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   باستاني ايران جهاني در متوِناخوِت
  ∗فاطمه سمواتي

هاي اوستا و در آيين مهر و مزديسنا، همواره  خصوص متن در متون باستاني ايران، به
اخوت جهاني در موعودهاي نجات  نخستين باور به. سخن از برادري جهاني آمده است

انس نام سه موعود سوشيان يا سوشي. ي آيين مهر و مزديسنا نمودار شده است دهنده
ي عمر جهان ظهور   در آخرين سه هزاره كهزردشتي است که از آيين مهر نشأت گرفته

چنين  سوي اخوت جهاني و برادري سوق خواهند داد و هم  بهرا خواهند کرد و جهان
صورت  اين نام در کتاب اوستا به. گيتي را از بدي و فساد و ستم رهايي خواهند بخشيد

. هاي سوشيونس آمده و معني آن سود رساننده است صورت  پهلوي به و در1سوشيانت
کار رفته و در  صورت مفرد و هم جمع به به) هاي زردشت سروده(ها  در بخش گات

نام سومين . هر جاي اوستا که مفرد آمده، از آن آخرين موعود اراده شده است
س است و نام مادر قانون مقدمعني کسي که مظهر   به2هتَِرت ِاوتَسسوشيانت در اوستا اَ

 4 عنوان او ويسپ تئوروئيريوي آبروي پدر است   يعني کسي که مايه3يِرذْ ِفتْدراو ِا
  .باشد ي همه مي يعني شکست دهنده

در زامياديشت محل ظهور او از شرق و کنار درياي کيانسيه ياد شده و چنين آمده 
سر ويسپ تئوروئيري از آب کيانسيه هنگامي که استوت ارت، پيک مزدا اهورا پ: است

درآيد، گرز پيروزمند، آزنده گرزي که فريدون دلير داشت، هنگامي که اژي دهاک  به
                                                   

  .دانشجوي تاريخ دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
1. Saošyānt. 
2. Astvat ereta. 
3  Eredat Fezri. 
4. Vispa taur vairi. 
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او با ديدگان خرد . کشته شد، او دروغ را از اين جا، از گيتي راستي، بيرون خواهد کرد
 او با ديدگان بخشايش سراسر جهان مادي را خواهد. ي آفريدگان همه بنگرد به
در خواهند آمد و هرگز سخن دروغ بر زبان  ياران استوت ارت پيروز مند به. نگريست
سخن . آن چيره خواهد شد منش خوب به. منش بد شکست خواهد يافت. نياورند

خرداد و امرداد، گرسنگي و تشنگي را شکست . راست بر دروغ چيره خواهدشد
  . نهادگريز خواهد اهريمن بدکنش ناتوان رو به. خواهند داد

فَروهر پاکدين : در فروردين يشت مادر سوشيانت چنين مورد ستايش قرارگرفته
. شود چنين ويسپ تئوروئيري ناميده مي ستاييم کسي که هم دوشيزه اردت فذري را مي

ي آزارهاي ديوها و مردمان را دور  از اين جهت که کسي را خواهد زاييد که همه
  .خواهد نمود

يادشده و چنين آمده که سوشيانس ) ايران(انس، خونيرث در بندهشن زادگاه سوشي
  . زاده شود که اهريمن را نابود کند و رستاخيز و تن پسين کندثاندر خونير

 ,)اهريمن(نيز پس از ظهور سوشيانس، نابودي فريب و پتياره  در زندوهومن يسن
وي خرد، در مين. سوشيانس آفريدگان را پاک کرده و رستاخيز و تن پسين خواهد بود

تواند رستاخيز و تن  ياري خرد مي کيخسرو از ياران سوشيانس ياد شده است که به
  .پسين را انجام دهند

 هاي هوشيدر، نام سه موعود زردشتي که به. هوشيداران نيز نام ديگر سوشيانس است
  .هوشيدر ماه و سوشيانس ذکر شده است

و و خنثي تي پري را تا ظهور در ونديداد، زردشت نابودي آفرينش ديوها و ديو ناس
  .کند ساشيانس پيروزمند که از شرق ظهور خواهد کرد درخواست مي

سوشيانت  ستائيم که به فرکياني نيرومند مزدا آفريده را مي: يشت آمده در زامياد
ق خواهد داشت، هنگامي که گيتي را نوسازد يک ساير دوستانش تعلّ پيروزمند و به

ي جاوداني بالنده،  ني، نه گنديدني، نه پوسيدني، جاودان، زندهگيتي پير نشدني، نه مرد
پس . مرگي روي کند زندگاني بي کامروا در آن هنگامي که مردگان دگرباره برخيزند و به

پس جهاني که فرمانبردار . آرزوي خود تازه کند درآيد و جهان را به آنگاه سوشيانت به
همان جايي رانده شود که از  غ دگر باره بهدرو. ناپذير گردد راستي و برادري است فنا
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راستي پرستان و نژاد و هستي وي آمده بود، تباهکار و  آن جا از براي آسيب رساندن به
  .فريفتار رانده خواهد شد. نابود خواهد گرديد

سپندار مد و سخن سوشيانت پايدار  درويسپرد، مرد و زن پاک و پارسايي که به
  .است ستوده شده
. تفصيل سخن رفته و مطالبي آمده است فتم دين کرد از هوشيداران بهدر کتاب ه

مسيح در انجيل، کورش در  واژه سوشيانت در ديگر اديان نيز نمود دارد هم چون
صورت پسر يوسف و پسر داوود  ت يهودي مسيح بهدر سنّ.  در اسالم)ع(تورات مهدي
  .شوند يزاده م ها از مادران باکره ي سوشيانت همه. درآمده است

معني رستاخيز و نو تجديدکردن و برادري و اخوت جهاني   به١در اوستا، فرشکرد
اين نام . ي جهاني است و برپاداشتن رستاخيز و با آراستن و نوکردن و تجديد و تصفيه

 گفته ٤ و در فارسي فرشکرد٣ و در پهلوي فرشکرت٢صورت فرشوکرتي در اوستا به
کار رفته است و در فروردين  معني رستاخيز به رد به فرشک۶۲در يسنا، هات . شود مي

ي جهان  هاي نوکننده سوشيانت فروهري که به: گويد  زردشت ميهيشت، اهورامزدا ب
  .اند تر از فروهرهايي هستند که مرده ق دارند، قويتعلّ) فرشکرد(

ها که نوکنندگان  ايزدان مينوي و جهاني و سوشيانت در زامياد يشت فري که به
  .تند، تعلق دارد ستوده شده استهس

عهده دارد و نيز چنين  در بندهشن ايزد هوم درمان بخش، فرشکرد کرداري را به
اند پانزده مرد و پانزده دختر  آمده که اندر آن فرشکرد کرداري آن مردم پارسا که زنده

  .ياري سوسيانش رسند به
باز آراستن جهان، (ي فرشکرد کرداران جاويداناني هستند که در دوران فرشکردار

کيومرث  در مينوي خرد از امتيازاتي که به. رسند ها مي ياري سوشيانت به) رستاخيز
  .اند نسبت داده است که فرشکرد کنندگان نران و مادگان از تن او آفريده شده

                                                   
1. Fraškard. 
2. Frašo Kereti. 
3. Fraškart. 
4. Fraškard. 
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  .هاي پهلوي آمده است نام تعدادي از فرشکرداران در نوشته
ي باستان هستند که در خواب ممتدي  جاويدان يا جاودانيان، قهرمانان دوره

ياري هوشيداران آيند و جهان را از ظلم و از  ي آخرالزمان به  اند تا در دوره فرورفته
اصل موضوع در اين عقيده عبارت است از يک : نويسد کريستن سن مي. جور برهانند

جع ميان اقوام هندو اروپايي رواج داشته و را ممکن است که مخصوصاً در. انديشه
قهرماني است که بدون مرگ در خواب ممتدي فرورفته و در روز بال و محنت  به

  .جانب پيروزي هدايت کند ت خود را بهخيزد تا ملّ عالميان، از جاي برمي
هاي پهلوي از قبيل دين کرد، داتستان دينيک،  ها در نوشته نام تعدادي از جاويدان

در بندهشن نام بزرگان جاويدانان . ستبندهشن، زند و هومن يسن و مينوي خرد آمده ا
کنگ   خوانند به١پشوتن گشتاسپان که چترومان: که در خونيرث هستند چنين آمده

فرتشت . سرزمين سيستان  هم خوانند به٢دژبامي اغريرث پشنگان او را گوپت شاه
  .يدشت پيشان  به٣جمنيان

. ايرن ويج به ٥ون جويت پيش.  بدان جا که رود ناوتاک خوانند٤اشم يماهوشت
  .وِرجمکرد  زدشتيان به٦اروتدنر

گيوگودرزان . ، چون نرسي ديونگهان، تويس نوذران)مرگند بي(گروهي نيز بيهوشند 
ياري  فرشکرد کرداري به ، پورودخشتان که همه به٨، اشه وزد٧بئرزد کوخشش کردار

  .سوشيانس برسند
حالت  ت پيشاني بهها سام يا گرشاسب است که در دش ترين جاويدان از مشهور
  .را خواهد کشت) ضحاک(باشد و سرانجام دهاک  بوشاسب مي

                                                   
1. Čatruman. 
2. Gupatšā. 
3. Fratāšt-i-xambiyān. 
4. Aēšm-i-yēmehušt. 
5. Van-I-jvitbēš. 
6. Urvatanar. 
7. Bairazd-i-kūxšišhkartar. 
8. Aša-vazd-I-puru dhā xštān. 
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در سوتکرنسک، تفسير پهلوي دين کرد و نيز داتستان دينيک، نام کيخسرو، 
  .کيومرث، ِجم زردشت نيز آمده است

پويايي، تکامل و قانون راستي و داد براي برادري و اخوت » اشا«در آيين مزديسنا 
هيچ . راستي، در انديشه، گفتار و کردار، دادگري است عمل به» اشا«. جهاني آمده است

  .سازگار باشد» اشا«کنشي راست نيست مگر آن که با قانون 
گو اين که . برده شده است پس از خرد نام» اش«هاي اهورايي،  ميان فروزه در
  .برده است هاي ديگر خدايي، از اشا نام ي فروزه ها بيش از خرد و همه گات

قانون علت و معلول است که هنجار اهورايي، . ي دين زردشتي است اشا چکيده
ها خواست اهورامزدا و اشا  گات بنا به. دهد اخالقي و اجتماعي را در آفرينش سامان مي

  .يکي است
در . در وجدان دِانا شکل داد. ي وهومن پديدآورد اهورامزدا جهان را در انديشه

آهنگي  هم گردش گذاشت تا با کرد و برابر با قانون راستي بهآفرينندگي سپنتامينو آشکار
  .پيش رود) خرداد و امرداد(سوي رسايي و جاوداني  آرميتي به

پيامبري بر طبق  ها آمده است که اشوزردشت پيش از برگزيده شدن به درگات
  .م اشا در اين جهان بوده استاشوزردشت تجس. کرده است رفتار مي» اش«

تان، در آيين مهر و زردشت، انجمن مغانه نخستين انجمن ديني در ايران باس
  .گزار يگانگي و برادري جهاني بوده است بوده که پايه» اشا«ي  برپايه

ترين و ارزشمندترين و  ي انجمن مغان، چنين بوده است که پيوسته پاک شالوده
 نيز بسي دشوار اين سازمان آمدن به. اند پيوسته اين سازمان مي پارساترين مردمان، به

اين سازمان انجام  هاي سختي، براي آمدن به هايي و آزمايش بوده و گذشتن از گام
  .گرفته است مي

اند و پس از پيدايي زردشت  هاي کهن بوده مغان ايراني، پيش از زردشت، پيرو آيين
  .پيشوايي اين دين درآمدند به

يا خودي، که : ي توخَ . ا: سه گروه بخش کرده بود ار بهدزردشت ياران خود
پروران و  يا ورزندگان، که کشاورزان و دام:  ِورِزن-۲. او بودند ترين کسان به نزديک
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يا آريامنش، که از دوستان و :  ائي ري ي م ن-۳. کارکنان کارهاي سودمند ديگر بودند
  .ياوران زردشت بودند

:  مگ يا مغ خواندزردشت انجمني از ياران خود و نزديک را بنياد نهاد که آنان را
  .اين ياران خودي همان کساني بودند که نخست پيام زردشت را نيک دريافتند

مغان ايراني، از دانشمندان و فرزانگان : گويد سيسرو، سخنران بزرگ رومي مي
  .رسد پادشاهي ايران نمي هاي آنان به هستند، کسي پيش از آموزش

زردشت را بنيان گزار آيين مغان نويسندگان کهن مغان را پيرو زردشت و برخي 
فرمان مغان و انجمن  اند، اما راستي اين است که خود زردشت از مغان بود که به دانسته

مغان يکي از شش . نام مزديسنا پايه گزاري کرد ي تازه يي را به مغان، فرزان و فلسفه
  .گروه بزرگ ماد بودند

  :بودند، از جمله  پانزده فروزگان ميخاطر مقام وااليي که داشتند، بايد داراي مغان به
  .نيک خوي و پاک خيم= اويژه هيم  -۱
 .داراي خرد و هوش اهورايي= آسنوده خرد  -٢
 .ي دين آراينده= دين آراستار  -٣
 .ياد خدا بودن هميشه به= يزدان منيدار  -٤
 .بيناي مينوشناس= مينو و نيشن  -٥
 .پاک منش -٦
 .راستگو= راست گوشن  -٧
 .روي خرد انجام دهدکارها را از = خردي کُِنشن  -٨
 .داراي تن و جامه اي پاک= يوژه داثره تن  -٩
 .وستا با آهنگ شيوااي  يندهاسخنران و سر= شيواهزوان  -١٠
 .ي اوستا از بر خواننده= نرم سنگ  -١١
 .آاليش داراي جايگاه پاک و بي= پادياب سازشن  -١٢
 .درستي بخواند اوستا را به= درست اوستا  -١٣
 .خوبي انجام دهد يني را بههاي د آيين و نيرنگ= نيک نيرنگ  -١٤
 .هميشه در خوراک خوردن از پرخوري پرهيز کند= نام خورشن  -١٥
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چرا که هفت ايزد آريايي . توان امشاسپندان دانست نخستين مغان آريايي را مي
ها و آفرينش  ي نيکي گان نيز مشهور بود، زاينده انجمن مادينه امشاسپندان که به. بودند
  .بودند

  .را يا مهر، انجمن مغانه يا انجمن برادري و برابري نام داشتانجمن پيروان ميت
شدند و  ي پادشاهان بافر ايران، بيش از همه از سوي انجمن مغان برگزيده مي همه

پادشاهان نيز بدون گرفتن فرمان و اجازه، از انجمن . گرفتند ي پادشاهي مي سپس پروانه
  .انجام برسانند توانستند کاري به مغان نمي

  بعمنا
شناس فرانسه، انتشارات  ، انجمن ايرانفليپ زينو، ارداويراف نامه :آموزگار، دکتر ژاله .١

 .۱۳۷۲معين، تهران، 
بهمن سرکاراتي، نشر : ي  ترجمههاي کهن يوناني، ي متن دين ايراني بر پايه :بنونيست، اميل .٢

 .۱۳۵۰دانشگاه تبريز، 
 .۱۳۴۰، تهران، يسنا :پورداوود، ابراهيم .٣
 .۱۳۳۷، تهران، ۲، ج يسنا :ابراهيمپورداوود،  .٤
 .۱۳۴۷ ، تهران، طهوريها، يشت :پورداوود، ابراهيم .٥
آبادي، انتشارات مرکز ايران  الدين نجم سيف:  ترجمههاي ايران باستان، دين :س.  هتيبرگ،  .٦

 .۱۳۵۹ها، تهران،  ي فرهنگ مطالعه
 .۲۵۳۵، ، نگارنده، تهرانبغ مهر :جامي، مهندس احمد .٧
لي، موزگار و دکتر احمد تفضّآدکتر ژاله : برگردان  با شناخت اساطير ايران،:جان هيلز .٨

 .۱۳۷۱سراي بابل و نشر چشمه، تهران، چاپ دوم  کتاب
 مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، ةس، مؤسزند بهمن يسن :راشد محصل، محمد تقي .٩

۱۳۷۰. 
 .۱۳۶۸ ، فرهنگي، تهران مطالعات و تحقيقاتةس، مؤسبندهشن هند :رقيه، دکتر بهزادي .١٠
  .۱۳۳۷، تهران، آيينه آيين مزديسني :شاهرخ، کيخسرو .۱۱
 .۱۳۷۲تهران، ، خرده آوستا :شهمردان، رشيد .١٢
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