
 ی خرد درباره ؛سخنی چند از پاول پارسی

 

کور هرچند  که  چشِم جانچون شود، هم ساخته و راهبری می  جهان با خرد §

                                                           
1. Syr. ܚܟܡܬܐ ≈ Gr. σοφία, φρόνησις, Pers. xrad, zīrīh, dānāgīh (Sogd. γrb˒kqy˒), 

Arab. احلکمة. 
2. Syr. ܕܢܦܫܐ ܥܝܢܐ  ≈ Pers. cašm ī gyān/ gyān cašm. (Syr. ܢܦܫܐ ≈ Gr. ψυχή ‘جان ؛ دل’). 

 ه رفته استن  م   از راهِ سخن از دیدن  گاهاناندر . گردد بازمی اوستابه  «چشِم جان» [مفهوِم ]= ی پرمانه
(Pers. menišn ‘اندیشه؛ دل’) (Y 30.2 avaēnatā sūcā manaŋhā) 

 ه ن  م   هویا از راه و  
(Pers. vahman ‘ ی نیک اندیشه ’) (Y  0. 0 yācā vohū cašm m ar  at  manaŋhā). 

 :نگرد می« چشماِن خرد»سوشیانت با ت زامیادیشدر ان
(Yt   .   h  di āt  xrat  uš d iθrābya). 

 :، گوهر خرد را چنین شناساند083، ِام ۳دینکرد 
dānāgīh māyag hān ī-š vimand-iz xvad ast “višādār ī gyān cašm   dīd ī gyān vēnišnīg 
xīrān”. 

نیز. نک  Skt. pra ñā-cakṣus- ‘چشم دانایی، چشم خرد’ (Mahābhārata 3,  ,   वनं प्रववषेष्व अथ 
पाण्डवेषु प्रज्ञा चकु्षस तप्यमानॊ ऽमविकेयः धमाात्मानं ववदुरम अगाध िुद्धं सुखासीनॊ वाक्यम उवाच 
राजा). 

[مدرکه  قوه]= اندریافت’بینایِی جان که همان 
گاهی’و  ‘ ه خواند( bao ah)اندر اوستا بوذه  مردمان است،‘ خودآ

 شود
(Pers. b y, نک.  F  6 bao aŋh  : vēnāg, ŠGV  .86 b y ī xvad vēnāgīh ī ruvān). 

دیگر آنکه پیوندی بنیادین  .است ‘سینه اندیشه؛’ ahvā/ aŋvhā (Pers. axv/ ox)جان اندر  بینایی گاهجای
[وندیداد]=ویدیوداداندر  ahvāو  “بینایی، بینش؛ دین” daēnāمیان 

 .هست (10.18 ,5.21) 
.نک  Dk iii, M 376-377 nir g ī vēnāgīh ī mard m az āsnxradumandīh, hān ī xvad astīh 

gyān cašm, u-š vinārišn ped z r ī vahman abar ox 
تونیروِی بینایِی مردمان از ’ دب   (زاد خرد درون) آْسن  خر  ه بر و به نیروی  خوْد چشِم جان باشدکه آن  و  ن  وهو م 

هوا   .Dk ix, M 880. همچنین، نک‘ .هست شود ا 
زئوس  νόοςگوید که  هومر )شود  نامیده می‘ (بینش)بینی  درون ـ ’چشِم درون  νόοςدر یونانی باستان 

 :نیرومندتر از مردمان است
Iliad, 16.688 ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀν ρῶν). 

 :را نهاده است νόοςی برخی مردمان  گفته شده که زئوس اندر سینه ایلیاددر 
(13.729-734 ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα  υνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι. ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔ ωκε θεὸς 
πολεμήϊα ἔργα, ἄλλῳ  ᾽ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοι ήν, ἄλλῳ  ᾽ ἐν στήθεσσι τιθεῖ 
νόον εὐρύοπα Ζεὺς ἐσθλόν). 



دب   ی، و  روشن [ خردْ ]، تنها از راِه این باشد   بهره چیز بی  همه  دیدِن  از توانایِی  [یعنی]=ا 
 اینتنها با  چه .استبهتر   گونه از هزاران هزار چشِم تن شود و بدین بین می و روشن

دب   [جان] چشم اش با  بیند، از براِی خویشاوندی چیز  مهراستی را اندر ه که مردمْ  و 
ی یبا روشنا  اش سرشتی ز بهِر هم  چشِم تن چون چنین. چیز اندر همه  راستی

چیز   ر که در ه ، اش با فروِغ مینوی از براِی خویشی نیز بیند، چشم جان بیرون می
د، ب    [ی چیزهای جهان]پرتوی را که در همهو 

گونه که هیچ یا  همان. بیند هست می 
هیدنی چشمهای تنش کوآن بیند اندک  اند،   سو شده کم   در برابِر روشنایی س 

. اند جانش از فروِغ مینوی نیاموخته انچشم کوبیند آن هیچ یا اندک  سان نیز نیهم
چشمانی در سرش دارد، لیک نادان در  دانا»گفت آن فرزانه که  نیک ،رو زین

  .«دارد  میتاریکی گام بر
 

                                                                                                                  
 :شود های پالتون دیده می در نوشته (τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς) “چشم جان”ای از  پیچیده [ی نظریه]=ی  گرهن

(Alcibiades I, 133; Republic, VII, 518c, 533b-d; Banquet, 219a). 
3. Syr. ܚܙܬܐ ≈ Gr. ὅρασις ‘دیدن، دید؛ بینایی’, Pers. vēnāgīh, Arab. بصر. 
4. Syr. ܕܒܣܪܐ ܥܝܢܐ  ≈ Pers. cašm ī tan. نک.  Dk iii, M 380 r šnīh māyag hān ī-š 

vimand-iz xvad ast “višādār ī tan cašm   dīd ī az tan vēnišnīg tisān”. 
5. Syr. ܫܪܪܐ ≈ Gr. ἀλήθεια ‘راستی’ (veritas), Pers. rāstīh, vābar, ( stīgānīh), Arab.  ،حق
 .صدق
6. Syr. ܕܦܓܪܐ ܥܝܢܐ  ≈ Pers. tan cašm. 
7. Syr. ܟܝܢܐ ܫܘܝܘܬ  ( ܟܝܢܝܬܐ ܐܝܬܘܬܐ ܫܘܝܘܬ  ≈ ὁμοουσιύτης, نک.  P. Lagardii 

Analecta Syriaca, 1858, 74 ܐܦ ̇  ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐܝܬܘܬܐ ܒܫܘܝܘܬ ܕܝܢ ܒܗ 
ܒܣܪܗ ܠܫܡܐ ܘ̣ܗ ܡܫܘܬܦ. ̣ܐܒܐ ܕܠܘܬ ) ≈ Pers. hamcihr(ag)īh, نک.  Dk v, M 450 

hamcihragīh du hamdēsīh du abārīg hampeyvannīh, VZ 2 .  az ham cihr. 
8. Syr. ܡܬܝܕܥܢܐ ‘ آمدنی، مینوی اندیشه بنیاد، به اندیشه ’ ≈ Gr. νοερός ‘ بنیاد اندیشه ’, νοητός 

‘ آمدنی اندیشه به ’, Pers. dānišnīg, Arab. معروف, معلوم ; Syr. ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ ≈ Gr. τὰ νοητὰ, (ܗ̈ܘܝܐ 
 .γενέσεις νοηταί), Pers. mēn gān, ušīgān ≈ ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ
9. Syr. ܟܠ ≈ Gr. τὸ πᾶν ‘همه’ (κόσμος : جهان، گیتی، کیهان), Pers. hām(šahr). 

10. Syr. ܡܬܪܓܫܢܐ ‘ هیدنی هشی، ،[محسوس]=س  پذیر دریافت س  ’ ≈ Gr. αἰσθητός, Pers. mārišnīg, 

Armen. զգալի ‘ هیدنی، ساِوش س  [لمس قابل]=پذیر پ 
’, Arab. حمسوس. (αἰσθητικός ≈ mārāg, s hāg) 

 [αἴσθησις ≈ ܪܓܫܐ]
11. Ecclesiastes, 2.14 רֹאׁשֹו ֵעיָניו ֶהָחָכם ִסיל בְּ ַהכְּ הֹוֵלְך ַבֹחֶׁשְך וְּ .  
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 .۴۴و  ۴۱، ۴۴های  ؛ رویهشورآفرین: تهران لقمان؛ بزرگمهر

 


