
 

 

 فضایل اخالقی در نزد ایرانیان باستان

 

این مفهوم در نه گانه ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  اشاره شد کهمفهوم خرد در نه گانه ایرانی در مقاله 

 از منظر دکتر دینانی و دکتر اعوانی همان حکمت است. یکی از چهار فضیلتی که در فرهنگ ایران زمین خرد

 تاین چهار فضیلت شامل: حکمت، عفت، شجاعت و عدالت است. دکتر الله بختیار در اهمیارزشمند بوده است. 

 از این چهار فضیلت توضیح می دهد:

ت چهار فضیلت بنیادین یعنی عفّت، شجاعت، و اهمّی” علم االخالق“رگرفته از یکی از عناصر حیاتی نه گانه ب»

کند که افالطون اوّلین کسی بود که این فضایل را برشمرد. با انجام تحقیقات دّعا میباشد. غرب احکمت و عدالت می

 .شود و نه افالطونبیشتر، دریافتم که این چهار فضیلت از ایرانیان و سنّت دین باستان زرتشتیت آغاز می

ر آموزگار را برای گوید که چگونه زرتشتیان چهاافالطون از زبان سقراط به فرماندۀ یونانی آلکیبیادس می 

شاهزادگان جوان خود استخدام کردند. یکی از آنها نمایانگر حکمت، دیگری عفّت و دو دیگر نماد شجاعت و عدالت 

توان رهبری خوب بود، تعلیم داد. بودند. آموزگار حکمت به شاگرد خود دربارۀ پیامبر خود و اینکه چگونه می

دگی صادق و راستگو بود. آموزگار عفّت به شاگرد خود تعلیم داد که نباید آموزگار عدالت یاد داد که باید سراسر زن

یش باشد و نه برده و اسیر حتّی تحت سلطۀ یک لذّت بود و انسان باید بیاموزد که فردی آزاد بوده و ارباب خو

 )بختیار، .«دآوربردگی می ،و نترس باشد که ترسو آموزگار شجاعت به شاگردش یاد داد که باید بی باک  خویشتن

2018.) 

آنچه را که دکتر بختیار به آن اشاره می کند، به واقع اهمیت این فضایل را در نزد ایرانیان یادآور می شود. این که 

دکتر اعوانی از آن به فته است. همان نکته مورد نظر که ها برای عموم جامعه مورد توجه قرار می گر این فضیلت

د این گونه رفتار ایرانی موجب شده تا به پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک مت عملی یاد کرده و اشاره دارحک

تا بتوانند فرزندانی را تربیت کند تا به گی در جامعه ایرانیان باستان را در پی داشت، شیوه زند سوق دهد. آن چه

 این فضیلت ها دست یابند. 

ای مروبرو است. هر یک از این فضیلت ها بر روی شِ ، در افراد مختلف با شدت و ضعفنه گانه ایرانی چهار فضیلت

ضعیف تر خواهند بود. برای مثال شجاعت فضیلتی است که در  ،قوی تر و برخی نقاط ،نه گانه در برخی از نقاط

و بلکه وجود ندارد. این گونه این صفات با شدت و ضعف  یک نقطه نه گانه ایرانی بشدت و در نقطه ای دیگر کمتر

های دیگر این گونه هستند. با این توصیف برخی از ویژگی های مثبت  بود. همچنین سایر فضیلتهمراه خواهند 

 . (1396 )دکتر بختیار،. بر روی برخی نقاط قرار می گیرد و برخی خصایص منفی در کنار آن خواهد بود



 

 

در این نگاه حکیمانه در نه گانه ایرانی، نقش انسان و مسئولیت او نسبت به خودش و جهان حائز اهمیت است. 

خود پاسخی جامع به خالق انسان اندیشمند و خردمندی که الزم و ضروری است برای چرایی و چگونه زیستن 

ر فردی نظر دارد. با این رویکرد هر فرد در خود دهد. از این منظر نه گانه ایرانی به مسئولیت اجتماعی و اخالقی ه

نه گانه ایرانی می کوشد تا از حیث اخالقی به گونه ای رفتار کند تا به نحو شایسته ای در روابط بین فردی و 

ها های آن اجتماعی عمل کند. سیر این تغییر و تحوالت در هر فرد مستلزم درک درستی از این فضایل و ویژگی

 ها و در مقابل آن رذایلش راه روشنی پیش روی هر فرد قرار می گیرد. هر یک از این فضیلتمی باشد. با شناخت 
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