قشر ییشییشلانی مغلزش
فعا تر است با کسی که باداملک مغلزش فعلا تر اسلت ،متفلاوت اسلت .افلزون بلر ایلن ،فضلیلت در
زمانهای م تل برای یک فاعن اخالقی نیز یکسان نیست و متناسب بلا تغییلر زملان و اوضلاع جامعله
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حد وسط ارسطویی ،میگوید
تغییر میکند .شاکد ،در توضیح تفاوت فهرستهای فضیلت ایرانی با ل
د این فهتستها هم فضکایل و هکم ذایکل بکه دو گکتوه لآاس۔آ نو (متمایکل بکه جلکو) و
آ اس۔آ ن (متمایل به عقب) تقسیم میشوند .گتوه نخسکت عبکا ت اسکت از ویژگیهکای
انتژی ،سازندگی و فعالیت خو یا بد و گتوه دوم ،عبا ت است از ویژگیهکای مقاومکت و
رنا هگیتی .انسان ِختدمند ،فضکایل هکت دو گکتوه ا بکا پیمکان (انکدازه د سکت) دا د و ایکن
فضایل از جانب صانع به او بخشیده شدهاند .همچنین ،دو گونکه زمکان وجکود دا د :پویکا و
ً
پایا؛ زمان پویا اصوال مستلزم فضایل لآاس۔آ نو اسکت و زمکان پایکا مسکتلزم فضکایل آ واس
۔آ ن  .د نتیجه ،را د ست متناسب با موقعیتهای گوناگون و مکتدم متهکاوت اسکت .دو
فهتست از فضایل ،همتاه با ذایل منسو به آنهکا ،وجکود دا نکد .ایکن دو فهتسکت بکهطو
دقیقی با هم متتبط هستند .با تتریب این دو فهتست ،فهتست جدیدی خواهیم داشکت رکه
چها ستون دا د؛ دو فضیت د میان و دو ذیلت مطاب با آنها د دو سویشان .از ایکن و ،ایکن
ْ
ّ
حد وسط باشکد و دو سکوی آن
وش سه ستونی نیست ره د وسط آن تنها ی ستون به عنوان ِ
ْ
دو ستون از ذایل ،بلکه چها ستونی است و د وسط آن دو فضیلت وجود دا د رکه هکت یک
ذیلت یا ِافتاط خاص خود ا دا د .بنابتاین ،تا زمانی ره خالف این ادعا ثابت شکود ،میتکوان
این ساختا ا ره د بخشهایی از دت کآد سوم و قسمت ۔ 14دت کآد شش آمده اسکت،
ً
یا ی ساختا ایتانی اصیل دانست یا بسط ایتانی ساختا ا سطویی رکه احتمکاال بکا ادغکام
مهاهیم ایتان باستان د آن انجام شده است (.)Shaked, 1979, pp. xi - xii
« .2 .7اشه»

ََ
همانطور که ییشتر در مبانی هستیشناختی فلسفۀ اخالق زردشلتی مطلرح شلد ،اشوه «مفهلوم بنیلادی
ُ
فلسفۀ اخالق زردشتی» است و لب لبام و جان کالم وظلای اخالقلی آدملی در آن خالصله میشلود.
ََ
ََ
در نظام اخالقی دین زردشتی آدمی مکل به رعایت اشه است .در گا ان بسیار بر اشه تأکید شده اسلت
ََ
و عمن برطبق آن موجب سعادت آدمی دانسته میشود .اشه سرچشلمه اقتلدار اهلوره ملزدا اسلت و ایلن
ََ
سعادت زیر نظر اهوره مزدا رخ میدهد (فتهودی ،۱۳۹۲ ،ص  .)۹۱سهچیز در آدمی باید دارای بهترین اشوه
باشند  )۱اندیشه؛  )2گفتار؛  )۳کردار .از اینرو ،سه ٔ
گانه «اندیشه نیک ،گفتار نیک و کردار نیلک» ،چنلد
ََ
بند یم از بند آغازین مقدمه ت نا که در آن از اشه س ن گفته شده است ،مطرح میشود
«فتستویه» فتاز ستایم پندا [= اندیشه] نی و گهتا نی و رکتدا نیک ا .آنچکه ا رکه د
اندیشیدن و گهتن و رتدن است ،من میپذیتم ٔ
همه پندا [= اندیشکه] نیک و گهتکا نیک و
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رتدا نی ا .من فتوگذا م ٔ
همه پندا زشت [= بد] و گهتا زشت [= بد] و رتدا زشکت [=
بد] ا (اوستا ،یسنا ،ستآغاز ،بند .)۴
ٔ
اندیشه نیک ،گام دوم گفتار نیک و گام سوم کردار نیلک اسلت و اندیشلههلای شلر،
در ا ستا ،گام ن ست

گفتارهای شر و کردارهای شر یادافره دارند .آدمی بایلد نیکلی و خیلر را بلر آزار ،کلردار نیلک را بلر گنلاه،
فضیلت را بر رذیلت و نور را بر تاریکی ترجیح دهد .در «اندرز آذرباد مهرسپندان» ،او بله یسلرش چنلین
توصیه میکند «یسرم بگذار ٔ
همه اندیشههایت دربارۀ خیر باشند و هیچ تصلور شلری بله ذهنلت خطلور
نکند؛ زیرا زندگی انسان جاودانه نیست».
سلله ٔ
گانه «اندیشلله نیللک ،گفتللار نیللک و کللردار نیللک» در یللارهای از ادیللان شللرقی ،ماننللد «متللون
سانسکریت»« ،سلو هشتگانه بودا» و «سه گوهر دین لجینی» نیز دیده میشود .اشاره بله مانواس ،اچ
و کارمان دقیقا مطابق با این سهگانه است .سلو هشتگانه گوآتما بلودا کله راهلی بلرای رهلایی از رنلج
بسط همان فرمو زردشتی است ایمان درست ،تصلمیم درسلت ،سل ن درسلت،
است ،نیز کم وبیش ل
اندیشه درست و تمرکلز درسلت بلر خلود .تطلابق سلهگانهٔ
ٔ
کردار درست ،زندگی درست ،تالش درست،
زردشتی با سه گوهر دین لجینی نیز به همین اندازه در خور توجه است .این سه گوهر عبارتند از «سـامیا
۔دارشانا (بینش ،ایمان و ادرا درسلت) ،سـامیا ۔جنانـا (دانلش درسلت) و سـامیا ۔چاریترا (کلردار
درست)» (.)Maganlal & Buch, 1919, pp. 62-63
« .3 .7فایدهگرایی»

اخالق فایدهگرا» نامید .ایلن تصلور کله در «فلسلفۀ اخلالق
«فلسفۀ اخالق زردشتی» را میتوان «فلسفۀ
ل
ٔ
جهانی امور جایی نلدارد،
زردشتی» ،مانند بسیاری از فلسفههای اخالق باستانی ،مداسبه سود و زیان این
ٔل
گویای ناآشنایی با ژرفای روح کلی گرایش اخالقی زردشتی است .البته ،این مداسلبه سلود و زیلان تنهلا
ٔ
مداسلبه سلود و زیلان دارد و «سلرجمع
ش صی نیست« .فلسفۀ اخالق زردشتی» نگرش ظری تری به
کلی خیر» و «بیشترین خیر برای بیشترین افراد» جامعه را در نظر میگیرد و آشلکارا توجله آدملی بله آن را
میستاید .از اینرو ،فضاین دیگریگرایانه و خیرخواهانه جایگلاه ویلعهای در ایلن فلسلفۀ اخلالق دارنلد.
ٔ
اده نیک ،فعالیتهای خیرخواهانه و بزرگاندیشی و در نظر گلرفتن ٔ
نیکوکاری یا ار ٔ
مداسلبه
همله افلراد در
سود و زیان ،ب ش مهمی از فضاین اخالقی «فلسفۀ اخالق زردشتی» هستند .ییروان زردشلت بلهخوبی
خود بزرگتری به نام «جامعه» ببینند (.)Maganlal & Buch, 1919, pp. 66-67
آموخته بودند خود را در ل
«ایده اصلی فلسفۀ اخالق یارسی ،به فعلیت درآمدن کامن نیروهای حیات و ییامد آن نابودی جریلان
مقابن است» «ایلن ایلده ،در جریلان بسلط فلسلفۀ اخلالق ،از مدتلوای غنیتلر و کاملنتری برخلوردار

۱2۴

| فصلنامۀ پژوهشها فلسفی ۔کالمی ،سال  ،2۳شماره  ،۱بهار  ،۱۴۰۰شماره پیاپی۸۷

شد» (.)Maganlal & Buch, 1919, p. 64

ً
با بت سی رلی اخالق ز دشتی ،ویژگی بسیا صو ی و نسبتا حقوقی آن ا د مییابیم ،اما نبکوغ
ْ
و گتایش پا سیان به فایدهگتایی و عملگتایی هموا ه د د ستکا ی و عدالت نمود مییابد .این
اخالق ،د زندگی شخصکی ،سکازندگی و صکنعتگتی ،خویشکتندا ی و اسکتگویی و د
زندگی اجتماعی ،د ستکا ی ،نظم و جامعهپکذیتی ا میسکتایدٔ .
نقطکه مقابکل ایکن اخکالق،
اخالقی سختگیتانه و انتزاعی است ره مقتضیات آدم و عالم ا د نظت نمیگیکتد و پیامکدهای
ً
ٔ
نابختدانه آن غالبا د تقابل با زندگی هستند (.)Lehmann, 1912, p. 515
ِ

تأکید بسیار «فلسفۀ اخالق زردشتی» بر راستی ،درستی و نیکی اندیشه ،گفتار و کردار بلهعللت « ٔ
فایلده»
ل
1
آن در ایجللاد جامعللهای بللهسللامان و یللیشرو اسللت« .متللون اخالقللی یهلللوی» و «اندرزناملله»هللای
«ای لران باسللتان»« ،فایللده یللا سللودمندی ییامللد» را عللاملی تعیینکننللده در داوری اخالقللی میداننللد.
دت کآد شش  ،در بند  2۳ب ش ن ست در تعری «راستی» که یکی از برترین کارهلا در دیلن زردشلتی
است ،میگوید «کسی که نسبت به آفریدگان اورمزد آن کند کله بله آن کسلی کله میکنلد (= یذیرنلده)،
زمانی که بدو میکند ،او را سودمندتر باشد» .دت کآد ششو آن قلدر بلر «فایلده» و «سلودمندی» تأکیلد
میکند که در بند  ۳6همین ب ش و در تعری «دین» بله آسلایش و راحتلی ناشلی از آن اشلاره میکنلد
«دین ،آن باشد کسی که سبب آسایش و راحتی هر آفریدهای شود» .بند  ۴6این ب ش نیلز ،بلا تأکیلد بلر
لزوم واکاوی ضرر و زیان ناشی از کارها ،میگوید «در کلاری کله فلراز میرسلد ،بایلد ضلرر و زیلان را
نگریستر .کسی که ضرر و زیان را نداند (= تش یص ندهد) ،باید کار نادرست را بنگرد (= کار درسلت
را از نادرست تش یص دهد)».
تأکید بر «فایده» در توصیههای اخالقی ب ش سوم دت کآد ششم (بندهای م۔ 48تلا م۔ 5٣و پ۔1
تا پ۔ )47نیز آشکارا دیده میشود .در این ب ش ،یم از هر یند بیدرنگ واژه «چله» میآیلد و «فایلده»
نیک آن توضیح داده میشود
« .۱نباید خواسته و دارایی از گناه ساخت و به خانه برد؛ چه کسی که از گناه خواسته سازد و به خانله
برد ،آنچه را که ساخت و در خانه هست ،تباه شود» (پ۔)۱؛
 .1این ویعگی ایرانیان ،بهخوبی ،در تاریخ هرودوت دیلده میشلود .هلرودوت میگویلد یلدران یارسلی بله یسرانشلان از یلنج تلا
بیست سالگی سوارکاری ،تیراندازی با کمان و راستگویی یاد میدهند و یارسیان «دروغگویی» را بدترین کار میداننلد .گلزنفن
نیز ،هم در کوروشنامه و هم در اناباسیس ،میگوید یسر لان نجیبزادگان یارس تا شانزده یا هفلده سلالگی در دربلار یادشلاهی
بزرگ میشدند و سوارکاری ،تیراندازی با کملان و نیلزه و شلکار یلاد میگرفتنلد .آنهلا همچنلین علدالت ،اطاعلت ،یایلداری و
خویشتنداری میآموختند.
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« .2چندان س ن بگو یید که میدانید؛ چه هر که از آنچه که میداند بیشتر گو ید ،ملردم آنچله را کله
میداند نیز کم باور دارند» (پ۔)۲؛
« .۳نباید لمیخورده به گریز و ییکار (=جنگ و گریز) یرداخت ،چه کسی که میخلورده بله گریلز و
ییکار یردازد ،هماره از او خشم و جنگ باشد» (پ۔)۳؛
« .۴نباید مرد افسوسگر (= تمس رکننده) را در نزدیک «خود» داشت و از او سل ن یلذیرفت ،چله
کسی که مرد افسوسگر را نزدیک «خود» دارد و از او س ن مییذیرد ،همواره مردمان را به هنلری
که ندارند ،بدگمان سازد و فره (= نیکب تی) او بکاهد» (پ۔)۴؛
« .۵ش ص نباید خو یشتن را بیشتر از آن حدی که خوبی و فضیلت دارد ،تصور کند؛ چه کسی کله
خو یشتن را بیشتر از آن حدی که خوبی و فضیلت دارد تصلور کنلد ،هملواره بله خو یشلتن رنلج
رساند و با نیکان یرخاشگری کند» (پ۔)۵؛
« .6باید نیکی نیکان را برای خود شمرد و بدان شاد بود؛ چه کسلی کله نیکلی نیکلان را بلرای خلود
نشمرد و بدان شاد نباشد ،همواره «مردملان» بله بدچشلمی (= حسلادت) و دشلمنی او بلدگمان
باشند» (پ۔)۶؛
« .۷نباید به قدرت و توانگری مست بود؛ چه کسی که به قلدرت و تلوانگری مسلت باشلد ،هملواره
خوبی«ها» علیه او بگردند و زیان بیشتری بدو رسد» (پ۔)۷؛
« .۸نباید نسبت به سرور و مرد صاحب قدرت نافرمان بود؛ چه کسلی کله نسلبت بله سلرور و ملرد
صاحب قدرت نافرمان و گستاخ باشد ،همواره به رنج و یادافراه رسد» (پ۔)۸؛
ُ
بلدخرد (= نلادان) بلود؛ چله
« .9نباید در زمان فریبخوردگی و ناامیدی ،بدزهره (= کمجلرأت) و ل
ُ
کسی که به هنگام فریبخوردگی و ناامیدی ،کمجرأت و نادان باشلد ،چلاره آنچله را کله رسلیده
است ،کم داند و نوبه نو س تی بیشتری بدو رسد» (پ۔)۹؛
« .۱۰نباید برای چیزی که نرسیده است ،غم و اندوه برد (= تدمن کرد)؛ چه کسی که برای چیزی کله
نرسیده است ،غم و اندوه برد ،همواره در غم و شک و تردید زندگی کند» (پ۔.)۱۰
« .۴ .7لذتگرایی»

«فلسفۀ اخالق زردشتی» بر نگه داشلتن تلن در «رامـش» و «خوشلی» و یرهیلز از «درد و رنلج» تأکیلد
میکند .در «فلسفۀ اخالق زردشتی» ،همانند نظام اخالقی بنتم« ،لذت» ،به عنوان «ییاملد» کلار فاعلن،
یکی از مال های بررسی درستی یا نادرستی و روایی یا ناروایی اخالقلی کارهاسلت و منظلور از للذت،
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لذت یایدار و ماناست؛ نه لذاتی که مستلزم ییدایش درد هستند .در این نظام اخالقی ،از شلش ویعگلیای
که بنتم برای لذات برمیشمرد ،بر دو ویعگی «باروری» (درجه احتما انجامیدن آن لذت یا درد به للذات
و دردهای دیگر) و «خلوص» (میزان عدم اختال آن لذت یا درد با احساسهای دیگر) تأکیلد میشلود.
یلم آن درد
بند  ۱9۱ب ش ن ست ،در تعری «خوشلنودی» ،میگویلد «خوشلنودی آن باشلد کله از ل
نباشد» و بند  ۱9۳دربارۀ در رامش داشتن تن و یرهیز از درد و رنج میگوید
تن ا باید د امش داشت و دست از گناه دو داشت؛ چه رسی ا ره به تکن امکش اسکت،
پس بهمن به تن میهمان (= سارن) باشد و زمکانی رکه بهمکن بکه تکن میهمکان باشکد ،پکس
گناه رتدن دشوا است .از د د و ْنج بایکد بسکیا پتهیخکت؛ چکه رسکی رکه د د ا د تکن
هلد (= اه دهد) ،ارومن به تن ود و رسی ا ره ارومن به تکن ود ،پکس رکا نیک رکتدن
دشوا است.
تأکید بر «شادی» ،چونان «ییامد» کار در بند  2۰۸این ب ش نیز دیده میشود .ایلن بنلد توصلیه میکنلد
ییامد» آن میگوید
که «تن را باید گودا کرد نه چگاد (= قله)» و در توضیح « ل
چه گودال «هم» آبی ا ره بت آن میبا د ،میپاید (= نگاه میدا د) و هم آن (= آ ) ا ره بکت
چگاد و دیگت « جایها» ره از آن بلندتت است .آن ره بت چگاد بکا د ،همکه از آن دو ود و آن
ره بت آن نبا د ،هتگز بدان نتسد« .گودال» ا چنین گهتند :دوستی با نیککان؛ خکو بی دیگکتان
ا بت خویشتن الزم شمتدن و به سبب آن شاد بودن« .چگکاد» ا چنکین گهتنکد :دشکمنی بکا
نیکان؛ خوبی دیگتان ا بت خویش الزم نشمتدن و به سبب آن د دمند بودن.
 .۸نتیجهگیری

«ایران باستان» دارای «متنهای اخالقی» و «اندرزنامه»های گوناگون است .این متنها و «اندرزنامله»هلا
تنها یندهای یراکنده ،نامنسجم و ناسازگار اخالقی نیستند و بسلیاری از آنهلا بهگونلهای معقلو و منسلجم
«سنجه»ای «ییامدگرایانه» برای سلنجش «کلنش» و نیلز «ملنش» آدملی ارائله میکننلد« .فلسلفۀ اخلالق
ٔ
دوگانله «للذت و درد» و «خوشلی و
ایی فایدهگر لای لذتگرا» است که بلر یایله
زردشتی» گونهای از «ییامدگر ل
ناخوشی» بنا شده است .این دوگانه کامال مطابق با هستیشناسی ،ما بعد الطبیعله ،انسلانشناسلی و الهیلات
ُ
نی زردشتی است« .فلسفۀ اخالق زردشتی» همه جنبههای فاعلیت ،مانند لخلرد ،خلوی ،خلیم و کلردار
دوب ل
فاعن ،را بر اساس «ییامد» میسنجد و از این نظر ،مانند برخلی نظریلههای جدیلد در «اخلالق هنجلاری»
همچون نظریههای یارفیت ،لیتیت ،اسمیت و درایور ،گونهای از «ییامدگرایی فراگیر» است.
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«فلسفۀ اخالق زردشتی» ،بر به فعلیت درآملدن کاملن نیروهلای حیلات تأکیلد میکنلد و «الهیلات
ٔ
گلرو برخلورداری از حیلات ،خوشلی و رامـش میدانلد.
زردشتی» قرار گرفتن در جبهه اهوره ملزدا را در ل
ٔ
یگانله
ستایش این مفاهیم ،در کنار مفاهیمی مانند ثروت ،چلابکی ،نلوآوری و سلازندگی ،از ویعگیهلای
«فلسفۀ اخالق زردشتی» است .در نتیجه ،افزون بر «ییامدگرایی»ٔ ،
ریشه «سلرمایهگرایی» را نیلز میتلوان
در «فلسفۀ اخالق زردشتی» ُجست .در تفاسیر برخی از ایرانشناسان مانند دارمستتر ،در ٔ
سلده نلوزدهم و
ل لل
آغاز ٔ
جدیلد
نسلن
املا
شلود،
سده بیستم ،اشاراتی بله ایلن ویعگلی «فلسلفۀ اخلالق زردشلتی» دیلده می
ل
ایرانشناسان ،احتماال تدت تأثیر روششناسی رایج در تفسیر متون مقدس یبلیکال و نیز روح حلاکم بلر
روشنفکری در ٔ
میانه ٔ
سده بیستم ،این ویعگی «فلسفۀ اخالق زردشتی» را نادیده میگیرند و توضیدی بلرای
این مفاهیم ارائه نمیکنند.

۸۷ شماره پیاپی،۱۴۰۰  بهار،۱  شماره،2۳  سال،| فصلنامۀ پژوهشها فلسفی ۔کالمی
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