
  هاي رواني و بهداشت روان در متون ايراني ميانه آسيب
  

 *دكتر تيمور قادري

  
  

  چكيده
دادن    در متون فارسـي ميانـه و نـشان          روان هاي رواني و بهداشت     هاي مربوط به آسيب      اين پژوهش رديابي نوشته    :هدف

ة متون فارسـي ميانـه   نها و گنجي تهنوش  سندكاوي و جستجو در ميان دست:روش .پيشينة اين دانش در متون كهن ايراني است    
هـاي    فراوانـي واژه : هـا  يافته. باشد رسد، شيوه كار در اين پژوهش مي كه گاه قدمتشان به يكهزار و پانصد سال مي    ) پهلوي(

ستان  ديرينه نگرش روانشناختي در ايران با،وداشت روانكهاي ن هاي رواني، شيوه روان و تركيبات آمده با اين واژه، بنيان آسيب
  .گذارد را به نمايش مي

  

  نشيني با نيكان روي، هم روان، نجات روان، پادافره روان، تن و روان، ميانه: آليد واژه
  

  مقدمه
ــي ــين     ب ــي همچن ــت روان ــان روان و بهداش گم
اي غنــي  شناســي روانــي در ايــران، از پيــشينه آســيب

هـا و      خـوب اسـت در آغـاز تفـاوت         .برخوردار است 
 و  شناسـي در ايـران باسـتان        روانميـان   هـاي     مشابهت

 و  1نگـري  تجربـه شناسي نـوين را كـه بيـشتر بـر             روان
از هـم بـاز     است،  گذاري شده      پايه 2نگري  شناختي  روان

ده از متـون انـدرزي      مشناسي برآ   شناسيم، چرا كه روان   
ديني، اخالقي و آخرت گرايانه     فارسي ميانه خاستگاهي    

 اسـت و    دارد و با طرحي از پيش تدوين شـده روبـرو          

گيـري از مكاتـب       شناسي نوين با بهـره      حال آنكه روان  
هاي آزمايشي و      و نگرش  4 گرا  و محيط  3علمي، رفتارگرا 

شـده را بـه       ميداني، هرگونه طرح و نظر از پيش تدوين       
شناسـي    ارات آدمـي در روان    يحدود اخت . نهد  كناري مي 

تر كـه بيـشتر بـر         گرايانه  امروز همچنين رويكردي واقع   
اي از ايـن      ن جهاني آدمي تأكيد دارد، نمونـه      زندگي اي 

وجـود چنـين تفاوتهـايي      روشن است كه    . تفاوتهاست
چندان دور از انتظار نيست، چرا كه انـدرزهاي پهلـوي           

بـاور و     ده از رفتار و كردار انساني ديـن       يتن  منشوري بهم 
طبيعي است كه در اين منشور، هر دستور و رفتاري بـا            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   گروه ،همدان، دانشكده ادبيات و علوم انساني. ، عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدانو زبانهاي باستان در فرهنگ ي تخصصيادكتر  *
  .شناسي آموزشي باستان

1- empiricism 2- psychologism 
3- behavoirist 4- environmentalist



ـ    ،دين، آفريدگار   مينـويي   )مجـازات  (ادافره پاداش و پ
از دســتورهاي اخالقــي و . درآميختــه باشــد) آخــرت(

شناختي گرفته تا دستورها و رفتارهاي اجتماعي و          روان
اراي ســبك و ســياقي ديــن مدارنــد دسياســي، همــه 

با گذشت زمـان هـر بخـش از ايـن           ). 1363تفضلي،  (
منشور، خود به صورت منشوري جداگانه درآمد، كه از         

 منـشور اخالقـي در حـوزه خـانواده و           آن جمله است  
اجتماع كه بعدها به صورت دانش آمـوزش و پـرورش           

هـاي ميـان ايـن دو         در عين حال نبايد مشابهت    . درآمد
 اسـت،   1شناسي را كه همانا انسان و هنجـارگرايي         روان
  .شان انگاريم كم بگيريم و ناديده دست

  
  روان و بسامد آن در متون فارسي

ــيل ف ــك واژه اص ــشه روان ي ــي از ري  Urvanارس
نفـس  «) 1968، به نقـل از رايخلـت،        1911 2رايخلت(

خوب و بـد    و مسئول كردار و گزينش      » فناناپذير آدمي 
شناختي نيز، همين نيروست كـه        از ديدگاه قيامت  . است

دارد، و    پاداش بهشت يا پادافره و دوزخ را دريافت مي        
گـار بـه    يزپرهباز از همين ديدگاه است كه روان مـرد          

 او كه در آن نيز بخش ديگري از نيروي روحاني      3روهرف
بهـشت بـسر     پيونـدد و در     و فناناپدير آدمي است مـي     

برد، و روان مـرد بـدكار نيـز در دوزخ رنـج و درد                 مي
 انسان تنها روان    )روحاني، رواني (ي  نيروي مينو . بيند  مي

، نيـروي   4و فروهر نيستند، بلكه بايـد از جـان يـا اهـو            
و دريافت روحاني، نيروي درك  5انزيست طبيعي، وجد

بهـار،   ( هم نـام بـرد     6و حس حافظه، هوش و قوة تميز      
اما همة اين نيروها به غير از جان پس از مـرگ            . )1376

تـوان بـه اهميـت        رو، مـي    از همين . پيوندند  روان مي  به
در حيات اجتماعي، خانوادگي و سياسي انـسان        “ روان”

ني نه تنها اخـتالل    هاي روحا   افزون بر آن آسيب   . پي برد 
توانند جهان پس از مرگ      آورند كه مي     پديد مي  7سلوكي

  .او را نيز دچار سرنوشتي شوم سازند
هاي انـدرزي     بخش بزرگي از متون فارسي را نوشته      

ــي  ــشكيل م ــد ت ــويس (ده ــن  )1968، 8ب ــه در اي ، ك
هاي رواني    ها، روان، بهداشت روان و آسيب       نوشته  دست

ـ   يعني حفظ روان از پلـشتي      ا نقـش اصـلي را ايفـاء        ه
كـه  به راستي انسان دورانديش كيست؟ كسي       . كنند  مي

همراه بانكوداشت تن بـه نجـات و آسـايش روان نيـز             
هـاي بـسيار       از پرسش  . و در آن راستا بكوشد     بيانديشد

رايج در متون اندرزي براي نمونه مينوي خرد، آن است          
توان نگهداري و آسايش تن راخواست،        چگونه مي «كه  
ن زيان رسانيدن بـه روان و نجـات روان را بـدون             بدو

و ديگر آنكه چـه     ) 1363تفضلي،  (زيان رسانيدن به تن     
چيز براي نگهداري و نجات روان بهتر و برتر است؟ به           

رساني بـه     توجهي به روان باعث آسيب      بيان امروزي بي  
  و گـردد    است، مي  9تني - روان يها  همان بيماري كه  تن  
شـود،     مـي  10هاي روانـي    يماريتوجهي به تن سبب ب      بي

بـا طـرح چنـين      . زيرا كه روان سالم در تن سالم است       
هـاي    توان دريافت كه آسـيب      پرسشهايي به سادگي مي   

رواني و بهداشت رواني در اين متون محـور هـستند و            
همه دستورهاي پندآميز بايد روان را از آسيب دور دارد          

اندرزي بـه   بندي متون     با تقسيم . و به نجات آن بيانجامد    
تـوانيم   مـي ) 1994، 11شَـكِِِِِِِِد (دو بخش ديني و كرداري   

ش كرداري  خهاي رواني را در ب      مفاهيم مربوط به آسيب   
دينكـرت شـشم    . و نجات روان را در بخش ديني بيابيم       

آتوربـادامهر  «نمودي كامل از اندرزهاي ديني و انـدرز         
ت؛ اي تمام عيار از اندرزهاي كرداري اس        جلوه» اسپندان

شناختي را    توان در هر دو دسته مفاهيم روان        ند مي چهر  
  •    .به آساني دريافت

بنـدي    گوييم كه در يك جمع    بدر نخستين نگاه بايد     
پر بسامدترين واژه در متون اندرزي      » روان «ةآماري واژ 

 بـار؛ انـدرز     75دينكـرت شـشم،     : فارسي ميانه اسـت   
 بار؛  30،  )1348تفضلي،   ( بار؛ مينوي خرد   16بزرگمهر،  

هـاي    افـزون بـر آنهـا واژه      .  بار 6اندرز پوريوتكيشان،   
نـوابي،  (شـناس     شده با روان نيـز همچـون روان         ساخته

________________________________________ 
1- normism  2- Reichelt 
3- Fravahr  4- Ahu 
5- conscience 
6- discrimination & memory & sense, inteligence 
7- conduct disorder 8- Boyce  
9- psychosomatic  10- mental disorders 
11- Shaked 



ــت  ، روان)1358 ــره(دوس ــي، ف ــ ، روان)1358 وش ان ب
نـوابي،  (افـزا     ، روان پرسيدار، روان   )1358فروشي،    فره(

هايي هـستند     ؛ واژه )1977،  1مكنزي (خواه  ، روان )1358
تـوان مفـاهيم آنهـا را از صـورت             مـي  كه به سـادگي   

هايي چون    از سوي ديگر به واژه    . شان دريافت   نوشتاري
خوريم كـه گويـاي       نيز برمي ) 1358نوابي،  (» كاه  روان«

كاهش و كاسـتي روان بـا روآوردن بـه كارهـاي بـد،              
هايي چـون     شايد بتوان واژه  . ها است   ناشايست و پلشتي  

، »بان  روان«،  »دارپرسي  روان«،  »دوست  روان«شناس؛    روان
 برابـر   2را با واژه روان درمانگر    » افزا  نروا«،  »خواه  روان«

 3ينژنــد همپايــة روان رنجــوري و روان كــاه را و روان
  .دانست)نوروز و پسيكونوروز(

كند،   آنچه درنگاه بعدي نظرمان را به خود جلب مي        
گاه براي   است كه مهمترين تكيه4روي  پيمان يا ميانهواژه

اشد، و افراط و تفريط از عوامل مهم        ب وان مي بهداشت ر 
ـ رو  هاي رواني به شمار مـي       آسيب رفتارهـاي ويـژه    . دن

 تفريطـي گـاه آن      -بهداشت روان و كردارهاي افراطـي     
توانـد    يكند كه تنها پيمان يا اندازه مـي       داندازه به هم نز   

شان   روان را از نابودي و نيستي رهايي بخشد؛ كه برخي         
  :اند چنين
كاري، فرمـان و نافرمـاني،        و بيهوده ) شبخش(ي  درا

سازگاري و ناسازگاري، بهديني و بـدديني، حـرص و          
شرمي، دلسوزي و     دوستي، دليري و خشونت، شرم و بي      

شــيون، شــادي و اســتهزاگري، پــاكيزگي و وســواس، 
منــشي و خودپــسندي، بــدگويي و راســتگويي،  بــزرگ

ام سودي، داد و بيداد، ترديد و اميد، احتـر          ساوري و بي  
، به نقل از نوابي، طاووسي، 1358، 6دينكرت (و هراس   

 و به تعبير امروز، هر نوع رفتـار درسـت كـه از              )1358
ــه روان  ــر رود ب ــرز خــود فرات ــدازه و م ــشي ان  و 5پري

  .انجامد اي رواني ميه آسيب
  

  هاي بهداشت رواني توصيه
 و بسامد آن در متون انـدرزي        حال كه با واژة روان    

 شديم، بهتـر آن اسـت كـه بـه لحـاظ             آشناميانه  ايران  

موضوعي و تا حد امكان  از ديدگاهي روانشناختي بـه           
  .كندوكاو بپردازيم

گفتيم كه نخستين نكته مطرح شده در مينوي خـرد،          
چگونگي نگاهداشت روان همپايه نگهداري تن اسـت،        

يانه است كه از گراكه دربردارنده مضاميني عيني و رفتار  
با زيردستان، همتايان و افراد     ـ سلوك   1: آن جمله است  

ـ دوري  3ـ دوري از افترا و بدگويي از ديگران         2ارشد  
ـ دوري از انـدوه     5م  ــ دوري از خش   4از حرص و آز     

 ـ دوري از  8ـ رشك نبـردن  7راني  ـ پرهيز از شهوت6
 ـ دوري 10 ـ ازدواج با زن اصيل    9واب بيش از اندازه     ــخ

ـ كوشايي  11ن  ام غذا خورد  ـگاه و نابهنگ    ن بي ـاز سخ 
ـ دزدي نكـردن از     13روي در گفتار و كردار        ـ ميانه 12

ـ گفتمـان بـه     14گران و پرهيز از زن ايشان     ـي دي ـداراي
تـوز    ـ ستيزه نكردن با مـرد كينـه       15انصاف با دشمنان    

ـ راه نرفتن بـا مـرد       17ـ دوري كردن از مردم بدنام       16
  هايــرومـاد و ف  ـرد بدنه ـرفتن از م  ـــ وام نگ  18مست  

ـ تكيه نكـردن    21ـ احترام به ديگران   20بخشندگي  ـ  19
  •  ).1363تفضلي، (به دارايي، فرزند و قدرت 

تـوان در يكـي از        هر دسته از ايـن رفتارهـا را مـي         
گروههاي رفتاري تعريف شـده در روانـشناسي امـروز          
جاي داد، براي نمونـه؛ دوري از حـرص و آز، خـشم،             

 انـدازه و زن     راني، رشك، خواب بيش از      اندوه، شهوت 
فهرست نمـود؛  “  6رفتار اجتنابي”ديگران، در زير عنوان  

ازدواج  و سلوك با زيردستان، همتايان و افراد باالدست       
با زن اصيل، گفتمان به انصاف بـا دشـمنان، پرهيـز از             
آميزش با مردم بدنام و فرومايه، سـتيز نكـردن بـا مـرد          

از مـردم   توز، راه نرفتن با مرد مست و وام نگرفتن            كينه
 جـاي   ،7 اجتمـاعي  رفتـار ديگران در   به  بدنهاد، احترام   

  .گيرند مي

________________________________________ 
1- Mackenzie 
2- psychotherapy and psychotherapist 
3- neurosis’ psychoneurosis 
4- moderation  5- psychosis 
6- avoidance behavior 7- social behavior 
 



در حوزه رفتار فردي يكي از مهمترين و مـؤثرترين          
. و خرسـندي اسـت    ) بخـشندگي (رفتارها همـان رادي     

ــضلي، ( ــر  چ هم.)1363تف ــد، از ديگ ــه آم ــه گفت نانك
تمهيدات رفتاري چه در حوزه فردي و چـه اجتمـاعي،          

در سـخن گفـتن، خـوردن،       ) پيمـان (روي    همانا ميانـه  
 از ديدگاه   .و آميزش با ديگران است     خوابيدن، كاركردن 

نه تنهـا آسـايش     “ روي  ميانه”پند دهندگان ايران باستان     
روان را در پي دارد، بلكه بر هوش و حافظـه فـرد نيـز         

 از سوي ديگر هر حركت و       .)1363تفضلي،  (افزايد    مي
اتر رود، بـه بيمـاري    رفتاري كه از اندازه و مرز خود فر       

، تا ديرپـاي باشـيد،      خوريد)پيمان(به اندازه   . انجامد  مي
گـويي    چه، به پيمان خوردن، به تن نيك است و پيمـان          

به روان، پيمان به روان پيش كن تا به شكم، چـه مـرد              
روي   ميانه ).1358نوابي،  ( شود   1شكم انبار، آشفته روان   

يط جوهره هر   خود بنيان و پايه هر خوبي و افراط و تفر         
ــاهي اســت  ــار ). 1358، 6دينكــرت(گن ــه رفت در زمين

كـردن بـه ايـشان بـه          اجتماعي، دوستي با مردم و نيكي     
آن دوسـت بهتـرين      .كند  بهداشت روان آدمي كمك مي    

و دوستي كنـد    ) با مردمان (است كه براي روان خويش      
بــاز نايــستد، چــه در ) بــا ايــشان (هرگــز از دوســتي

بـه  ،  6دينكـرت ( در تنگدستي    و چه ) رفاه(دستي    گشاده
چنــين اســت  هــم ).1358 طاووســي،  ونقــل از نــوابي

با كسان و مهمتر از آن آشتي فرد است با روان           “ آشتي”
 با خـود و     2ناپذيريلجاجت، ناسازگاري و آشتي      .خود

ورد و ناسازگاري نيز به نوبـه خـود         آ ديگران را ببار مي   
نقـل از   ، بـه    1358،  6دينكـرت (همـراه دارد    تباهي را به  

 خـوراك،   هبا خود خلـوت كـردن و دربـار         ).جا  همان
هاي   ها و كردار خويش به انديشه نشستن، از شيوه          داشته

  .رسيدن به بهداشت روان است
هر روز دست كم سه بار به اين بيانديشيد كه امروز           
چه خورديد، چه داشتيد، براي رستگاري روان خود چه         

ـ        .كرديد ه، گفتـار آن    براي راهنمـايي ديگـران در جامع
ـ    گفته :اندازه كارآيي ندارد كه كردار      هـزار مـرد     هاند ك

نتوانند مردي را با گفتار دگرگون سـازند، كـه مـردي،            

 دربـاره ديگـران     گواهي عادالنـه  . هزار مرد را با كردار    
  .شود موجب آرامش رواني مي

بــراي روان خــويش ســخن و گــواهي خــويش را 
: گي كدام است  اما فروماي ). 1358،  6دينكرت(گو    راست

تن را از تـن و بهـر روان را از روان            ) سهم(آن كه بهر    
يعنـي كـسي   ). جا ، به نقل ازهمان1358نوابي،  (بازدارد  

اش را    كه نيازهاي بدنش را نـشناسد، نيازهـاي روانـي         
   و  3كه بهر تن همـان نيازهـاي نخـستين        . برآورده نسازد 

  نيـاز ،  5، نياز به پيـشرفت    4بهر روان، همان نياز اجتماعي    
، 8ه سازندگي ب، نياز   7پايي  ، نياز به خويشتن   6 پيوندجويي

و در همـين    . باشـد    مي 10، نياز مهرطلبي  9نياز به شناخت  
 كـسي   ندانا آ . يابد  يممعني  » فرد دانا «و  » دانايي«راستا  

هاي روانـي     است كه فرجام تن مادي را بداند، و آسيب        
هـاي    در نهايت خود را از دشمن يا آسـيب        . را بشناسد 

شـناخت  ). 1358نوابي،  (بيم برتر دارد      رواني بپايد و بي   
روان هم به تنهايي كافي نيست، چرا كـه فـرد ممكـن             
است در عين آگاهي از روان خويش، به دروغگـويي و           

خـرد و ديـن و      ). 1358نـوابي،    (شهوتراني دچار شود  
اي ويـژه     ام نشانه روان را در مناسبات اجتماعي، هر كد      

  •:است
از خـرد   ) نـشانه (هر كس را دوسـت بـاش، ايـن          
از ديـن   ) نـشانه (توست، مردمان را با خويش دار، اين        

از روان توست ) نشانه(توست به ايشان نيكي كن و اين   
  ).1358 ،به نقل از نوابي و طاووسي، 6دينكرت(

ويژه در اخالق ايراني، بهداشت       در فرهنگ ايراني به   
اما آنجا كه فرد بايد دست      . ان همراه يكديگرند  تن و رو  

ــاگزير روان را    ــد ن ــن دو زن ــي از اي ــزينش يك ــه گ ب
  .سازد گزيند، و تن را رها مي برمي

اند كه بـاالترين خردهـا آن اسـت كـه تـن را              گفته
. خاطر آن به روان آسيب نرسد       گونه نگاه داريد كه به      آن

________________________________________ 
1- mental derangement 2- irreconcilable  
3- primary needs  4- social needs 
5- achievement need 6- affiliation need 
7- defendance need 8- construction need 
9- cognizance need 10- succorance need 



ن آسيب بـه    خاطر آ   گونه نگاه داريد، كه به      و روان را آن   
گونه رفتار كنيد،     تن وارد نشود، و زماني كه نتوانيد اين       

به ،  6دينكرت(پس تن را واگذاريد و روان را نگهداريد         
  ).1358نقل از نوابي و طاووسي، 

همه دستورها و رهنمودهاي اخالقي در ايران باستان 
هـاي روانـي      اي با روان، بهداشت روان يا آسيب        گونه  به

آن رفتار پسنديده است كه در حـوزه        : شوند  مربوط مي 
. خانواده يا جامعه به رستگاري و نجات روان بيانجامـد         

رفتار نكوهيده آن است كه بـه روان آسـيب رسـاند و             
از . بـار آورد    و پريـشاني بـه    ) 1974،  1نيبرگ(افسردگي  

سوي ديگر، روان به خوي نيك، دارايي به تقدير سـپهر           
 وابـسته اسـت     و هنـر بـه كوشـايي فـرد        ) تقدير الهي (
ــوابي و طاووســي، ، 6دينكــرت( ــه نقــل از ن  ).1358ب

هاي رواني و مغزي آدمي       همچنين است ديگر توانمندي   
، )1348تفضلي، احمـد،    ( )وير(، دقت   “هوش”همچون  

و بـا   ) 1358نـوابي،   (نيرو كه به وراثت بستگي دارنـد        
تفـضلي،  (روند    گذشت سن و سال نيز رو به كاستي مي        

 حافظه مردمان در مغـز اسـت و         جاي هوش و  ). 1363
اگر مغز سالم باشد، هوش و حافظه نيز رو بـه افـزايش             

هنگامي كه آدمي به پيـري رسـد، كـارآيي مغـز            . است
سـبب كـاهش هـوش و     يابد و مـرد پيـر بـه         كاهش مي 

بيند و كمتـر      خرد كند، كمتر مي   به  حافظه، آنچه را بايد     
  ).جا همان(داند  مي

و تـأثير آن در رفتـار و   نشيني با نيكـان و بـدان          هم
خلق و خوي آدمي از ديگر مقوالت پربـسامد در ايـن            

آدمي تا آنجا كه مي تواند براي نكوداشـت         : متون است 
روان خود بايد با نيكان نشست و برخاست كنـد و بـه             

ــشان همــت گمــارد  همپرســگي و روان ــا اي . پرســي ب
: هايي از اين دست را در ادبيات نوين سراغ داريم           جمله
از ايـن گذشـته     . ود تا من از او بهتر شـوم       ينم بِه ب  همنش

آدمي وظيفه دارد تا افزون بر همپرسگي با نيكان، بـدان           
واژه نيكان كـه همپرسـگي بـا        . بهره و سود نيز برساند    

، )مقدسـان (انجامد، اَهلوان     ايشان به رستگاري روان مي    
ــانيون  ــدان(روحـ ــروان و موبـ ــتكاران و )اسـ ؛ راسـ

نـشيني بـا      گيرد؛ بدان نيز كه هم       مي انديشان را دربر    نيك
رسـاند، گروههـاي اجتمـاعي        آنها به روان آسـيب مـي      

گويــان،  شــكنان، دروغ گونــاگوني را از جملــه، پيمــان
هـا    ها و نادان    توز، دشمنان، بدنام    ها، مردمان كينه    باره  مي

نشيني و گفتگو با اين افـراد باعـث           هم. گيرد  را دربر مي  
بـه روان خـويش،   رسـاني   شود كه آدمي بـا آسـيب     مي

هـايي    واژه. پيوسته تحت تأثير ايشان بوده و بدنام گردد       
دوست،   روان“ شناس  روان”كه پيش از اين گفتيم، يعني       

توان از اين ديدگاه      افزا مي   پرسيدار، روان   بان، روان   روان
مورد توجه قرار داد و آنها را به افرادي نسبت داد كـه             

البتـه پـشتوانه    . ندانديـش   به بهداشت روانـي خـود مـي       
 . رستاخيز شناختي روان را نيز بايد به ياد داشـته باشـيم           

رود،   از آنجا كه پس از مرگ، تن يا كالبد از ميـان مـي             
ماند، همان    جا مي   آنچه در جهان مينويي روز رستاخيز به      

روان است كه بايد پاسخگوي رفتار و كردار آدمـي در           
دوسـتي،     روان شناسـي،   اين جهان باشد، در نتيجه، روان     

نكوداشت روان، روان پرسيداري، از اهميت دوچنـدان        
حتي در لباس   گردد، تا آنچا كه گفته شده         برخوردار مي 

هايي بپوشد كه از مو       پوشيدن نيز بهتر است آدمي جامه     
و پوست جانوران موذي نباشد بلكه از پنبه باشد، چـرا           

 زيـرا پرنيـان از جـانوران      ... كه براي روان بهتر اسـت       
اش از زمـين      موذي است و پرورش پنبه از آب و نمونه        

و براي كار روان مهمتر و بهتر و ارجمندتر دانسته شـده    
  ).1363تفضلي، (است 

  
  •    بحث
گمان بسياري از اين رهنمودها براي نكوداشت و          بي

پااليش روان سودمند است، ولي به همـين ميـزان نيـز            
ر بـستن ايـن     اي از جبر كه همان بكـا        آدمي را در دايره   

ـ نه  دستورها است، وامـي    د، كـه ايـن هـم از نگـرش          ن
ايـن  . گيرد  رستاخيز شناختي ديني ايرانيان سرچشمه مي     

نگرش آدمي را در اين جهان و هـم در جهـان مينـويي      
در اين ميان شايسته اسـت  . خواهد سربلند و رستگار مي  

شناسي نـوين     چه در روان  شناسي باستان و      چه در روان  
________________________________________ 
1- Nyberg 



مشترك بيانديشيم، زيـرا كـه ايـن هـر دو،           اي  ه به جنبه 
 .انسان و محيط و رفتار او را در دستور كار خود دارند           

اي از پيش تهيه شـده كـه همـان نگـرش              يكي با نسخه  
اري روان او   گو رسـت   شناختي است به سراغ انسان      دين
رود، و ديگري بـه كمـك رويكردهـاي آزمايـشي،             مي

از كـه   ) 1994د،  شك(گرا    اي كنش   گرا و تا اندازه     تجربه
در تمـامي   . هاي مشترك اين دو نگرش است       ديگر جنبه 
. بينـيم   شـكني نمـي     ها دستوري مبتني بر هنجار      اندرزنامه

، 1رفوشـكو (كننده روان و مهلك است        سخن دروغ تباه  
، احترام به ديگران به اسـتحكام رابطـه فـرد بـا             )1986

ديگران پيامـدهاي   تمسخر  انجامد،    جامعه و خانواده مي   
ــ اگواري از جملــه دشــمني مردمــان را متوجــه فــرد ن

كند، كهتران را همتا دانستن، همتايان را         كننده مي   مسخره
سرور انگاشتن و نسبت بدانان يك رنگ بودن، سـالمت    

ـ        رواني فرد را مـي      سلـسله مراتـب     ظرسـاند و بـه حف
شكني گسستن روابط فرد بـا        پيمان. انجامد  اجتماعي مي 

ــ   ــايي و اف ــر، تنه ــراد ديگ ــي دارداف . سردگي را در پ
شناسي برابر با حفظ احترام فـردي اسـت و از             خويشتن

احترامـي   مهمتر نگهداري زبان است، براي اينكه بـي      آن  
گيـري از     شناسي بهتر است، وام     به آدمي نرسد، خويشتن   

تواند نگراني و تـشويش را        مردم كم جنبه و فرومايه مي     
گيرنـده    امبه همراه آورد، چرا كه هر دم بـه در خانـه و            

خواهد، همچنين اسـت      رود و وام خود را بازپس مي        مي
پيكار با مرد نادان كه پريشاني را بـراي آدمـي بـدنبال             

  ).1363تفضلي، (دارد 
آورد اين دستورها و رهنمودها تنظيم روابط فـرد           ره

با جامعه و خـانواده و بهداشـت روان فـرد و خـانواده           
زن اسـت، كـه     پايه بهداشت رواني در خانـه       . باشد مي

روشن اسـت كـه     . سازد  خاطر مرد را فراهم مي     آرامش
توانـد تـشويش      هاي خانوادگي در هر زمـاني مـي         تنش

خاطر مرد را در پي داشـته باشـد، اگـر چـه در نهـاد                
هاي پس از آن نوعي مرد        خانواده عصر ساساني و دوره    

ساالري حاكم بوده است، اما زن نيز در صورت بد نهاد           
 يرفتارهـا ممكن است به    كردن از مرد    بودن و پيروي ن   

زيانباري همچـون فـرار از خانـه، و برقـراري روابـط             

، كه همه اينها بدنامي مـرد       بيانجامدنامشروع با ديگران    
  •    .را بدنبال دارد

بگزين، چه بهتر آن اسـت كـه        ) اصيل(زن با گوهر    
، رامـشيار زن    )1363تفضلي،  (تر است     نام  سرانجام نيك 

به نقل از نـوابي     ،  6دينكرت( است   نيك خوشخوي بهتر  
و اين چند تن را فرمـانبردار بايـد         ). 1358و طاووسي،   

 شوهر را و فرزند، پـدر و        ،، زن بود و پرستش بايد كرد    
مادر را و ديگر آنكه زن كارآمد خويش را دوست باش           

فرهنـگ باشـد بـازن        تا آزمند نگردد، چه كسي كه كـم       
 نقـل از    بـه ،  6دينكـرت (آمد خويش دوست نباشد     ركا

  ).جا همان
هر روي آنچه كه از اين دستورها و رهنمودها بـر             به
آيد آن است كه پنددهندگان كه معموالً از سه طبقـه             مي

اند تا با     شهرياران و سياستمدارانند بر آن بوده       روحانيون،
پرداختن به اصول رفتاري فرد در خانه و جامعـه، روان           

ه به عنوان واحـد     فرد را با محور قرار دادن نهاد خانواد       
 هنجارهـاي اجتمـاعي را ثبـات بخـشند و           ، جامعه پايه

 و بنيـان    پايه. جامعه ايراني را از اين راه نيرومند سازند       
اين اندرزها را بايد در اين باور پنددهندگان جست كـه           

 شـده   ه نهاد )سهم يا قسمت  (بهر  وپنج    بيستكار دنيا به    
 كـنش يـا     بهر بـه  پنچ  بهر به بخت يا تقدير،      پنج  : است

بهر بـه   پنج  بهر به خوي و سرشت آدم،       پنج  كردار فرد،   
  .بهر به وراثتپنج گوهر و اصالت و 

ـ زندگي، زن، فرزند، سروري و ثروت بـه بخـت           1
كشاورزي، ، )جنگجويي(، ارتشتاري )روحانيت(ـ موبدي 2

ــ زناشـويي، خـوردن، خفـتن،     3ثواب وگناه به كردار  
ي و فروتني و آزرم     ـ مهر، رادي، راست   4رفتن، به خوي    

ـ تن، هوش، تمركز و دقت، نيرو به وراثـت          5به گوهر   
هـاي    بندي كه از آموزه     اين تقسيم ). 1358نوابي،  (است  

دسـتورهاي ويـژه    دهنده نقـش       نشان گيرد  ديني مايه مي  
. اسـت هاي روانـي      بهداشت روان و پيشگيري از آسيب     

ي رفتـاري بـا اصـول حـاكم بـر           مقايسه اين راهبردها  
هاي دانـش و آزمـايش        ناسي امروز كه بر شالوده    روانش

________________________________________ 
1- Fouchecour 



ميداني نهاده شده اسـت مـا را بـه شـناخت بهتـري از               
رسـاند، كـه همـان        جامعه ايراني در عصر ميانه نيز مي      

  .هويت ماست
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  .بنياد فرهنگ ايران
انتشارات دانشگاه  :  تهران .فرهنگ پهلوي ). 1358(وشي، بهرام     فره

  .انتهر
ــار  ــوابي، ماهي ــاالت، ).1358(ن ــه مق ــيراز).1-ج(مجموع :  ش

  .انتشارات دانشگاه شيراز
ــار؛ طاووســـ  ــوابي، ماهيـ ــود ينـ ــه ). 1358(، محمـ گنجينـ

: شيراز. 57 -هاي ايراني   هاي پهلوي و پژوهش     نويس  دست
  .انتشارات دانشگاه شيراز
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