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  متون اوستايي و پهلويدر  »بهمن« و جايگاهشناسي  مفهوم

   حكمت اشراقيدر  صادر اول بمثابه 

  ∗حسن بلخاري قهي

  چكيده

كه در بسياري متون اسالمي ذكر گرديده و توسط  »اول ما خلق اهللا العقل«
مورد ) شرح اصول كافي در(اشراق و مالصدرا  حكماي بزرگي چون شيخ

فته، روايت مشهوري در متن احاديث اسالمي است و كيد قرار گراستناد و تأ
إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ الْعقْلَ و هو أَولُ خَلْقٍ منَ « ،تراز آن روشن
ر حكمت يوناني اين معنا با رجوع و تطبيق با جايگاه عقل د )1(.»الرُّوحانيينَ

 اشراق شيخ .يابد ميز تري نيعظيم جايگاهت و ، اهميكه معادل وجود است
) 268ص( العشق حقيقةفيچنانكه در رسالة اشراقي  ءصدرالحكما بعنوان

پرسش مقاله حال . استوقوف داشته به اين روايت مشهور تصريح كرده، 
اشراق در  صريح شيخ نص اين تصريح و نيز به حاضر اينست كه با توجه

 يكييا دستكم ( ناميده احياگر حكمت ايران باستانكه خود را  االشراق ةحکم
توان ردپاي چگونه مي) ا حكمت فهلويون دانستهحكمت خود راز منابع اصلي 

  ؟ او نشان داد ةاين بهره گرفتن از حكمت ايران باستان را در انديش

                                                           

  hasan.bolkhari@ut.ac.ir استاد گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران؛ ∗

 23/5/98: پذيرشتاريخ                        22/4/98: تاريخ دريافت
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هاي واسط ميان حكمت او و حكمت ايرانيان، رجوع  ترين حلقهيكي از مهم
يبهشت در متون اوستايي و به جايگاه امشاسپنداني چون بهمن يا اردشيخ 

اركان نظام نوري و وجودي در حكمت خويش  بعنوانپهلوي و قرار دادن آنها 
صادر اول  ،»الواحد اليصدر منه اال الواحد« ةاو بنا به قاعد ،در اين ميان .است

بهمن خوانده  ،باستان ياناز حضرت نوراالنوار را نور اقرب و بنا به حكمت ايران
ويژه اگر اين صادر صادر اول وجود دارد؟ بي ميان بهمن و اما چه نسبت. است

با رويكردي تاريخي و تحليلي به  نوشتاراين  .عقل باشد ،اسالمي ةدر انديش
ويژه پرداخته و ب اشراق شيخ ةصادر اول در انديش بعنوانانتخاب بهمن  ةفلسف

 عنوانب(معادل عقل در احاديث اسالمي  ،خرد و دانايي ايزد بعنوانبهمن را 
دانسته است كه البته خود نشان از بينش و شناخت عميق شيخ  )صادر اول

  .از حكمت ايران باستان دارد
، ، بهمن، عقلاشراق شيخحكمت اشراقي، حكمت ايران باستان، : گانواژكليد
  .صادر اول

*      *      * 

 مقدمه

ب ظهور نور ويژه در بيان مراتدر برخي از آثار خود و ب اشراق شيخكه دانيم مي
قسم  اين معنا ترين ذكر او درمهم .نه سخن گفته استهوماز بهمن يا و ،در عالم
في النور « ؛استيا مقاله نور و حقيقت نوراالنوار  اولي ةو در مقال االشراق حکمةثاني 

   .»و نوراالنوار و مايصدر منه اوالًو حقيقته 
في «از تعريف، نور را به دو قسم نياز بودن نور مقدماتي در باب بيبيان شيخ پس از 

شرح تفصيلي اين تقسيم را بايد . ميكندتقسيم  »نور في نفسه لغيره«و  »نفسه لنفسه
. اختصاص به نوراالنوار دارد همين مقاله كرد اما فصل بعدي جستجو االشراق حکمةدر 

حضرت  مثابهباين نوراالنوار كه . النوار استواحد، نورا غنيِ مجرد از ديدگاه شيخ، نورِ
 »الواحد الحقيقي ال يصدر منه اال الواحد«بر بنياد قاعدة فلسفي  ،تعالي است حق
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او عنوان اين فصل را . واحد استو مجرد  يخود نور ،تعبير شيخصادري دارد كه ب
   .»در من نور االنوار نور مجرد واحدن أول صاأفي «: داده استچنين قرار 

بيان نيز و ابتداي آن  حليلي داردل شيخ بحثي تفصيلي و تدر اين فص
صادر اول بايد  ست كه چرا ضرورتاًنفي آنها در اثبات اين معنا مفروضات و نقد و

در از نوراالنوار چرا كه  ميكندفرض نخست  او جنس نور باشد؟ مجرد و از ،واحد
؟ شيخ نفس اين فرض را برنتافته يابدنوجود يا  شودنظلمتي صادر كنار نور واحد، 

و اگر  صادر شودواحد نوري  ،نوراالنواراز ديدگاه او ضرورت دارد از . ميكند و رد
يعني (شود ليل كه تعدد جهات در ذات حاصل ميدقيقاً به اين دچنين نباشد 

در  )و از جهت ديگر منشأ ظلمت ميشوداز يك جهت ذات منشأ نور نوراالنوار 
امكان صدور و  ،حدتبر بنياد اين و ،في حد نفسه وحدت دارد ،ذات حالي كه

  .مطلقاً مردود و باطل استظهور ظلمت از نور 
 ؟)و ظلمت نباشد( ادر اول بايد نور يا از نور باشدچرا اين صست كه حال سؤال اين
 كه و عارضهدرِوجود انوار مجرده م ،عالم وجود بنگريم ست كه اگر بهاستدالل شيخ اين

اين بگذاريم كه از  بررا  حال اگر بنا .استنياز از اثبات بسيار ظاهر و بي در اين عالم،
اين ، ة الواحد اليصدر منه اال الواحدبنا به قاعدالجرم  ،نوراالنوار ظلمتي صادر شود

به زبان . همان يك ظلمت خواهد بود و صادر ديگري وجود نخواهد داشت صادر نيز
ذات پيش تعدد  ازير ،شودهر دو نمي. ، از نوراالنوار يا نور صادر ميشود يا ظلمتساده
 آيد اين اشكال عظيم پديد مي ،صادر اول ظلمت باشد ،ميان اين دواگر حال . آيد مي
ند حاصل از ظلمت نكه نميتوااين انوار در عالم چيست؟  انوار عارضههمه پس اينكه 
  .استصدور اشرف از اخس امري محال  ،صورت مطلقد زيرا بنباش

و [با وجود وحدت ذاتي  االنوارر نيست كه از نورصون متچوپس 
كثرتي صادر گردد و حصول ظلمت نيز از  ]جهت وحداني كه دارد

ظلم ممكن نبود و نيز ممكن نبود كه ت مأو نيز از هي غاسقموجود 
موجودي كه از نوراالنوار حاصل پس نخستين  ،دو نور از او صادر شود

نوار به ن نور مجرد از نوراالواحد بود و امتياز ايو شود نوري مجرد مي
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نبود تا تعدد جهات ي ظلماني كه خود مستفاد از نوراالنوار باشد تأهي
  .)227: 1361 ،سهروردي( الزم آيد نوراالنواردر ذات 

مهم  ةبه بيان قاعد ،شيخ پس از اثبات لزوم صدور نور واحد مجرد از نوراالنوار
 كمال تفاوت دارد اين نور نسبت به نوراالنوار صرفاً از جهت نقص و. پردازدديگري مي

 ،نظر كمالماز كه استدالل شيخ اينست كه همچنان. ، خيرگرياز جهات و ابعاد د اما
كه شعاع نور آفتاب  مثل( نيستدر قلمرو محسوسات اد همچون نور مفيد نور مستف

يعني از نظر كمال  ،حكم انوار مجرده نيز همين است) باشدعين خود نور آفتاب نمي
تكرار (چرا  استعداداز منظر قبول و  اما .چون نوراالنوار باشندمطلقاً هم نميتوانند
ا مطرح است و آن ة ظريف ديگري نيز در اينجنكت .)نظر كمال هرگز از ؛ميكنم
منزل  ،چون نور تابيده شود :شرح ماجرا اينكه .استعداد قبول استتفاوت در  مسئلة
اما مواردي نيز ممكن . يكي است ،مستفادچه و باشد مفيد چه نور نور  اين قبول

كه در  ظرف قابل پذيرش اين نور مختلف باشد بوده ليكاست كه فاعل نور يكي 
مثالً . )نور(نه فاعل  ميكنديت شود بازگشت به قابل ؤاين تفاوت اگر كمال و نقصي ر

طبيعي است كه  ،در پذيرش ،بلور و زمين افتددو قابل يعني نور خورشيد اگر به 
  : تر استافزوننسبت به زمين  نور توسط بلورقبول 

قابلي نبود و كمال و نقص انوار ديگر جز نوراالنوار، بر را و نور مجرد 
انوار بود و كمال او  ةترين همتبت فاعل بود پس نوراالنوار كاملسبب ر

گاه و اصالً فقر و و بلكه او نور محض است كه هيچ را تجلّي نبود
 .)228 :همان( نقصي با وي نياميخته و نياميزد

 ،شيخ پس از بحث در باب ماهيت اين نور مجرد كه صادر اول از نوراالنوار است
في نور اقربي كه  ؛نامدبتعبير برخي فهلويون، بهمن مي آن را نور اقرب، نور عظيم و

  : صريح شيخ چنين استكالم . بعد خود غني استنفسه فقير است اما نسبت به ما
واحد، و هو النور األقرب و النور  فثبت انّ أول حاصل بنور االنوار

فالنور األقرب فقير فى » بهمن« الفهلويةالعظيم، و ربما سماه بعض 
  .)230: نهما(غنى باألول  نفسه
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و نه از او  ميشود، نه از نوراالنوار جدا اين صادر االشراق ةحکماز ديدگاه صاحب 
 از او جدا شوند و نه ءاجزاي است كه اين زيرا حق نه داراي اجزائ ،يابد ميانتقال 

 ن صدور نوريبيتپس الجرم  .قابل انتقال باشندكه  اعراضي در ذات خود داراي
 ،في حد نفسه هست يعني آنچه چون حصول شعاع از نور خورشيد است؛اقرب 
  .نه به انفصال و نه به انتقال ميشودتابناك 

 :ميشودصادر دو چيز  ميشود،هستي محسوب  أاز اين نور مجرد واحد كه منش
   ،يكي برزخ و دوم نور مجرد

 نوراالنواره زيرا نور اقرب را دو اعتبار بود فقر ذاتي و غناي غيري كه ب
ظلماني بود و  هيئتيل فقر خود و آن او را پس براي اوست تعّق ،بود

زيرا بين وي  ،از طرفي هم نوراالنوار را مشاهده كند و هم ذات خود را
  .)242 :همان( دو نوراالنوار حجابي نبو

احد  كيفيت صدور كثرت از واحد«ويژه در فصل ب االشراق حکمةمعنا در  ةادام
تعبير عالم است از همان صادر اول يا بشرح چگونگي بسط  ،»و ترتيب آن

ين ايران اما اين بهمن كيست و در حكمت و آي .بهمن يا وهومنه ،اشراق شيخ
؟ است صادر اول ناميده شده شراقا شيخباستان چه جايگاهي دارد كه در حكمت 

  وجود دارد؟ »ما خلق اهللا العقل«اول  ةشريف آيا نسبتي ميان او و

  بهمن در حكمت ايران باستان

در بهمن در پهلوي و ) Vahuman( وهومنو  اوستادر  يا وهومننگه وهومنه ،وهومنَ
عناي منش يا مو در همة اين لغات ب ميشودنيز خوانده  منَ كه گاه وهيشتفارسي 

 كهآنجانخستين امشاسپند از گروه امشاسپندان است و از  ؛نهاد نيك است
، وهومن در وجه ناسوتي يوجه ناسوتيك  دارند و امشاسپندان يك وجه الوهي

 ،دار است و در جهان ملكوت و روحاني را عهده )2(و احشام ها گلهسرپرستي مردم و 
اين بهمن . ورايي استهخرد پاك و واالي ا ،كل، تدبير و به يك عبارت خرد هنمايند

  .مند ميسازد و او را به آفريدگار نزديك ميگرداند هدبير بهرتاست كه آدمي را از خرد و 
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 .ميشودخوانده ) Vohuـ  Manah( منهوهو بهمن در اوستا كه گفتيمچنان
كار را نيز ب) vohu mananah( اصطالح وهومننگه يادداشتهاي گاثاهاداود در پور

در  »هو«همان  ،وهو وهومنه يعني جزء اول .)4: الف1356 داود،پور( برده است
در زبان فارسي هخامنشي  Vohu. ستخوب و نيكو معنايكه ب است) 3(هونرابتداي 

 در دو تلفظ »س و ه«كه در سانسكريت است و ميدانيم  )Vasu( معادل وسو
يا  هند و سندهاي  واژهدر  ،مثال بعنوان ؛دنشوسانسكريت و اوستايي جابجا مي

 »وه« )hēV( در پهلوي »وهو« .و نيز هونر و سونرو هايتي و سايتي اهوره و اسوره 
برابر  Manah وهومنه يعني جزء دوماما . ميشودتلفظ ) بهتر(و در اصل بِه  »وِه«يا 
اين . ميشودتلفظ  و در فارسي منش Menishnو در پهلوي بوده سانسكريت  Manasبا 

معناي انديشيدن، شناختن، و زبان هخامنشي ب اوستادارد كه در  Manه در كلمه ريش
 فهومبه م(انگليسي  to meanبا  از ديدگاه پورداود اين واژه .آوردن و دريافتن است اديب

 مئينيو ةهمچنين پورداود در تحليل واژ .)73 :1326 ،همو( همريشه است )معنا
)mainyava (عنوي است، آن را با بخش دوم بهمنمعناي مينوي، روحاني و مكه ب، 

هر . معناي انديشيدن دانسته استب  manمرتبط و هر دو را از مصدر  ،يعني مننگه
 1356، همو( شده است» من«مئينيو و مننگه در فارسي تبديل به  ةدو واژ
  .)70:الف
 )معناي انسانب( Man با Manah ةميان واژنيز ارتباطي  قطعاً ،نظر نگارندهب

دريافتن، فهميدن و دريافت ( Meanمعناي نظر گرفتن  ويژه با در، باردوجود د
   . تنها موجود انديشنده و دريابنده انسان استكه از اينرو  دقيقاً ؛)كردن

چون صفتي هم ،اوستاترين بخش معتبرترين و مهم بعنوان )4(ها اگاثدر  بهمن
مقرب قلمداد  ولياما در متون ديگر اوستايي رس .ميشوداز صفات حق معرفي 

دو وجه نمادين بهمن در  .عظيم و مقامي رفيع دارد يهورا جايگاهكه نزد ا ميشود
دليل سپيدي گل ياسمنِ ن يكي رنگ سپيد است كه ظاهراً بجان و جهان ايرانيا

 گلي از آنِ و اين را نيز گويد كه هر«(سپيد، به اين امشاسپند نسبت داده شده 
و ديگري  ))88: 1369 ،دادگي( »د بهمن راياسمن سپي... و امشاسپندي است

كه خروس در سحرگاهان مردمان  كه شايد اين نيز بدين دليل باشدخروس است 
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   .)1369: 1367رضي، ( خواندميرا به سحرخيزي و كار و كوشش فرا
نام ايزد بهمن شناخته نيز روز دوم هر ماه بيازدهمين ماه در تقويم مزدايي و 

كه توسط اسدي توسي، ابوريحان بيروني، منوچهري و  بهمنجه نيز جشن. ميشود
بوده كه در روز دوم بهمن  جشنيفرخي در نثر و نظمشان مورد توجه قرار گرفته، 

  .شده استميماه در نقاط مختلف ايران برگزار 
 سومدر بند  ،مثال بعنوان .در متون اوستايي بهمن نخستين آفريده است

آفريدگان آفرينش پاك دادار اهورامزداي نخستين «: ميخوانيميسنا 16هايتي 
» ...يمارديبهشت را ميستاي: ستاييمبهمن را مي: شكوهمند خرهمند را ميستاييم

  .)193: ب1356پورداود،(
شت به بارگاه اهورا يا وان زرتبردن رزترين نسبت بهمن با زرتشت، فرامهماما 

در ( تها  نخستين چهارما را در بند اين معن .يري فرازين گاه آسمان استتعبب
و برانگيختن  بعثتبه بردن روان، اين فراز  .توان يافتمي ها گاثا) اوستا هايتي

  :انجامد هورا و گسيل او به هدايت مردم ميزرتشت توسط ا
  دايـر خــه امــن بـهمان روز  بهم       زه رأيـت پاكيــد به زرتشــبيام

  ورـن ه زـت جامـك دسـي دهـوشيـپب       ورـد هــده از دور ماننـــدرخشن
  ؟ماـو كـت يه دارـچه جويي ز دنيا چ       امـوي نــگبه زرتشت گفتا كه بر
  دايـاي خــز رضــج يــنجويم هم       يأنيكر اي هـبدو گفت زرتشت ك

  ر دو جهان زان اوستــه هــرا كـازي       ان اوستـرمـه سوي فـمرادم هم
  م ـد دلــنپوي يــژي مــرد كــه گــب       مــد دلــنجوي يـي مـز راستـبج
  )1370: همان(همه كام دل زير پا آورم        اي آورمـــزدان بجـــر يـام رـاگ

. همتا دارده اهورا مقامي بلند و جايگاهي بيبارگا وهومن يا بهمن، در ،ينبنابر
رو  مورد تأمل و توجه كامل بوده و از همين اشراق شيخاين جايگاه در ذهن و زبان 

را نور اقرب يا صادر ، چنانكه گفتيم بهمن ناسي مزدايي خودش تهش رف ةدر سلسل
ن اوستايي، رمزگشاي اين اعتقاد و انتخاب ورجوع به مت .اول دانسته است

  .است اشراق شيخ
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  بهمن در متون اوستايي

نديداد و خرده و ويسپرد،ها،  يشتها،  يسنهيعني ( اوستااز ميان پنج بخش 
 17ها،  يسنههات  72شمرند و از ميان مي و مقتدا ها را مرجع و مبتدا هيسن ،)اوستا

مشهور  ها اثگايا  ها گاتهبه دانند، متني كه هات را متن مطلق و مرجع معتبر مي
داشته باشد ورنه مورد ترديد  ها ثاگايد نشاني در هر حقيقتي در دين زرتشت با. است
ترديد اعتبار كامل او در تمامي ت و بيبلند اس ها گاثايگاه بهمن در اين جا .است

  .است ها هگاثدر مرجع مطلقي چون  بلند از همين جايگاهمتون اوستايي متأثر 
را با  )اشه(ارديبهشت  ،نه، زرتشتيس 28يعني هات  ها گاثاستين سرود در نخ
  : دهددر نماز خود مورد ستايش قرار مي )خرد(بهمن 

  خواستارم در نماز،

] آرامش و بهروزي را[شده، نخست اي مزدا، رامش هاي بلنده با دست
  .سپند مينو نشاز براي همة آفري

كه خرد بهمن را خوشنود توانم ساخت اين) و(اي ارديبهشت 
  .)62: 1354 ،پورداود( را) 5(وگوشورون

  : ن استچني 28تر اين بند از هات تر و روان ترجمة ساده
اي برآورده، تو را نماز ستهآغاز با د اي مزدا، اي سپندمينو، اينك در

» شهاَ«با كردارهاي ] بشود كه. [رامشم ارم و خواستار بهروزي وگزمي
را  ، گوشورون]بهمن[» منش نيك«و با همة خرد و ] ارديبهشت[

  .)7: 1370دوستخواه، ( خوشنود كنم

بهشت امشاسپندان را اردي ترينمقرب ،زرتشت ،ها گاثاخستين بند در ن ،ينبنابر
اين . ميكندكه از كلمة خرد براي بيان بهمن استفاده تر ايند و مهمو بهمن ميدان
 ،در اغلب موارددر آن، تكراري كه  ؛ميشودتكرار نيز  ها گاثاهاي بعدي معنا در بخش

ت اين نسبت در اهمي .گردندجمع مي )شه با خرداَ يا(بهمن با ارديبهشت، 
زرتشت و نيز خرد  كرداري در دين مانندي مفهوم اشه يعني راستي و راستبي

  .الهي، نهفته است
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: گيردقرار ميكيد و تأ د مورد تأييددهمين هات اين نسبت مج سومدر بند 
را سرودي نوآيين ] بهمن[» نيك منش«و ] ارديبهشت[اشه  و واي مزدا اهوره، ت«
  .)جاهمان(» در من فزوني گيرد» آرميتي«پايدار و » شهرياري مينوي«گويم تا مي

روان كه پيش از اين اشاره كرديم، اين بهمن است كه  نانهمچ چهارم،در بند 
خطاب به اشه يا ارديبهشت،  پنجم ،در بند. بردزرتشت را به فراترين سرا مي

اي «: زرتشت آرزوي روزي را دارد كه اشه را ببيند و بهمن را به فرزانگي دريابد
  . »خواهم يافتررا به فرزانگي د] بهمن[» نش نيكم«اشه كي تو را خواهم ديد و 

يا خرد با  بهمن با ارديبهشت) 28هات (تقريباً در تمامي بندهاي اين هات 
را  ها اگاثنه يا نخستين هات يس 28هركه هات . شوندراستي كنار هم ذكر مي

تنها نكتة اتكا و اعتماد زرتشت در رسيدن به كه  يابد مي بدون ترديد در ،بخواند
ارديبهشت و بهمن  ل و جمال اهوره مزدا،از جلوات جالمندي  حقايق و بهره

گويد كه زرتشت صرفاً در مياين معنا را چنين باز ،اين هات بند پاياني .هستند
االت خود ؤپاسخ س تواندكه مياست نگاهباني از جالل و جمال بهمن و ارديبهشت 

   ؛ملاز چگونگي پيدايش عا الؤس ،را دريابد
اي . ك را نگاهبان خواهم بودو منش ني اَشهها، همواره با اين نيايش

مزدا اهوره تو با مينوي خود مرا بياموز و به زبان خويش بازگوي كه 
  .)8: همان( آفرينش در آغاز چگونه پديد آمد

اشه و  ؛شاسپند مقرب با اهورا را داريمما ، باز همراهي دوها گاثا در دومين هات
چه كسي سزاوار ساالري جهان  :پرسداز اشه مياهورا  ،اين هات دومدر بند . رابهمن 
بنياد دروغ و خشم را در هستي  و او بتوانداو بخشيده شود  هآباداني جهان ب تااست 

شمرد خواندني خ اهوره براي آن مرد راستين برميبراندازد؟ صفاتي كه اشه در پاس
  . ...ان در برابر تبهكاران، نيرومند وآزار، نگاهبان نيكوكار بي دادگر، مهربان، :است

هد تا او نيز رأي خود در دينك اهوره، بهمن را خطاب قرار ميا ششمدر بند 
   :بازگويد را كه ساالري جهان به كه سپرده شودباب اين

از ( ]بهمن[خود گفت، با فرزانگي  شناس مزداي آيين ايدون اهورا
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چه تو را ؟ دي به درستييك سردار يافت نشده و نه ر) براي تو
ست از تو اي بهمن در كي ...ان و برزيگر ساختآفريدگار از براي شب

  ).72و  74: 1354پورداود، ( ميان مردمان، آنكه از ما نگهداري كند؟

كه هنجار  ،آگاهرة آنگاه مزدا اهو«: تر دوستخواه چنين است ساده ةترجم 
ه سرشار از اشه باشد آيا تو سردار يا ردي را ك: زندگي از فرزانگي اوست گفت

گزيده نبر ]آفرينش[راستي آفريدگار، تو را به رهبري و نگاهباني ب ياشناسي؟ آنمي
كيست آن كه از توست و مردمان را براستي ياري ] بهمن[اي منش نيك ... است؟

  .)1/11: 1370دوستخواه، ( »خواهد بخشيد؟
من به ،زيرا اهوره ،است نظر صحيحترة پورداود بترجم در ميان اين دو ترجمه،

فرزانگي آمده كه  كلمه جاي نام بهمنلكن ب .پرسدو از او مي را خطاب قرار داده
  .)رو كه ايزد خرد استازاين(صفت بهمن است  مطلقاً

اما در  .سياق بندهاي ششم الي هشتم اين هات كامالً نشان از همين معنا دارد
مزدا اهوره آگاه كه هنجار زندگي از « :دوستخواه فرزانگي صفت اهوره است ةترجم

صحت ترجمه  ،ترجمه را مورد مداقه قرار دهيد وداگر يكبار ديگر  .»ستوفرزانگي ا
پاسخ اهوره را بهمن  ،هاتاين  هشتمويژه كه در بند ، بپورداود روشن خواهد شد

همين قياس در بند شش از سؤالي كه در بند دو از اشه و ب مانه هپاسخ ب( دهدمي
يگانه كسي كه من در « :پاسخ بهمن در بند هشتم چنين است .)بهمن پرسيده شد

. است» سپيتمانزرتشت « :است شناسم كه به آموزش ما گوش فرا دادهاينجا مي
 ]مردمان[گوش  ه سرودهاي ستايش مزدا و اشه را بهتنها او خواهان آن است ك

  .)12: همان(» يمدرا گفتاري شيوا و دلپذير داروست كه او برساند هم ازاين
و  ميشودبه پيغمبري برگزيده  ،ه معرفي بهمندر پايان اين هات، زرتشت كه ب

را  ]زرتشت[من نيز او را «ـ  ميشودنيز اين برانگيختگي تأييد  گوشورون ةوسيلب
از اشه، بهمن و  ميكندطلب ياري ـ  )جاهمان( »شناسمده تو ميبرترين آفري

  .شهرياري مينوي
م متمايز ، راه راستي و دروغ از هها ثاگاسومين هات  بعنوان ام سيدر هات 
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حاكم  ،يعني اشه و بهمن ،بشاسپند مقرّمدر مسير حق همچنان دو ا. ميشود
يكي از  اين معنا. خواهد شدار ند و هر كه راه اينان را برگزيند رستگمطلق
 ؛است قرآندر  يي  آيات شريفهكه بدون ترديد همسنگ  ستها ثاگاترين آيات لطيف
لَا إِكْرَاه في الدينِ « يا )3/انسان( »ا ما شَاكرًا وإِما كَفُورإِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِ«: چونهم

 كستَماس فَقَد نْ بِاللَّهؤْميو كْفُرْ بِالطَّاغُوتنْ يفَم نَ الْغَيم نَ الرُّشْديتَب قَدةوربِالْع 
يملع يعمس اللَّها ولَه امصثْقَى لَا انْف256/بقره( »الْو.(  

اي مزدا، آنگاه كه تو در آغاز، تن «: باب چنين استآن هات در اين يازدهمبند 
بخشيدي، آنگاه كه جان ما را  دخر ]ما را[و دين ما را بيافريدي و از منش خويش 

از [تن پديد آوردي، آن گاه كه ما را نيروي كارورزي و گفتار راهنما ارزاني داشتي 
  .)19 :همان( »باور خويش را به آزاد كامي بپذيردكه هر كس  ]ما خواستي

محور است بازيابي صفات و اوصافي است  ،پژوهش از اين پس براي اين چهآن
كنند هومن بيان ميبهمن يا همان ونيز از  اوستا ءبلكه ديگر اجزا ها گاثافقط كه نه 

توسط  قربصادر اول يا نور ا بعنوان اين ايزدن گزينش ييتا علتي باشد از براي تب
  .هايي كه بيانگر صفت دانايي و فرزانگي بهمن باشد؛ بويژه بخشاشراق شيخ
همانا در منش «؛ خوانداهورا را پدر بهمن مي ،زرتشت 31هات  هشتم بند در

هستي و پدر منش  كه تويي نخستين و پسينِ خويش به تو انديشيدم اي مزدا،
ثير أاز اين بند ت دقيقاً ،اند اينكه بسياري بهمن را پسر اهورا خوانده »...نيك
معنوي و كاربرد  اين پدري كامالًكه لكن سياق اين بند نشان ميدهد  اند گرفته
همين  22 در بند .)90: 1354پورداود، ( از سر مجاز است پدر در آن مطلقاً ةكلم
اين سخن براي آن كس كه نيك « :درك حقيقت در انسان است ةن قوبهم،  هات

   .»آشكار است يابد مي آن را در ]بهمن[» نش نيكم«آگاه است و با 
اين . پردازدروشي به بازخواني عقايد زرتشت ميون سچبهمن هم ،43در هات 
همراهي بهمن، كنش اين ملك  و بازشناسي زرتشت توسط نفس خود بابازخواني 

 .حقيقت عقل است، باز مينماياند ستينب را در عرفان به خويشتن كه كنش رامقرّ
پرسد كه كيست و ز زرتشت ميها را ابنياديترين پرسش 43هفتم هات ر بند بهمن د
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دودليها و نيز دو راه متفاوتي كه در  ،شهاسپر ازاز كدامين خاندان است و مهمتر 
 زرتشت خود را ؟شناساندديگران مي و به هگزيد كدام راه را بر ،جان و جهان است
باز . شماردتدينان ميراس سرسخت دروغگويان و حامي دشمنسرودخوان بهمن و 

 و پاسخ زرتشت اين است كه با» شناسانيميچگونه خود را باز«پرسد بهمن از او مي
  ).22: همان( »ارمگزدهش آن نماز كه نزد آذر تو مي

 ميشود آشكار يازدهمدر بند . يابد ميادامه  در بندهاي بعدي اين پرسش و پاسخ
و ترا پاك « :شت رسانده شده استكه نخستين پيامهاي اهوره توسط بهمن به زرت

در آن هنگام كه من نخست  ،آمد سوي من زدا اهورا، آنگاه كه بهمن بشناختم اي م
، بهمن سروش در بند پانزده همين هات .)41 :نهما( »از سخنان شما آموزش يافتم

مزدا آنگاه كه بهمن  و تو را پاك شناختم اي« :اندوزي زرتشت است آگاهي و دانش
  .)134: همان( »)مرا(آمد و از براي آگاه ساختن بياموخت  ي من سوب

ترين حضور بهمن  ميان تمامي آثار مزدايي پردامنه كه در گفتگوتفصيل اين 
و از اين زاويه نسبتي با جبرئيل (آور بودن اوست  كامالً بياني روشن بر پيامو  است
هفتم  )6(دينكردباب سومِ بخش نخست كتاب  62الي  51آيات در  ،)يابد ميامين 

اهميت . آمده است) استكه در باب ظهور رويدادهاي شگفت هنگام تولد زرتشت (
 ميكندخردمندي بهمن ايجاب آوري و  پيامويژه در باب نقش و جايگاه اين متن ب

  :ذكر شود آنهاكامل متن 
و در سر سي سال پس از زايش او، هنگامي كه او از يكتا  ):51ـ52(

رد بهمن امشاسپند به بمي) راي تهية شيرة هومآب ب( رودي آب هومي
: باره در دين گويد كهچنانكه در اين. از سوي اورمزد نزد او آمد پيامبري

چون سديگر بار به شتاب فراز آمد، تا به آن آب دائيتي نيك فراز رسيد و 
درون آن رفت، هنگامي از آن بيرون رفت؛ آنگاه زردشت مردي ديد كه از 

به نظر  اينگونهآن بهمن امشاسپند بود و آن او را . رفت ترين سوي جنوبي
. زيباتر بود) از نظر جسم(بود يعني كه به تن » كرب پيش«بهمن . رسيد
و آن بهمن . پيشتر بود از ديگرانبود، يعني كه به هر چيز » نيك پيش«و 

سه مرد كه قد هر (سه مرد به باالي يك نيزه ) دازةان(به نظر او آمد چند 
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خه چنين به نظر او رسيد كه بهمن شا .)دازه يك نيزه باشديك ان
و . وسيله آن گياه را ببرد و گياه را نيازاردسپيدي با دست ميبرد، يعني ب
و نمودار اين ) آن شاخه نماد مينويِ دين بود(آن شاخه، مينويِ دين بود 

  .آزارانه بايد رفتن بود كه نسبت به دين ايدون بي
مينوي آشتي بود و نمودار اين : است كسي كه ايدون گويد كه ):53(

آزارانه بايد رفتن تا كه هر كس را آشتي  بود كه اندر جهان ايدون بي
خه سپيد نماد آشتي بود و نشان برخي چنين گويند كه آن شا( .بود
  ).داد كه بايد ديگران نيازرد تا آشتي در دنيا دوام يابدمي
دائيتي فراز آمد، كه نام آن  وه آبر به شتاب تا آن چون چهارمين با ):54(
و از ميان آن آب هومي ببرد و به  شدبود، زردشت اندر آن » اوشان رود«

پوشش بپوشيد و برد و  رود بيرون آمدن آن پاي راست از اوشانهنگام بر 
  .پذيرة او را بياراست) روبرو، سمت جلو(بهمن از پيش سوي 

از كدام (اي  اي؟ و از كه كه«: او پرسيد كهاز  ]بهمن[ آن مرد ):55(
  .سپيتمه از خانوادةزردشتم،  زردشت گفت »؟)خانواده

رنج (ي ا  چه سبب تو رنجهاي زردشت سپيتمان، به : سخن بهمن ):56(
ي؟ به چه چيز فراز كوشي ؟ يعني كه تو به چه سبب بايد رنجه باش)ميبري

  »چه چيز است؟تو به ) آرزومندي(دهي  ؟ و كام)كوشش ميكني(
ام و براي  براي پرهيزگاري رنجه«: كه اين بودپاسخ زردشت  ):57(

است، يعني كه بايستة  دهي من در پرهيزگاري و كام پرهيزگاري كوشايم
  .»انديشم مي واندازه خواستارم  اينو پرهيزگاري را من تا  من آن چيز است

ت؟ هستي آنِ كيس! اي زردشت سپيتمان«: و گفتار بهمن ):58(
ن كه را پرهيزگاري پرهيزگاري كجاست؟ و چيز هستي چگونه است؟ آ

  »كه را پرهيزگاري است كجاست؟ از آن كيست؟است، كيست؟ آن
هستي آنِ كسي است كه او را پرهيزگاري «: ت گفت كهزردش ):59(

اهم كه چگونه است، و آن براي درستي روشن و آگو در اينباره ب. است
  .»ز طريق بهمن به كه بايد رسيدن، و اينكه آن را اتاسكه 
اما اين جامه كه با ! زردشت سپيتماناي «: و بهمن به او گفت كه ):60(

، كه )ديدار كنيم(آن كسي را همپرسي كنيم  با هم بري، بده، كهمي خود
ترين مينويان است ت؛ كه افزونيتو را آفريده است؛ كه مرا آفريده اس
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برترين (ترين هستان است كو ني) نوي استترين موجودات ميمقدس(
  .»آور اويم كه بهمنم؛ يعني پيام مناويم  سخن كه گوينده). موجودات است

ر كه از آن دادا) خوشا(نيكا «: دشت اينگونه انديشيد كهآنگاه زر ):61(
  .»!آور بهتر است اين پيام

همراه بهمن، بهمن پيش نگاه ايشان برفتند؛ زردشت نيز بآ ):62(
  .)227ـ  229 :1389راشد محصل، (س و زردشت پ) لوج(

چون از آب برآمد و «: چنين آمده است )7(هاي زادسپرم دهاين معنا در گزي
روشن و درخشاني ديد كه  زيبايِ جامه پوشيد، بهمن امشاسپند را به پيكر مرد

كه گويي از  يي  جامه - است) ثنويت(= چون فرق نشانه دويي  .موهايش فرق داشت
يده بود كه هيچ برش و درزي در آن نبود، زيرا خود روشني بود، ابريشم بود، پوش

  .)136: ب1386آموزگار و تفضلي، ( »...و باالي او نه برابر زردشت بود
زرتشت، بهمن را سپندترين مينوي اهورا ميخواند ) 15 بند(يسنه  65در هات 
، دوستخواه( مند گرداند بهرههايش  از آموزهوي را بهمن  ةوسيلخواهد بو از او مي
س از يشت اول كه بالفاصله پ ،اوستادومين بخش  بعنواندر يشتها . )248 :1370

كوچك و ] امشاسپندان[يشت  ، دو يشت تحت عنوان هفتناز آنِ هرمزد است
 ها گاثه 42الي  35البته اين هفت يشتن بزرگ همان هاتهاي . وجود دارد بزرگ

  .هستند كه پيش از اين به آنها اشاره كرديم
و  ميشود، بهمن نخستين آفريده از امشاسپندان خوانده يشت كوچك در هفتن

  :در آن اين ايزد نسبت تام و تمامي با دانش و خرد دارد
  مند را  اهوره مزداي رايومند فره

  امشاسپندان را 
  بهمن را

  بان ديگر آفريدگان است كه ديده آشتي پيروز را
  دانش سرشتي مزدا آفريده را

  .)281: همان( زدا آفريده رادانش آموزشي م

اهورا آفرينندة زيباترين و بهترين آفريدگان ) 4كرده دوازدهم بند (در ويسپرد 
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وند و به ميانجي ارديبهشت شكه به ميانجي بهمن پرورانيده مي آفريدگاني ،است
فرخنده انديشيم آفريدگاني را به  ،فرخنده برشماريم، فرخنده دانيم«: گيرنداوج مي

و بهترين آفريدگان را ـ كه اهور مزداي آشون بيافريد، به ميانجي بهمن زيباترين 
   .)549 :همان( » بپرورانيد و به ميانجي ارديبهشت بباالئيد

دو بخش با  ،است اوستاگانه  هاي اصلي پنجكه يكي از بخش اوستادر خرده 
ام هر روز به ن ،در بخش اول. عنوان سي روزه كوچك و سي روزه بزرگ وجود دارد

  :آيد روز اول از آن هرمزد است كه چنين مي .ميشودايزدي نامگذاري 
  و امشاسپندان] و[مند  ومند فرهيراهرمزد ] روز[. 1
  روز دوم از بهمن  و
  .بان ديگر آفريدگان است پروز كه ديده بهمن، آشتي] روز[. 2

  .)629: همان(  آموزي مزدا داده دانش سرشتي مزدا آفريده، دانش

د با عنوان سي روزه بزرگ، يك بار ديگر نام ايزدان و روزهاي آنها ذكر در بخش بع
يومند هرمزد را«با عنوان  ،در جاي نخست خود اهورا قرار دارد در اينجا هم. ميشود
القاب مطرح شده در اين  .نام اوستو سپس اين بهمن است كه روز دوم ب »مند فره

بهمن امشاسپند را « :رد و دانش داردبهمن با عقل و خ بند نيز اشاره به نسبت ذاتي
دانش سرشتي مزدا  ،ستاييمروز، ديدگان ديگر آفريدگان را ميپي ستاييم، آشتيِمي

  .)633: نامه( »ستاييميم، دانش آموزشي مزدا داده را ميستايآفريده را مي

   پهلويبهمن در متون 

به آنها  اصطالحاً نوشته شده كهبه زبان پهلوي  اوستامتوني در شرح و تفسير 
 تون البته خود نيز شرحي دارند كهاين م. بمعناي شرح و تفسير ؛ميشودزند گفته 

نيز در شرح و بيان جايگاه وهومن  رجوع به اين دسته متون. پازند خوانده ميشوند
ت دارديا بهمن اهمي.  

در بخش  ،ميشودمحسوب  اوستاترين آثار تفسيري يكي از مهمدر بندهش كه 
) رامزدانام پهلوي اهو(آنگاه كه هرمزد  يعني سرآغاز آفرينش است،نخست كه بيان 

هش شش هستند و با خود تعبير بندكه ب(پردازد به آفرينش امشاسپندان مي
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عبير تبهمن است يا ب ميشودنخستين امشاسپندي كه آفريده  ،)هرمزد هفت
  .»وهومن«پهلوي 

هفتمين يگر، آن شش بن، سپس د) به(نخست امشاسپندان را آفريد 
به مينوئي آفريد، ) كه(آفريدگان مادي ) جمله( زا. خود هرمزد است
زيرا هرمزد هر  ،و آن هفتمين خود هرمزد بود) بودند(نخست شش تا 

مادي پس از آفرينش واي درنگ ) سپس(نخست مينو : دو است
نيك و روشني مادي شاسپندان نخست بهمن را از روش مخداي، از ا

چه اينست كه آن» بهدين مزديسنان با او بود«) يندگو(كه فراز آفريد اين
  .)37: 1369دادگي، (  دانستبر آفريدگان رسد، او مي) 8(كَردفرش را تا

در  تنها از نخستين بودن بهمن ترين متون پهلوي نهصورت در يكي از مهمبدين
رود بلكه بر نقش و جايگاه او كه همانا خردورزي و آفرينش امشاسپندان سخن مي

أكيد را در بخش يازدهم بندهش ميتوان يافت اين ت .ميشودتأكيد  ،يي استدانا
همه هستان، «شود كه ناه سپندارمذ خوانده ميهرمزد و پ دانشِ ،كه دينآنجا

كه اين همه دانش و ب اينو جال) 115 :همان( »پيدا شوند بودان و بوندگان از آن
خود دليل ديگري در  و اين )جاهمان(» ميشودنخست بر بهمن آشكار «آگاهي 

  .نسبت ميان بهمن با دانش و آگاهي است
بودن  لاشارات به عقل اواما يكي از فلسفيترين و در عين حال صريحترين 

هاي مذهبي  رساله ترين ازهاز پرآو يكي بعنوان ،دينكرددر كتاب سوم  ،بهمن
ب در باب از اين كتا 40پاره . آمده است، اوستايان در تفسير و شرح قوانين زرتشت

  :نقش بهمن در اين پيدايي و دانايي بسيار صريح است. هستي و پيدايش است
 شدنِ يمتجل( پيدا ذات شدنِ پيدا و هستي، ذات )شدن(همانا هست 

آفرينش كارِ از پيش )فراروندي( دانايي، ةقو ذات براي ،)متجلي ذات 
  ].است آفرينش بوده كار از بيش فراروندي: يا. [است
 همواره هستي ذات سپندارمينو، ذات براي نيز، گونه همين به

  .است بوده يمتجل
 با كس نسبت در گيرد،مي هستي »هست« از آنچه )تجلّي( پيدايي
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  .پذيردمي )و پيشيني( پسيني خود، به خود كه، ست ديگري
 از پس ]بهمن[ن بر وهم – هستي موضوع در - اورمزد تجلّيِ چونان
 آفرينش فراروند در وهمن: يا. [شد آفريده كردار، به وهمن، آنكه
  .]شد نهاده
مراهبا ه ن به شدن آفريده فراروندهمو نخستين آفرين، جهان دست 

 به( نيز دانايي )وهمن( آفرينش پي و در )جامه پوشيد(نيز  آفرينش
) ديگر( ةدين و هم آموزانشِ آن، با و )يافت راه هستي
 شايستگي وهمن و است؛) اورمزد ذات( شدر ذات كه هاييكاري شگفتي
وهمن  پدر آفرين جهان و شود آفرين جهان براي پسر همچون يافت
 از پيش آفرين، جهان خود براي آنچه ةهم. است دين ةآموز اين شود؛

 بر اندازه همان وهمن دانش براي ،)آن از( بود، وهمن پيدا آفرينش
 )وهمن را(= را او آفرين هانج كه )است شده مقدر( است شده نهاده

 در آفريده يك كه يي پايهـ  و  ـ پله نيز، همچنان .است آگاهانيده
 كه است يي   پايهـ  و ـ پله همان كند، كسب تواندمي هستي پايگانِ
 و) مطلق علم /هرويسپي در آگاهي(داني  همه با برابر آفرين، جهان
. است كرده ور رهبه را او شخداوندگاري) معلق قدرت( تانيِ همه

 نيرويِ در كه كسي از تواندنمي دانش نيرويِ ميزانِ در نيز، پذيرنده
   .)69 :1384فضيلت، ( شود برتر است، برتر همه از دانش

مانند بهمن در خردورزي و دانايي بر جايگاه بيدر كتاب پنجم دينكرد نيز 
ن در زادن بهم ،بخش اول دينكرد پنجم ،دومفصل  پنجم در بند .ميشودتأكيد 

: خنددهنگام زاده شدن ميروست كه زرتشت  اوست و از همينزرتشت با 
چنين پيداست كه چون بهمن در او جايگزين شده بوده به هنگام زايش هم«

اين كتاب  هفتمدر بند ششم فصل  .)30: الف 1386آموزگار و تفضلي، (» خنديد
هاي  اين معنا در گزيده .استقرار ميگيرد كه ديو دروغ  اَكومن ،در مقابل بهمننيز 

   :گر شده است زادسپرم چنين جلوه
تو از هستي، تو مينوترين  فرستاد و گفت كه راسرانجام اهرمن اَكومن 



     سال دهم، شماره اول     

1398تابستان                          
 

 

56 

. ، به انديشه زردشت داخل شو تا او را بفريبيتريهمه به من نزديك
رمزد بهمن را به مقابله او او .نسوي ما ديوان برگردااو را ب ةشاندي

بود و به در خانه آمده بود و  اَكومن پيش از آن آنجا .دفرستا
ه بازگشت و به اَكومن گفت جويان بهمن چاره .دخواست داخل شومي
چيزي را كه بهمن به من گفت، : اَكومن انديشيد كه .داخل شو كه

زردشت  ةبهمن داخل شد و خود را با انديش. نبايد بكنم و بازگشت
آفرين  شادي» مينوي«يرا به بهمن زردشت بخنديد، ز .درآميخت

  .)125: ب1386 آموزگار و تفضلي،( است

بخش  در همان كه پيش از اين نيز از آن سخن گفتيم، در كتاب دينكرد هفتم 
   :ميشودگي بهمن تأكيد  ست آفريدهبر نخ ،نخست

خوي اورمزد است و : پس از دين مزديسنان پيداست كه چهر دين به
همن امشاسپند و نخستين آفريده يعني ببهم رسيدن : آفرينش آن
صورت مينوي، اندر امشاسپندان و ديگر ايزدان كه نخست ب: رواج آن

ندر كيومرث كه نخستين مرد ايزدان مينوي هستند و به پيكر مادي ا
و نياز به . پذيرش كامل دين از دادار اورمزدسبب گزيدگي و است ب

) دين(آن  ةوسيلاندر زمانه خويش و بتفسير آن با انديشمندي 
آن زمان را و نخستين ) دشمن(و پتياره ] دروغ[شكست دادن دروج 

 انديشه و آموزش دادارِ دين كامل اورمزد بود كه نخستين سخن است
  . )198: 1389راشد محصل، (

اسالمي با  ةهمان كه در انديش(صراحت از نخستين انديشه در اين بخش ب
  .فته شده استسخن گ) ميشودعنوان عقل اول نامبرده 

علت خنديدن زرتشت كتاب دينكرد هفتم، بخش دوم  26و  25هاي در بخش
 فصل دوم بخش اول دينكرد پنجم به آن اشاره شده 5كه در بند (هنگام تولد 

  :مداستاني بهمن است با زرتشته) بود
  هنگام زادن فراز ديد و بخنديد، اين بود كهـ آنچه پسر تو ب

در بازگشت پوروشب گفت كه » رسد بهمن در جهان مادي بدو« ـ
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 آن پسر من را كه كامل ديدي يعني كه به دانايي ديدي ،اي كربايدون 
  .)223 :همان(

 الزم به ذكر است متن ديگري نيز در مجموعه فكري زرتشتيان وجود دارد كه
اين . يسن سير بهمنفيا ت بهمن يسنزند با نام كامل  ،شودخوانده ميبه نام بهمن  رسماً
  حوادث جهان پيشگويي شده ةدر آن از روي مكاشف كهاست جمله متوني از  نمت

، )زند(طور كه در متن كتاب تصريح شده، مطالب كتاب از ترجمه و تفسير همان. است
بر  در آغاز كتاب بنا .تاس  يسن گرفته شده) بهمن(نسك و وهمن ) سودگر(ستودگر 

 :چنين ذكر شده كه ،است  ز آمدهروايت ستودگر نسك كه در كتاب نهم دينكرد ني
 زرتشت به رؤيا در است فلزات از يكي كدام هر نماد كه را جهاناورمزد چهار دوره 

 اول ةدور). ديگر فلزات با( آهن آميختگي ةدور و فوالدين، سيمين، زرين،: داد نشان
 پادشاهي با مصادف دوم ةدور ،زرتشت ظهور و گشتاسب پادشاهي دوران با مصادف
. م مصادف با پادشاهي خسرو انوشيروان استسو ةدور و) اردشير بهمن( بابكان يراردش

 پايان با مصادف كه است نژاد خشم مويِ ژوليده ديوان حكومت ةدوران چهارم دور
   )9(.)170: 1376 آموزگار و تفضلي،( »است  آمده شمارب زرتشت ةهزار

  گيري نتيجه

در دسترس  ايي و پهلوي كه قطعاًبا رجوع به متون اوست )محتمل( اشراق شيخ
اين مقاله احتمال . معادلهايي از ايران باستان براي حكمت خود يافته است ،اند بوده

نور  بعنواناز آن  ،ايزد خرد بعنوانميدهد شيخ با توجه به ادراك جايگاه بهمن 
كه در متن آثار شيخ هيچ دليل متقني اما . اقرب يا صادر اول استفاده كرده است

امارات عقليه مستدلي  گرچهوجود ندارد  ،بيانگر اين اخذ و اقتباس باشد احتاًصر
شيخ بنا به اينكه صادر اول بودن عقل را بر بنياد متون  .به كفايت اذعان ميدارند
معادل اين ) العشق قةحقيفي  ةبنا به نص صريحش در رسال(اسالمي پذيرفته است 

ده و زلف معاني و مباني حكميش را به جو كرا را در متون ايران باستان جستمعن
گاني چون اسفهبد يا اسفهبديه در ، كما اينكه در استفاده از واژآن گره زده است
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اسفهبد به (وستايي و پهلوي آن توجه كرده است بيان نيروهاي مدبره، به مفهوم ا
  .)معناي سپهساالر يا فرمانده نيروها

و يحصل  ...« :ميت آن چنين ميگويددر تعريف اسفهبد از تدبير و حاك مثالً او
عليه   يعنى جبرئيل ـ و هو صاحب طلسم النوع الناطق القاهرةمن بعض االنوار 

، روح »روان بخش« ،القاهرةرؤساء الملوك  و هو األب القريب من عظماء ـالسالم 

نور ، على المزاج األتم االنسانى الفضيلةو  احلياةالقدس، واهب العلم و التأييد، معطى 

اسفهبد «هو النور المدبر الذى هو و ،االنسيةالنور المتصرّف فى الصياصي  مجرّد هو

اين  .)200 / 2: 1378، سهروردي(» ... باألنائيةو هو المشير الى نفسه » الناسوت
توان از مراتب نوراالنوار در ميحاكميت و اداره و قاهريت مستتر در اسفهبد را 

انوار قاهره عرضى  ةانوار قاهره اعلون طولى، مرتب ةرتبم يعني ؛دريافتنيز هستي 
در نظام فلسفي » انوار اسفهبدى« .انوار اسفهبدى ةو مرتب» اصحاب اصنام«يا 
و ساير  انسانيمدير و مدبر برازخ جسمانى و اعمال و قواى حياتى عالم  اشراق شيخ

 .نوريندعوالم غير 

استفاده از واژگان زرتشتي نزد او  اما اگر رجوع شيخ به متون زرتشتي را مبناي
انكار  انگاريم يانميتوانيم ناديده  عه به متون اسالمي پيش از او را قطعاًمراج ،منداني
يعني (ق  548كه متوفاي شهرستاني  الملل و النحل مثال اشاره به بعنوان .كنيم

در شهرستاني  .مثال بسيار خوبي است شاهد ،است )اشراق شيخسالهاي تولد 
ليت او ،و مهمتر جمله بهمندر  ،خويش چنين تعبير دقيقي از امشاسپندان ةالرس

ن وعلمه الدين وخصه بموضع بهم املالئكةوأول من أبدع من «: دارد او در آفرينش

و اول مالئكه كه ابداع  ؛»ثالثة فالمبادئ على هذا الرأي وأقنعه بذاته ذاتاً النور مكاناً
عليم فرمود و مكان او به موضع نور متخصص بهمن بود كه او را دين ت ،كرد

 ي سه باشدأين را نه مبادي بريهر آي ،گردانيد و او را بذات خويش قانع ساخت
  .)255 :شهرستاني، بيتا(

 ست كهدر اثبات اين معنا ،بسيار هاز ادّل ،يك دليل روشن و واضحاين خود البته 
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تا حدود ياي معرفتي اسالم در جغراف ،باستان زرتشتيان يا حكمت ايرانيان ةانديش
بيني و بيش دقيقي از حكمت و جهان زيادي شناسانده شده و حكما اطالعات كم

نور اقرب يا  بعنوانانتخاب بهمن كه اين مقاله نشان داد . اند ايران باستان داشته
انتخابي بسيار  ،اشراق شيخصادر اول در نظام نوري و مراتب وجودي دستگاه حكمي 

بيني در انديشه و جهان) ايزد خرد و دانايي بعنوان(به جايگاه بهمن دقيق و مستند 
خود به روايت  ،كه در ابتداي سخن آورديمچنان اشراق شيخ. ايران باستان بوده است

 ةبه پيجويي نمون اين وقوف هب بنا ووقوف داشته  »اول ما خلق اهللا العقل«مشهور 
 . يعني بهمن ،مماثل آن در حكمت ايران باستان پرداخته است

  نوشتها يپ

 

عنْ   فَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ الْعقْلَ و هو أَولُ خَلْقٍ منَ الرُّوحانيينَ« .1
منْ نُورِه فَقَالَ لَه أَدبِرْ فَأَدبرَ ثُم قَالَ لَه أَقْبِلْ فَأَقْبلَ فَقَالَ اللَّه تَبارك و تَعاَلى يمينِ الْعرْشِ 

  . )1/21: 1379كليني، (» خَلَقْتُك خَلْقاً عظيماً و كَرَّمتُك علَى جميعِ خَلْقي
 لش گشت ياربه كام و مراد د  چو زرتشت از پيش يزدان به ناز  .2

 ود ساالر بر گوسفندـا بــكج  دـن امشاسفنـپذيره شدش بهم  

  ه تو هركجا بد رمهـسپردم ب  بدو گفت كاين گوسفندان همه  
  د با بخردانـــبدان تا بكوشن  دان و ردانــوبــر مــا بــبگو ت  

  )1367رضي، (                                                                              
، هونر را بعنوان »شناسي هنر در متون اوستايي و پهلوي مفهوم«با عنوان  يي  در مقالهنگارنده  .3

  .)1392بلخاري، ( است  تفصيل مورد بحث قرار دادهي واژه امروزي هنر باوستاي ةريش
 هفده) هانگاسان، گا: گاثا، پهلوي: گاثا، سانسكريت: اوستايي(ها يا گاهان يا گات اهاثگا .4

است و   شدهاسپنتمان دانسته مي است كه از ديرباز از سخنانِ زرتشت يي  سروده
 ترين و سپنتاترينمزديسنا است و كهن هاي وي و بنيادبرگيرنده پيام و آموزشدر
 اوستامعتبرترين بخش  ،هات هفدهاين . شمرده ميشود اوستا بخش كتاب) مقدسترين(

دليل عظمت و هاست اما ب هات يسنه هفتاد و دواز هات  هفدهمحسوب ميشود و گرچه 
  .جدا مورد توجه بوده و چاپ ميشودآن، اهميت 
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هاي ايزدبانوي نگهبان يا گئو يا سياگالش شماري از نام گوش يا گوشورون يا گئوش .5
آنان را از  ةبانوي نگهبان چهارپايان مفيد است كه تخم گَاوش اورون خداي .چارپايان است

ي چهارپايان، درواسپ نام ديگر اوست كه ايزدبانوي حام. فرستدد و به زمين ميماه ميگير
. است  كُنشي مورد ستايش قرار گرفته روانِ گوش نيك 26در يسنا هات . ستهاويژه اسبب

  .يشت يا دروسپ يشت در ستايش اين ايزد است بنام گوش هايشتيشتي از كتاب 
كتاب سترگي است به  دينكرتيا  كرد دينْ. ميدانند ااوسترا مهمترين تفسير بر  دينكرد .6

 دين درسنامه« يا »مزْديسني دانشنامه«، كه آن را بدرستي )پهلوي(زبان پارسي ميانه 
توان به را مي) در پارسي ميانه dēnkart( »دينْكرد« واژه. اند خوانده »)زرتشتي( مزدايي

 خود بزرگ گردآورده اين .رگردانيدب »ديني نوشته« نيز و »ديني ي)كارها( ها كرده«
از نسك سوم  بخشينسك است كه از آن ميان نسكهاي نخست و دوم و نيز  نُه داراي

هايي است كه زمان نگارش و  آمده از نوشته فراهم دينْكرد. است  آن به دستان ما نرسيده
 اين ةنيز نويسندگان آنها سراسر شناخته نيستند و نسكي كه در دستان ماست بر پاي

تگان تاريخ دست دو تن از فرهيخب ميالد از پس دهم و نهم هاي سده در ها نوشته
بندي آذرباد اميدان گردآوري و سامان نامهاي آذرفَرْنْبغِ فرخزادان وه زمين، ب فرهنگ ايران

 با عباسي،است كه در دربار مأمون، خليفه  يي آذرفَرْنْبغِ فرخزادان همان فرزانه. است  شده
كتاب . و از اين گفتگو پيروز بيرون آمد پرداخت گفتگو به يي  گرويده اسالم  به يزرتشت

 در بعدها كه است زرتشت از يي  افسانه سرگذشتي ةهفتم يا نسك هفتم دربردارند
  .است  هشد نقل نامه زرتشت

قرن نهم و (هجري  جم كه در قرن سوم كتابي كه زادسپرم پسر گٌشن هاي زادسپرَم گزيده .7
زادسپرَم از خانداني روحاني بوده و پدرش . است  تأليف كرده، زيستهمي) دهم ميالدي

هاي  گزيده. است  با لقب پيشواي بهدينان ياد شده) پسر شاپور(جم شاپوران  گٌشن
گيرد، كه سه فصل را دربرمي نخست كتاب بخش: تزادسپرَم داراي چهار بخش عمده اس

 و است، خير مبدأ كه اورمزد از توصيفي با نخست فصل. است آغازين آفرينش ةدربار
 و مينويي صورتب موجودات آفرينش از گاهآن و شده آغاز است، شر مبدأ كه اهريمن
 اهريمن ةحمل ،فصل دومدر . است  ورت گيتي سخن رفتهصب موجودات آفرينش از سپس

 گاو ،گياه زمين،آتش،  آب، آسمان، يعنيـ  هفتگانه موجودات هاي نمونه پيش به
 ستيز سوم فصل. است  شده داده شرح كدام هر شدن آلوده وـ  گيومرث يكتاآفريده،

 موجودات آفرينش ،آن دنبالب و اهريمن با فوق آفريدگان حاميان و گوناگون ايزدان
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موضوع  .است  شده و تكثير آنها در جهان سخن رفته هاي ذكر نمونه اورمزدي از پيش
 ةميان در زرتشتيان نظرب كه زرتشت زندگي ةدربار. اصلي بخش دوم، تاريخ دين است

 و تن از آدمي تركيب ةبخش سوم، شامل دو فصل دربار .است  كرده ظهور جهان تاريخ
 حوادث ةبخش چهارم، دربار .است بدن داخلي هاياندام وظايف چگونگي و روان و جان
  .است مانده ناقص ،ها نسخه افتادگي علتب كه است رستاخيز و جهان پايان

به معني تصفيه و تجديد است و در اصطالح آيين زردشتي، بعد ] ف ِ ر ك َ / فْرَ . [ فرشكرد .8
 بيشائبه و شود مطهر و پاكيزه جهان اهريمني، سپاه شكست و ديوان با خداياناز مبارزه 
  ).70: 1378 سن، كريستين( گويند فرشكرد را حالت اين و ماند باقي ابداالَّباد كدورتي

شرح و لغتشناسي كاملي از اين اثر توسط فاضل محترم، محمدتقي راشد محصل  .9
صورت گرفته و بهمت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و علوم ) 1385(
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