
 

 
 

 خرد یدرباره ؛یچند از پاول پارس یسخن

، کور بَودهرچند  که 2چشِم جانچون شود، همبری ساخته و راه 1جهان با خرد
                                                            

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

Arab. احلکمة. 
2. Syr. ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ≈ Pers. cašm ī gyān/ gyān cašm. (Syr. ܢܦܫܐ ≈ Gr. ψυχή  

 .(’جان؛ دل‘

 menišnپارسیگ:  ،manah)ه نَ مَ  یدن از راهِ د از گاهانگردد. اندر باز اوستابه  «چشِم جان» (یایده)َپرمایِش 
، پارسیگ: vohu manah) هنَ مَ و هو   از راهِ ( یا avaēnatā sūcā manaŋhā ۲، ۳۰( )یسنه ‘اندیشه؛ دل’

vahman ’۱۰، ۵۰( )یسنه ‘ی نیکاندیشه yācā vohū cašmąm arǝjat̰ manaŋhā )سخن رفته است .
(. hō diδāt̰ xratə̄uš dōiθrābya ۱۹، ۱۱بیند )یشت « چشماِن خرد»سوشیانت با  تزامیادیشدر ان

 را چنین شناساند:ی دانایی مایه، ۳3۰م ، سوم دینکرد  
dānāgīh māyag hān ī-š vimand-iz xvad ast “višādār ī gyān cašm ō dīd ī gyān vēnišnīg 

xīrān”. 

 ‘هوشمند’ )صفت(ه، نیز گزارواژ‘دانایی چشِم ’ usṣcak-prajñā-نیز بسنجید با، سنسکریت: 
(Mahābhārata 3, 5, 1 वनं प्रववषेष्व अथ पाण्डवेषु प्रज्ञा चकु्षस तप्यमानॊ ऽमविकेयः  धमाात्मानं 
ववदुरम अगाध िुद्धं सुखासीनॊ वाक्यम उवाच राजा). 

گاهِی ’و  ‘(مدرکه قوه)اندریافت’بینایِی جان که همان  ، baoδahاندر اوستا بوذه ) مردمان است، ‘خودآ
 . سنج.ه شودخواند( bōyیگ: پارس

(F 16 baoδaŋhō : vēnāg, ŠGV 5.86 bōy ī xvad vēnāgīh ī ruvān). 
افزون بر  .است ‘سینه اندیشه؛’ (oxvax /، پارسیگ: ahvā/ aŋvhāَاهوا یا َانگوها ) جان اندر بینایِی  گاهِ جای

( ۱3، ۰۱و  ۲۱، ۵) (وندیداد)ویدیوداداندر ا َاهوو  “بینایی، بینش؛ دین” (daēnāَدینا ) پیوندی بنیادین میاِن  این،
 سنج. .یابیم

Dk iii, M 376-377 nirōg ī vēnāgīh ī mardōm az āsnxradumandīh, hān ī xvad astīh gyān 

cašm, u-š vinārišn ped zōr ī vahman abar ox 
که خوْد چشِم جان است، و آن  ،بَود( زاددرون گوهری/ خردِ  خردِ خردمندی )آْسن نیروِی بینایِی مردم از’

 .33۰، م دینکرد  نهمسنج. همچنین، ‘ باشد. وهو َمَنه بر َاهوااش از زوِر یابیسامان

 زئوس نیرومندتر از مردمان است: νόοςگوید که شود )هومر نامیده  چشِم درون νόοςباستان  در یونانِی 
گفته شده که زئوس  ایلیاددر (. ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν ۱33، ۱۱ ایلیاد

 را نهاده است: νόοςی برخی مردمان اندر سینه
(13.729-734 ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι. ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς 

πολεμήϊα ἔργα, ἄλλῳ δ᾽ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν, ἄλλῳ δ᾽ ἐν στήθεσσι τιθεῖ 

 



 

[ روشن و ، تنها از راِه این ]خردْ اشدب بهرهچیز بیهمه 1دیدِن  از توانایِی  (یعنی)یاَ 
این  تنها با چه. استبهتر  2گونه از هزاران هزار چشِم تنشود و بدینبین روشن
اش با خویشاوندیبراِی بیند، از چیز مهراستی را اندر ه که مردمْ  بَود جان[ ]ِچشم

 ِی یروشنا با 5اشسرشتیبهِر هم زِ  4چشِم تن چون چنینچیز. اندر همه 3راستی
َود، چیز بر ر هدکه  ،6اش با فروِغ مینویخویشیبراِی از  نیز جان بیند، چشِم  بیرون

دک گونه که هیچ یا انهست بیند. همان 7در همه]ی چیزهای جهان[ی را که پرتو
هیدنی در برابِر روشنایِی  چشمهای تنش کوآن بیند  سان نیزنیاند، همسو شدهکم 8س 

 نیک ،رواند. زینجانش از فروِغ مینوی نیاموخته اِن چشم کوند آنبیهیچ یا اندک 
در تاریکی گام در سرش دارد، لیک نادان چشمانی  دانا»که  آن فرزانهگفت 

                                                                                                                     

νόον εὐρύοπα Ζεὺς ἐσθλόν). 

 بینیم:پالتون  کارهایدر را  (ςῆς ψυχῆμμα τὄ ὸτ) “جان چشِم ”از  پیچیده (یانظریه)یانگره
(Alcibiades I, 133; Republic, VII, 518c, 533b-d; Banquet, 219a). 

1. Syr. ܚܙܬܐ ≈ Gr. ὅρασις ‘دیدن، دید؛ بینایی’, Pers. vēnāgīh, Arab. بصر. 
2. Syr. ܥܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ≈ Pers. cašm ī tan. .نک Dk iii, M 380 rōšnīh māyag hān ī-š 

vimand-iz xvad ast “višādār ī tan cašm ō dīd ī az tan vēnišnīg tisān”. 

3. Syr. ܫܪܪܐ ≈ Gr. ἀλήθεια ‘راستی’ (veritas), Pers. rāstīh, vābar, (ōstīgānīh), Arab.  ،حق
 .صدق

4. Syr. ܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ≈ Pers. tan cašm. 

5. Syr. ܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ) ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ≈ ὁμοουσιύτης, .نک P. Lagardii 

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

hamcihragīh ud hamdēsīh ud abārīg hampeyvannīh, VZ 29.4 az ham cihr. 

6. Syr. مینوی، اندیشهبنیاد، بهاندیشهآمدنی‘ ܡܬܝܕܥܢܐ’ ≈ Gr. νοερός ‘اندیشهبنیاد’, νοητός 

‘ آمدنیاندیشهبه ’, Pers. dānišnīg, Arab. معروف معلوم, ; Syr. ܥܢܐ
̈
) ,Gr. τὰ νοητὰ ≈ ܡܬܝܕ ܝܐ

̈
 ܗܘ

ܥܢܐ
̈
 .γενέσεις νοηταί), Pers. mēnōgān, ušīgān ≈ ܡܬܝܕ

7. Syr. ܟܠ ≈ Gr. τὸ πᾶν ‘همه’ (κόσμος : جهان، گیتی، کیهان), Pers. hām(šahr). 

8. Syr. هشی، دریافتپذیر‘ ܡܬܪܓܫܢܐ هیدنی)محسوس(، س   .Gr. αἰσθητός, Pers ≈ ’س 

mārišnīg, Armen. զգալի ‘)هیدنی، َپساِوشپذیر)قابِل  لمس  ,αἰσθητικός ≈ mārāg) .حمسوس .Arab ,’س 

sōhāg) [ܪܓܫܐ ≈ αἴσθησις] 



 

 
 

  1.«بردارد
 

 بزرگمهِر لقمان،از  پارسیَرهاِم اشه،  ارستو، یِی ایگو ،یپاوِل پارس* برگرفته از: 
 .۵۲و  ۵۱های هیروویرایِش دوم، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
רֹאׁשֹו ֵעיָניו ֶהָחָכם ۲ ،۱۹ (Ecclesiastes). انجمن 1 ִסיל בְּ ַהכְּ   .הֹוֵלְך ַבֹחֶׁשְך וְּ


