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  چکیده
و متـون   ،نـو  ياوسـتا ، گاهاناست که در  ییاوستا یزدانا ترین از مهم یکیسروش 

نـام و   نیـز پس از اسـالم   ایران ادبیاتداشته و در  مختلفی هاي کاري خویش يپهلو
دست  چیره سراي ، حماسه)ق 416 یا 411د ( فردوسی .مانده است جاينقش او بر 

باستان، اوصاف  ایرانیان دینی باورهايدر مقام گزارش ، شاهنامهدر  یران،ا بدیل بیو 
 یقـی تطب یپـس از بررسـ   ،مقالـه  این. را به سروش نسبت داده است کارکردهاییو 
 نگهبانی،همچون  یاوصاف ،يو متون پهلو ،نو ياوستا، گاهانسروش در  هاي یژگیو

 کـاري  خـویش  و ،بخشی اهورامزدا، نجات سوياز  رسانی پیام افسونگري، یاري، دین
 یجهنت ینو به ا کند یم یسهمقا نامۀ باستانتوس در  یمرا با گزارش حک پس از مرگ

 یدارد و فردوسـ  یانـدک  ییهمسـو  یـی بـا متـون مزدا   شاهنامهرسد که گزارش   می
 ویـژه  بـه  ،در باب مالئـک  یمیابراه یاناد يباورها تأثیرناخودآگاه تحت  یاخودآگاه 

  .سامیو  ایرانیت از اوصاف دو سنّاست  یبیاو ترک است و سروشِ ،جبرئیل
  .پهلويمتون  فردوسی،، شاهنامهسروش،  ،جبرئیل، اوستا :ها کلیدواژه

 

  مقدمه. 1
 یـب ترت طبقـات بـه   ایـن ؛ یردگ یم يدر سه طبقه جا اهورایی ینويم ینشآفر ییدر متون مزدا
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  3/5/1393: ، تاریخ پذیرش9/3/1393: تاریخ دریافت
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مقاله به کـارکرد   ینا). 583/ 1 :1377، ها یشت(و فروهران  ،یزدانامشاسپندان، ا: اند از عبارت
از  ،رتبـه بـا مهـر    هـم  ،سـرئوش  یاسروش . پردازد یم ،مزداییبزرگ  یزداناز ا یکی ،سروش

شـمار   بـه  مینـو سـپنت   جـاي امشاسـپند بـه    هفتمیناست و گاه  مزداپرستی ایزدان ترین مهم
. کـرده اسـت   بازاهورامزدا و امشاسپندان زبان  یشاست که به ستا یکس یناو نخست. رود یم

 ستایش بسیاراو را او موجب شده که  رسانی پیامو  یزنقش او در کنار مهر و رشن در رستاخ
 یشـت سرشـب و سـروش    یشتبه نام سروش  یشتدو ). 249، 215: 1381 یس،بو(د کنن

 یـن ا). 327: 1371 یدري،اوش(به نام اوست  اوستاییروز هر ماه  هفدهمینو  داریمهادخت 
آن  معنـایی  طیـف کارکرد سروش و  هاي دگرگونیاز منابع دست اول، به  گیري با بهره ،مقاله
 ياوسـتا ، )پ م 600تا  900مربوط به ( گاهانطول چهار دوره  سال و در 1500از  بیشدر 
پ م تـا   200( ي، متـون پهلـو  )47 -  46: 1380بهـار،  ) (پ م 300 الی 200م تا  پ 600(نو 
) م یـازدهم دهـم و   هـاي  سـده  /ق 416تـا   411 -  329( یفردوس ۀو زمان ،)میالدينهم  ةسد

گـزارش  . ارجاع داده شده اسـت  نامۀ باستانبه  شاهنامه یاتاب ةمقاله شمار ایندر . پردازد یم
  .چاپ مسکو است ۀشاهنام يبر مبنا نامۀ باستاندر  شاهنامه یاتاب

 

  يو متون پهلو اوستاصفات سروش در . 2
 گاهانی ياوستادر  »یزدسروش ا« صفات 1.2

منم آن که سـروش از  «: شده است یاد) mazi?ta(تر  با لقب از همه بزرگ ها گاتسروش در 
  ).5 /33: 1384 ،ها  گات(» خواهم خواند یاريه تر را ب همه بزرگ

و نـو بـه صـورت     یگاهـان  ياوسـتا و در  -srao?aنـو بـه صـورت     ياوستاسروش در 
sәrao?a- آمده است کـه از   »برداري فرمان«و  »شنوایی« یبه معنsrav-   ـ و  »شـنیدن « یبـه معن

 يکـه بـرا   یاز اوصـاف  ،همچنـین . )Hans, 1911: 270, 271( گرفته شده اسـت  »کردن اطاعت«
بـه  تـن   يکـه در پهلـو   است توجه درخور یارصفت تنومنتر، بس ویژه هسروش آورده شده، ب

 معنـی منتـر بـه   «. اسـت  بـرداري  که سراسر وجودش فرمان یکس یعنی ،ترجمه شده »فرمان«
 تشـکیل سـروش   بـراي صفت برازنده  یک) تن(کلمه با تنو  این ترکیباست و  ایزديکالم 

 ی،انتزاع يموجود صورته ب، گاهانسروش در ). 327 -  326: 1371 یدري،اوش(» داده است
آورد  یشـمار مـ   به یزدرا ا گاهانپورداود سروش . دارد محدودي هاي کاري خویشصفات و 

  ).516 /1: 1377 ،ها    یشت(
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 نو ياوستادر  »یزدسروش ا« صفات 2.2

پـاك، مقـدس،    یزگـار، پره :a?avan( از همه با لقب اشون تر بیشنو  ياوستاسروش در 
ـ ) درگونت یا یندروغ یند یرومزدا، در برابر پ ینقوان یروپ در سراسـر  (شـود   یخوانده م

 :صفت آمـده اسـت   ینو سروش باژ با ا ،سرشب یشتهادخت، سروش  یشتسروش 
، 1 /3: 1387 ،یسـنا ؛ 146 /13: همـان ؛ 7 /11: همان؛ 10، 5 /2: همان؛ 9 /1 :1377، ها یشت

؛ 3 /70: همــان؛ 4 /22 :همــان؛ 20، 9، 1 /7 :همـان ؛ 17 /6 :همــان؛ 23، 12، 2 /4 :همـان ؛ 9
: 1386 ،اوسـتا  خـرده ؛ 56 /9: 1370، وندیداداوستا، ؛ 16، 6 /11: همان؛ 1 /7: 1381 ،ویسپرد
در آغاز هر ( یو سرور راست اندام او خوش). 17 /کوچک ةسیروز :همان؛ 17 /بزرگ ةسیروز

؛ 17 /6: 1387 ،یسنا. سرشب آمده است یشتهادخت و در سروش  یشتکرده در سروش 
و  نـورانی  همچنـین و ) 2 /سـروش بـاژ   :همـان ؛ 17 /بزرگ ةیروزس: 1386 ،اوستا خرده

 هـاي  کـرده  یبرخـ  یـان سرشـب و در پا  یشتهر کردة سروش  پایاندر ( فرهمند است
) 21 /11: 1377 ،ها یشت(او ستوده شده است  پیکر). هادخت آمده است یشتسروش 
خـودش و   یکوه هربرز دارد کـه درون آن از روشـن   ۀقل بااليستون در  صد اي و خانه

ـ  بـراي هوم ). 21 /5: 1387 ،یسنا( از نور ستارگان آراسته است یرونشب کـوه   ۀاو در قل
 زمیناوست که امشاسپندان بر  فرزانگیو  نیرواز ). 19 /57: همان( داده است یههربرز فد

  ).23 /57: همان( آیند میفرو
  
  پهلويدر متون  »ایزدسروش «صفات  3.2

آمـده اسـت   ) پاك، مقدس یزگار،پره :ahlā( با لقب اهال پهلويسروش اغلب در متون 
 /10: 1385 ،زادسپرم هاي وزیدگی؛ 135: 1382، پهلوي هاي متن؛ 11، 1: 1380 دادگی،(

 ,DENKARD؛ DENKARD, 1987 a: Book 7, 3/ 17 ؛48: 1367، ...پهلوي روایت؛ 11

1987 b: Book 9 (Sudgar Nask), 8/ 5 21/ 1 ؛DENKARD, 1987 b: Book 9 (Warsht-

mansr, 16/ 13 ,)Nask .( سوه«و » ارزه«او  زندگیمحل «)در  غربیو  شرقی هاي ینسرزم
، 5 /61 هـاي  پرسـش : 1380، خـرد  مینـوي ( جهان است جايو در اصل همه ) ایران اساطیر

ــی،؛ 25 ــ  ). 11: 1380 دادگ ــروش روب ــورامزدا و س ــرف اه ــپندان دو ط او  روي هامشاس
  ).همان( ایستد یم
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  يو متون پهلو اوستاسروش در  هاي کاري خویش. 3
 گاهانی ياوستا در »ایزد سروش« هاي کاري خویش 1.3

  :دارد عهده بر کاري خویش دو گاهان در سروش
 است خوانده یاري به را تر بزرگ همه از سروش شتدزر: کردن همراهی و دادن یاري. 1

 ،اسـت  هستان پناه که ،»زندگی بخش درمان رد« به بهمن و سروش). 5 /33: 1384 ،ها  گات(
  ).16 /44: همان( کنند می رو

 داد خواهـد  را بد و نیک گروه دو پادافره و پاداش اشی همراه به سروش :دادن پاداش. 2

 ).12 /43: همان(
 

  نو ياوستا در »ایزد سروش« هاي کاري خویش 2.3
  ها    پیمان و مردمان از نگهبانی 1.2.3

) 10 ،5 /2: 1377 ،ها یشت ؛9 ،1 /7 :همان ؛12 /4 :همان ؛9 ،1 /3 :1387 ،یسنا( افزا جهان سروش
 آمده سرشب یشت سروش در و هادخت یشت سروش در کرده هر آغاز در( آرا جهان و

 بال) 2 /باژ سروش :همان ؛17 /بزرگ ةسیروز: 1386 ،اوستا خرده ؛17 /6 :1387 ،یسنا. است
 بیچارگان پناه او). 14 /57: 1387 ،یسنا( کند می دور باشد راضی آن از که سرزمینی از را

 ؛3 /11: 1377 ،ها یشت( کند می نگهبانی بینوا مردمان از آفتاب غروب از پس و است
 در). 10 /11: 1377 ،ها یشت( است مردمان همۀ سعادت نگهبان او). 10 /57 :1387 ،یسنا

 پارساي سروش که خواهد می و خواند می یاري به را سروش آذر شب، پاس سومین
 »آزي« که آن از پیش نهد آتش بر هیزم مردمان از یکی تا بشتابد شا یاري به برزمند

 ایزدمهر چون نیز سروش. )22 /18 :1370 ،وندیداد اوستا،( کند نابود را او ةدیوآفرید
 که رو آن از خروس). 14 /11: 1377 ،ها یشت( است دروند و اشون بین پیمان نگهبان

 است سروش بردار فرمان کند می بیدار خواب از اشه نیایش براي سحرگاهان را مردم
  ).16 -  14 /18 :1370 ،وندیداد اوستا،(

  یاري دین 2.2.3
دارد و      عهـده  بـه  یزرا ن یانروحان کاري خویش یسروش به نوع آید، میبر اوستاکه از  چنان آن

اهورامزدا و امشاسـپندان نمـاز    ية اهورامزداست که در برابر برسم گسترده برایدآفر یننخست
برسم را بگسـترد و پـنج    هاي بود که شاخه کسی نخستینو  )2 /57: 1387 ،یسنا(جا آورد  به
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 دیـن اهـورامزدا خـود بـه او    . )8، 6 /57: همـان ( امشاسپندان سرود ستایش برايها را   گات
ــار  ــت و او آموزگ ــنآموخ ــت دی ــت( اس ــا یش ــنا؛ 14 /11 :1377، ه  ).23 /57: 1387 ،یس

 آگاهی دانشیو از هر  گوید یهنگام سخن م به .دهنده است کالم است و سخنانش پناه خوش
  ).20 /57: 1387 ،یسنا( او کالم مقدس را داراست و از آن آگاه است .دارد

  جنگاوري 3.2.3
شـود و آن   یشـادمان مـ   بستایند،است که چون او را  دیوافکنیبرزمند  پارسايِسروش 

 تازد یاو در طرف راست مهر م. )41، 40 /19: 1379 ،وندیداداوستا، ( پذیرد یرا م نیایش
 ی،یسـالح اهـورا   قـوي جنگـاور،   نیرومند یلِبردار،  فرمان دلیر،و ) 100 /10: 1377 ،ها یشت(

بخشـنده اسـت و    یروزيو پ یروزگرپ یوان،بازوان، چست، جسور، بلندباال، کوبندة سرِ د قوي
 یشـت هادخـت و سـروش    یشـت در سراسر سروش ( گردد بازمی پیروزها  همواره از جنگ

؛ 9، 1 /3: 1387 ،یسـنا ؛ 19 /11: همـان ؛ 10، 5 /2: همـان . صفات آمـده اسـت   ینسرشب ا
 ؛17 /بـزرگ  ةیروز، سـ اوستا خرده؛ 20، 9، 1 /7: همان؛ 17 /6 :همان؛ 23، 12 /4 :همان
به مرکـب،   نیرودر دو جهان پناه از خشم، ). 4، 2 /سروش باژ: همان؛ 17 /کوچک ةیروزس :همان

ـنا ( بر دشمنان از او خواسته شده است پیروزي نیرويبه تن و  سالمتی . )25، 24 /57: 1387 ،یس
اند هرگز به خواب نرفته است و     خود را آغاز کرده آفرینش مینوو انگره  مینوکه سپند  زمانیاز 

کند  یمبارزه م دیوانهنگام با سالح آخته با  شب ؛اهورامزدا بوده است آفرینشاز آغاز نگهبان 
ـ  دیـوان و با  آید یم) ینۀ زمیانم ینسرزم( خوانیرسو هر شب سه بار به کشور  جنگـد و   یم

؛ 13 -  11 /11: 1377 ،هـا  یشـت ( گریزنـد  یم یکیبه تار ،ندارند ییکه از دست او رها ،دیوان
او را  ،دارنـد  یـی که سم طال ،سایه بیو  ینوران یدچهار اسب سف). 31 -  29 /57: 1387 ،یسنا

 چنـین  یـن ا .رسند یها به همه م اما آن ،رسد نمیها  به آن کسیها تندرو هستند و  کشند؛ آن یم
سـالح  ). 28 -  26 /57: 1387 ،یسنا( کند یسروش دشمن را در شرق و غرب جهان گرفتار م

 اسـت  کرِتـی  ــ  یسـنو و سراسـر   ،ها، فشوشومنتر هفت یسناي وئیریه،اهون  هاي او دعا
 شـده اسـت    تصـویر سروش بـا گـرز آختـه     ،وندیدادو  یشت فروردیندر ). 22 /57 :همان(
 سـایر ماننـد   نیـز سـروش  ). 60 -  30 /18: 1370 ،وندیـداد اوسـتا،  ؛ 85 /13: 1377، ها یشت(

؛ 15 /11: همـان ( خشـم  دیوو ) 10، 3 /11: 1377، ها یشت( دروغ دیودارد؛  دشمنانی ایزدان
 پیـروز  نیز ـ مست  یم بی دیوـ  »کوند« دیواو بر . دشمن او هستند) 9 /57: 1387 ،یسنا

دهندة مرد آلوده به گنـاه   سروش شکست). 41، 40 /19: 1370 ،وندیداداوستا، ( شود یم
 یذیـه و زن آلـوده بـه گنـاه کائ   ) و اسـتهزا  ینمانند انکار د یو جرم یرکب یاز معاص( یذک
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 ؛10 /11: 1377، هـا  یشـت ( بـوده اسـت  ) زنـان  سوياز  دینانکار  نوعیو  کیذنث ؤم(
  ).17 -14 /57: 1387 ،یسنا

  بخشی پاداش 4.2.3
 )10 ،5 /2 :1377 ،ها یشت ؛9 ،1 /7 :همان ؛12 /4 :همان ؛9 ،1 /3 :1387 ،یسنا( دهنده پاداش او
  .است شده خوانده) 3 /56 :1387 ،یسنا( بخش پاداش نیک و

  یاریگري 5.2.3
  ).9 /1 :1377 ،ها یشت( آید می یاري به سروش ،شود ستوده اهورامزدا نام اگر

  
  پهلوي متون در »ایزد سروش« هاي کاري خویش 3.3

  اورمزد جانب از آوري پیام 1.3.3
در  ،البتـه  ،از جانب اورمزد است آوري پیام پهلويسروش در متون  هاي کاري خویشاز  یکی
 دیگـر  ایـزدان ورمزد را به همراه ا پیاماو  یگاه ،البته. ندارد کاري خویش ینسروش چن اوستا

 کیـومرث، بر  دینی هاي توصیهسروش و بهمن  طریقبار در آغاز جهان از  نخستین. آورد یم
 ).DENKARD, 1894: Book 3/ 312( آمـد  )مشیانهو  مشیفرزند ( یامکو س ،مشیانهو  مشی

ـ  یوسنگسروش به همراه نر یزدر آخرالزمان ن رود و  یبه دستور اورمزد به نزد پشوتن م
بـه فرمـان    دیگـر  ایـزدان کند و خودشان به همـراه   یمبارزه با دشمنان خبر م براياو را 

سـروش و  (سـپس آن دو   و )7: 1385، یسـن زنـد بهمـن   ( دهنـد  یم یارياورمزد او را 
که  ،کنند تا ضحاك را یم بیدارو او را  روند میبه دستور اورمزد به نزد گرشاسپ ) یوسنگنر

 ،رود یشـت مـ  دنـزد زر  تنهایی سروش به ،دیگر جايدر ). 9: همان( بکشد ،از بند فرار کرده
 کـرد  دریافـت  یاماز سروش پ سالگی شت در پانزدهدزر خوانیم یم دینیوجرکرد که در  چنان

)Vičirkart i Dēnik, 1848: 12(، بـار بـه     نخسـتین بهمـن   ،آیـد     برمـی  ها گاتکه از  چنان ،اما
  :آموخت دینشت دزر

من آمـد و مـن    يبود که وهومن به سو یهنگام ؛مزدا اهورا ايرا مقدس شناختم و آن گاه ت
  .)11 /43: 1384، ها گات( یافتم یمتو تعل یینبار از آ یننخست

بار به او فرمان داد بـه همـراه    یک :شت آمدددو بار سروش به نزد زر نیز سالگی سیدر 
  ).11: 1380 ی،دادگ( بگذرد دایتیخواست که از رود  دیگر؛ و بار بیاید ایراناش به     خانواده



 131   پور محدثه قاسمو  حسین حیدري

  زمان و ،شتدزر ،مردمان از نگهبانی 2.3.3
 نگهبـانی  به را سروش اورمزد. است جهانیان و جهان از نگهبانی سروش کاري خویش دیگر
 تن نگهبان سروش و روان نگهبان اورمزد). 11: همان( است گماشته جهان سرداري و گیتی
 تـا  شـب  نیمـه  از( اوشـهین  گـاه  بـر  مینـو  اوشـهین  همراه به رشن و سروش .)همان( است

). 9: همـان ( هاست آتش ۀهم نگهبان سروش). 4: همان( کنند می نگهبانی )ستاره ناپدیدشدن
 و) 4: همـان ( هسـتند  اردیبهشـت  امشاسـپندان  همکاران نریوسنگ و ،بهرام آذر، همراه به او

 بـر  زندگی آغاز در را شتدزر دیویسنان که هنگامی .است گیتی در آتش نگهبان اردیبهشت
 از شـت دزر تا آوردند جا آن به را میشی بهمن و پرهیزگار سروش بودند نهاده گرگی النۀ در

  ).DENKARD, 1897 a: Book 7, 3/ 17 ؛11/ 10: 1385 ،زادسپرم هاي وزیدگی( بخورد آن شیر
  مرگ از پس کاري خویش 3.3.3

پـل   چینودروان مردگان تا  همراهی پهلوي،در متون  ایزد،سروش  هاي کاري خویش یگراز د
، و بهـرام روز  وايسـروش،  . او در سه شب نخست پس از مرگ نگهبان روان است. است

 چینـود به همراه سـروش از   پارسایانکنند و روان  یم همراهی چینودچهارم روان مرده را تا 
. نـدارد  يکـارکرد  ینچن اوستادر  ،البته). 124 - 115 /1 پرسش :1380، خرد مینوي( گذرد یم

و بد روان را  نیک هاي کردار رسیِ سروش و رشن در سه شب نخست پس از مرگ حساب
سروش به همـراه اورمـزد،    دیگر جايدر  ).Dadestan-i Denig, 1882: 14/ 4( عهده دارند به

سـروش اسـت    ایـن چون  ).ibid: 31/ 11( کنند یم رسی مهر، رشن، و بهمن روان را حساب
کننـد   یزشـن سـروش   يهفت سال در هفت کشور برا یدبرد، با یپل م چینودکه روان را به 

توانـد روان   یسروش از آن روست که سـروش مـ   برايشبه  مراسم سه). 11: 1380 ی،دادگ(
؛ 3/ 17: 1369، ناشایسـت  شایست(کند  نگهبانینجات دهد و از آن  دیواناز دست  مرده را

Dadestan-i Denig, 1882: 28/ 5, 6 .(به همـراه سـروش و آذر از جهـان پـس از      ارداویراف
  ).4: 1382، نامه ارداویراف(کرده است  دیدارمرگ 
  جنگاوري 4.3.3

 زینتن به فرمانِ شگفت  دلیرِ پرهیزگارِو  )3/ 23: 1369، ناشایست شایست( نیرومندتراو 
خشم دشمن اوسـت   دیو). 11: 1380 ی،دادگ(است و همواره تن به فرمان اورمزد دارد 

چنـد انـدرز   : 1382، پهلوي هاي متن؛ 17/ 22: 1369، ناشایست شایست؛ 19، 6: همان(
د شـو  ینه هزار سـال کشـته مـ    پایانو سرانجام به دست سروش در  )38، پوریوتکیشان
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 رو آز دشمن اوست     اینتعادل است و از  مینويسروش ). 14/ 7پرسش : 1380، خرد مینوي(
اهـورامزدا  ). 17/ 22: 1369، ناشایست شایست؛ 44/ 34: 1385، زادسپرم هاي وزیدگی(

). 48: 1367، پهلـوي  روایـت (و آز را خواهند کشت  اهریمنجهان  پایانو سروش در 
او از ). 9: 1380 ی،دادگ(بردن دروج هستند   بین از برايسگ و خروس همکار سروش 

راحت نخفته است و  آفرینشو سردار جهان است و از آغاز  گیتیطرف اورمزد نگهبان 
کنـد   یۀ آزار مردم هستند، مبارزه می، که مادیوانزند و با  یهر شب سه بار به مردم سر م

ــه     و آن ــا را ب ــاریکیه ــ ت ــد  یم ــان(ران ــت؛ 11: هم ــتنا شایس  ؛41/ 13: 1369، شایس
DENKARD, 1894: Book 9 (Sudgar Nask), 8/ 5(.  

. یسـت ن یگردارد که در متون د هایی    یژگیاز متون و یک، سروش در هر بینیم یکه م چنان
را  دادن کردن، و پـاداش  همراهیدادن،  یاري کاريِ خویشاست و  انتزاعی ها گاتسروش در 

گـردد و   یو متشخص م یرومندن یزديشود، ا ینو م ياوستاکه وارد  یبرعهده دارد، اما هنگام
بـه خـود    یـز را ن ي، و جنگـاور یـاري  دیـن هـا،      یماناز مردمان و پ ینگهبان کاريِ خویشسه 

 اوسـتا را از  یو نگهبـان  يجنگاور کاري خویش يدر متون پهلو یزدا ینا. دهد یاختصاص م
ـ   ها را ازدست داده    ۀ آنیحفظ کرده و بق از  آوري پیـام  کـاري  خـویش ، دو یاسـت و، از طرف

  .پس از مرگ را برعهده گرفته است هاي کاري خویشجانب اورمزد و 
آمـده  » تـر     بـزرگ «فقط با لقـب   گاهانسروش در : دارد حالتی چنین نیز ایزد اینصفات 

و متـون   اوسـتا حفظ نکرده است و اغلـب در   یگريمتن د یچصفت را در ه ینا یاست، ول
ـ  يپهلـو  ي»اهال«و  ییاوستا» اشون«او را با صفت  يپهلو ، و »پـاك «، »پرهیزگـار « یدر معن

ـ   اندام    ، و خوشنورانی زیبا، ایزدياو  اوستادر . بینیم یم» مقدس« در  یتصور شده اسـت، ول
ـ  نورانی اي کوه البرز خانه بااليدر  اوستاسروش . ندارد وصفی چنین پهلويمتون   یدارد، ول

امـا، از آن رو کـه او   . محل حضور او شرق تا غرب جهان دانسته شده است ير متون پهلود
ـ  یم یستادهرا در برابر اورمزد ا تـوان پنداشـت کـه او در     یدانند و اورمزد در بهشت است، م
  .بهشت حضور دارد

  
  شاهنامهصفات سروش در . 4

 یـل دهخـدا، ذ (اسـت  » فرشـته « يدر اصل به معنا یسروش در ادب فارس: یواژگان بررسی
 هـاي     تـوان تمـام سـروش    یوجود دارد، نمـ  شاهنامهکه در  هایی بر اساس نمونه). »سروش«

بـا   کـاري  خـویش از نظر صفات و  یگاه یراشمار آورد، ز به ییمزدا یزدرا سروش ا شاهنامه
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 يسروش به عنوان اسـم عـام در معنـا    یکبا  شاهنامهرو، در   یناز ا. هم تطابق کامل ندارند
رو     روبـه » یـی مزدا یـزد سـروش ا « يسروش به عنوان اسـم خـاص در معنـا    یکو » فرشته«

در . بار در حالت نکره و دو بار در حالت جمع آورده شـده اسـت   یک، مثالً سروش یمهست
  :بیاموزدبه او  افسونگريتا  آید یم یدوننزد فر یسروش یدون،داستان فر

ــد یسروش بهشـت  از آمـده  او، بـ  
  

  زشـت  و خوب همه دیبازگو تا که  
  )832 یتب /1: 1385 ،کزّازي(  

  :گوید یدربارة خود م افراسیاب
  فـــر و هسـت  يزدیــا دانـــشِ  مـرا 

  
ر  و برز یکی سروشان، چون همم،   بـ  

  )4977 یتب/ 2: همان(  

  :گوید یم یارزال دربارة فرزندان اسفند
  مهرنــوش و آذر    نــوش نِیکــ از هــم

  
  ســــروش  فرخ دو ،یگرام شاه دو  

  )5304 یتب/ 6: 1384 ،همان(  

سـابقه   نیـز آن دوره و ادوار بعـد   فارسی ادبیاتبستن سروش در  و جمع دیدناسم عام 
 خـوبی  را بـه  ي، کـه زبـان پهلـو   )ق 446: وفـات ( گرگـانی اسـعد   فخرالـدین که  دارد، چنان

و  ویـس ، در )1846/ 2: 1380مصـاحب،  (دانسته و از ادب عرب هم آگـاه بـوده اسـت     یم
  :گوید یم رامین

  گرد    آسمان و نیزم از رفت یهم
  

  کـرد  یمـ  راز مه با خاك یگفت تو  
  دنـد یبردو گـردون  بـه  وانید ای و
  

ـ  سروشـان  گفتـار  که     دندیشـن  یم
  دادار پــاك  بـر  ـنیآفر کرد یبس  

  
  اریبسـ  نینفـر  دژم ـویـ د بـر  چو  

ـ ن نـام  به را سروشان     بسـتود  کی
  

ــن   ــا شیای ــ يه ــدازه یب ــود ان   بنم
  )22 - 21: 1357 ی،گرگان(

  :برشمرده شده است ذیل هاي یژگیسروش و يبرا شاهنامهدر 
  ـ سروش در بهشت منزل دارد

ــد یسروشــ بهشــت از آمـــده او، ب  
  

  زشـت  و خوب  همه دیبازگو تا که  
  )832 یتب/ 1: 1385، کزّازي(  
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  هــوش  بـرآورد  کـو  هر آب در که
  

  ســــروش  نــد ینبروانـش   نویم به  
  )4499 یتب/ 4: 1383همان، (  

ـ آ که دونیا گر   سـروش  نـو یم ز دی
  

  هـوش  و اَورنـد  و فــرّ بدان نباشد  
  )1721 یتب/ 3: 1384همان، (  

  یباستز یـ مانند حور بهشت
ــت شــب چــو ــر رهی ــب خرامــان   آن از گشــت، ت ــن یکــی ـامدی   خــواه کی

  يمـــو  يپــا تا مشک از فروهشته  
  

ــبهشت حـــور کــردارِ بــه     يرو ـشی
ــ   ــد یسروش ــده او، ب ــت از آم   بهش

  
  زشـت  و خوب  همه دیبازگو تا که  

  )832 -  830یتب/ 1: 1385همان، (  

  آید یـ با صفت خجسته و فرخ م
  .دو صفت آمده است ایناز موارد سروش با  بسیاريدر 

  استـ سوار بر ابر 
  روشـــ ه سـتـ ـر آن ابرِ باران خجسـب

  
  وشـگـ  يکه بگشا یـودرز گفتــبه گ  

  )2948 یتب/ 3: 1384همان، (  

  است یدـ سبزپوش و سوار بر اسب سف
ــ    از کوه برشد خـروش  وهمان گه چ ــروش  دیدـپ ــرّخ س ــد از راه ف   آم
ـ به ز یاش سبز و خنگ    همه جامه ــز د    ری ــت او داری ــرو گش ــدل خس   ری

  )1916 - 1915/ 9: 1380همان، (
  

  شاهنامهسروش در  کاري خویش .5
  است نهانی اخبار بیان سروش کاري خویش نخستین 1.5

 و تخـت  دنبـال  بـه  اهـریمن  که نبود آگاه موضوع این از او اما بود، کیومرث دشمن اهریمن
  :اوست دیهیم

ــکای ــدیب ک،ی   پــوش  نـه یپلنگ بـا  ،يپــَر  سـانِ بـه    ســروش خجســته ام
  پــدر  بـا  یهم سازد چه دشمن که    در به در سخُن ــنیا راز به بگفتش

  )242 -  241 بیت/ 1: 1385 همان،(
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  :گوید می کیخسرو به افراسیاب دستگیري مورد در هوم
ــ ســروشِ   هانــــناگ ،یـخجســته شب

  
  انـــ نه ،رـن بـه مـب ،کرد آشکاراـب  

  )6090 یتب/ 2: همان(  

  .در غار پنهان شده است یابو من دانستم که افراس
  
  است خداوند جانب از رسانی پیام سروش کاري خویش دومین 2.5
 در مطلـب  ایـن  اسـت؛  شـده  صـحبت  بشر با خدا مستقیم رابطۀ از بار     یک فقط شاهنامه در

  :گوید می زردشت .است آمده دقیقی ابیات
  آمـدم  آسمان از: ـــدیگو یهمــــ

  
ــزد ز   ـــدا ن ــان يِخ ـــدم جه   آمــ

  بـهـشــت  انــدر  دمید را خداونـد  
  

  نبشـت  واز همـه اُستا و زند نیا من  
  )1012 -  1011 بیت /6: همان(  

 در سـروش  کـاري  خـویش  تـرین  بیش و است واسطه با بشر با خدا رابطۀ موارد بقیۀ در
 خبـر  شـنیدن  بـا  کیـومرث . اسـت  بشـر  بـه  بیـداري  و خواب در خدا پیام رساندن شاهنامه

  :کند می سوگواري دیوان دست به سیامک شدن کشته
  سـوگوار  ـــن یچـن ،یساـل نشستند

  
ــپـ   ــد ـامیـ ـــار داورِ از آمـ   کـردگــ

  ســروش  خجسـته  ـدشیآور درود  
  

  هوش بازآر و مخـروش ـشیب نیکز  
  مــن  فرمـان  بـه  برکـش و ساز سپه  

  
  انجـمــن  آن از گـرد  یکـ ی بــرآور  

ـــدکنش آن از   ــد  ب ــزم يرو ـوی   ـنی
  

  ـنیـ ک ز دل کــن  پـَردخته و بـپرداز  
  )261 -  258 بیت/ 1: 1385 همان،(  

  :بکشد را او که خواهد می و کند می اسیر را ضحاك فریدون که این از پس دیگر، جاي در
  دمـــان  خــجسته  ســروش  امــدیب

  
  زمـان  امــد ین را کـو  گفــت ! مــزن   

  سنگ چو ببندش شکسته، دونیا هم  
  

ـ آ کـوه  دو تا بِبر،   ـ  دتی   تنـگ  شیپ
  ياو بنــد  بــود  بِــه  اندرون، کوه به  

  
  ياو ـونـدیپ و ـشیخو برش ـدیاین  

  )1008 -  1006 بیت: همان(  

  :بکشد را او خوهد می و )بود گفته سروش که جایی( برد می شیرخوان به را ضحاك فریدون
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  ه سـروش ـه خجستـ ــگ همان امدیب
  

  گـوش  به گفتش راز یکی ،یبه چرب  
  وهـتـا دماونـد کـ    ته رابســ  نیه اـک  

  
  نـببـ  ـــ یر همچ   گـروه  ین تازنـان ب

  )1039 -  1038 یتب: همان(  

  .رود یبندد و م یدر البرزکوه م یکتنگ و تار يگران در غار يضحاك را با بندها یدونفر
 یگـودرز شـب  . خورند یشکست م یاناز توران یاپیپ یرانیانا یکاوس،ک یبه هنگام پادشاه

  :بیند یرا به خواب م يابر
ـ ـب   ه سـروش ـر آن ابرِ باران خجست

  
  وشـگ يه بگشاـک یبه گودرز گفت  

  )2948 یتب/ 3: 1384همان، (  

، از یاوش، پسـر سـ  یخسـرو ک یـد ، بایابید ییو شکست رها یسخت یناز ا یدخواه یاگر م
  :یایدب یرانتوران به ا

ـ ــیه اــد بـیو آـچ فـرّخش  یِران پ  
  

  د پاسخشـخواهد ده هچ ز چرخ آن  
  )2953 یتب: همان(  

  :کند یم یفتعر یوگ برايخواب را  اینگودرز 
  ته سـروش ـخجسـ  زدانی رمانِـبه ف

  
  دوش ،وابـبنمود در خـ  يرا روـم  

  )2966 یتب: همان(  

جهان  یندر ا یناز ا یشخواهد ب    مین گیرد، یم یابرا از افراس یاوشس ین، که کیخسروک
خواهـد تـا او را    یرو، از خدا م     یناز ا. ناسپاس شود یشینشاهان پ یبماند تا مبادا مانند برخ

  :برد یدر حال دعا خوابش م شبی. جهان ببرد یناز ا
  ه گوشـدر خواب کو را ب دیان دـچن
  

  ــن ـــهف ـــخ یته بگفت   جسته ســروشـ
ـ ن شاه يا که   ـ ن و اختـر   کی   بخـت  کی

  
ـ  یبسـ  يبِسـود      تخــت و تـاج  و ارهی

ـ ت جـــــهان  نیـ ز اگر     یبشـتافتــ  زی
  

  یافتــــ ی  همـه  یجسـت  چـه  آن کنون  
ـ  یگـیساـه همـب     ياـــ اك، جـداورِ پ

  
ـــیب   ــ ،یـاب ـــیت نیدـب ــ یرگ   ياـدرمپ

  )6372 -  6369 یتب/ 2: 1385همان، (  
  ــــچیه ياسایم ،یببخش یتیگ چو
  

  جیپســــ روزگـــارِ را تــو آمــد کــه  
  )6377 بیت: همان(  
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  :کند یم تعریفبزرگان  رايخواب را ب این یخسروک
  دوش ،ودـغنـ نم ـرگه مرا چشـسح

  
ـ امـیب زدانیز      روشـه سـ ـد خجست

ــاز ک   ــه برس ــآک ـــم ــ هـد گ   تـرفتن
  

ــد ن    ــر آم ـــنژَـِس ــت يدـ   و ناخفتن
  )6449 -  6448 یتب: همان(  

سـروش مزداپرسـتان را بـا     اسـالمی،  باورهـاي  تـأثیر که تحت  دیگران،و  فردوسی
سـروش،   زیـرا انـد،   توجه نداشـته  اوستایی باورهاي ظرایفاند، به  انگاشته یکی جبرئیل

اهـورامزدا را   پیام موردياست و اگر در  برداري و فرمان تابعیتکه گفته آمد، نماد  چنان
 یلمعادل جبرئ یوسنگنر ایزد کاري خویش اوستادر . او نبوده است اصلیکارکرد  رسانیده،

در » نریوسـنگ «و  اوسـتا ر د» سـنگهه  نریو«) 327: 1371 یدري،اوش(دانسته شده است 
و دوست اهورامزدا  آور پیامو  یکپ یزدنام ا یدر فارس» نرسی«و » نرسه«و  يمتون پهلو

  :است) 19: 1370، وندیداد اوستا،(
، یـزدي ا یـک پ ي، ایوسـنگ نر يا: را فراخواند و بـدو گفـت   نریوسنگ ایزددادار اهورامزدا 

  ).22: همان(» ...يبگو ینرو و او را چن یریمنا يشتابان به سرا
  
  است فریدون به افسونگري آموزش سروش کاري خویش سومین 3.5

  گاهیجا آن از گشت، تر رهیت شب چو
  

ـ ب خرامان     خـواه  ـــک ین یکـ ی ـامدی
  يمــو يپـا  تـا  مشـک  از فروهشـته   

  
ــبهشت حـــور کــردارِ بــه     يرو ـشی

ــد یسروشــ   بهشـــت از آمــده او، ب  
  

  زشـت  و خوب  همه دیبازگو تا که  
ـــر  ســــانِ  به آمد مهتر يِسو   يپـ  

  
ـــان   ــب ،ینه ـــونگر امختشی   يافسـ

ــا   ــدها کجـ ـــد را بنـ ــکل بدانـ   ـدیـ
  

ـ ناپد کنــد  افسـون،  بـه  گشاده،     ـدی
ـ ا کان بدانست دونیفر     سـت  يـزدی

  
د  دسـت  و کاریپ راه از نه   سـت  يبـ  

  )835 -  830بیت/ 1: 1385 کزّازي،(  
  .است آمده عام مفهوم در نکره حالت در سروش

  
  است مرگ از پس هاي آیین به مربوط سروش کاري خویش چهارمین 4.5

  :گوید می اش زندگی روز آخرین در کیخسرو
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ــــود  ییجــدا روزگارِ مرا بـ  
  

ود  ییآشنا ســروش با مگر   بـ  
  )6816 بیت/ 2: همان(  

  :پرسد می اسفندیار مردن چگونگی دربارة جاماسپ از گشتاسپ
  هــوش  ـدشیبرآ یبزرگ دسـت بـه
  

  سـروش  شِیپ تخت بر گـرخفته و  
  )3320 بیت /6: 1384 همان،(  

از  یددوم شـا  یۀکنا. اند از مردن در بستر ییها    یهسروش بودن کنا یشِبر تخت و پ یخفتگ
مردمـان را   يکردارها )رشن و اشتاد( یگرد یزددو ا یاريِجاست که سروش برخوردار از  آن

  ).648 :همان(سنجد  یمرسد و  یپس از مرگ برم
  :کردند یون، ناله و شیدند، که او را کشته دیاراسفند یانرو یدهپوش

  دندـوش آمـ هــ  بازِ یهشیو از بـچ
  

  دـدنـ ـروش آمـرّخ سفـ کینزد ـهب  
  )481 یتب: همان(  

بـردن بـه سـروش     یـایش ، نشـاهنامه در  یزبـان  یختارير یۀسروش، بر پا یکاز آمدن به نزد
 یزدا یناند که ا    برده یایش، سروش را نماز و نیار، زنان اسفندياست؛ از آن روخواسته شده 

کردار و رفتـار مردمـان را    ینکه در روز بازپس ینوياست و از داوران م یزيرستاخ یزداناز ا
  ).796: همان( سنجد یم

  ).523/ 1: 1377، ها یشت( سروش است یت، در سه شب نخست، روان تحت حماطرفیاز 
  
  است بخشی    نجات و آینده از خبر سروش کاري خویش پنجمین 5.5

  :نالید خدا به و برد پناه کوهی باالي به گریخت، می چوبینه بهرام از پرویز خسرو که هنگامی
  رشد خـروش ـوه بـاز ک ـوگه چ همان

  
ــدـپ   ـــی ــد از راه ف ـــد آم   روشـرّخ س

ـ به ز یگـز و خنـاش سب    همه جامه     رـی
  

ــز د   ــرو دلـت خســـگشــ دار اوـی   رـی
  )1916 - 1915 یتب/ 9: 1380، يکزّاز(  

  :امن برد يجا نجات داده و به جا    را گرفت و او را از آن یزسروش دست خسرو پرو
  سـت؟ یبدو گفت خسرو کـه نـام تـو چ   

  
  ستـیـ گر يو چنـد  يگفت چند یهم  

  روشـنـامم سـ  : تـدو گفـ ــه بــفرشت  
  

  روشـــ باش از خ دور يشد منیچو ا  
  )1920 -  1919 یتب: همان(  
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وهشـت سـال    یو سـ  یرس یم یبه پادشاه يزود دهد که به یسروش به او خبر م ،سپس
ـ  کـاري  خـویش  یـن بازتـاب ا ). همـان ( یشـ  یم یدگاه ناپد و آن کنی یم یپادشاه در  یرا حت

  :بینیم یم نیز) 352 :1386( یرازحافظ ش ۀنام یساق
ـــروغ   مقــبالن ةدیــددل و  فـ

  
  دالن صاحــب  جـان  نعمت یول  

  نظــر  ونیهمــا يهمـــا يا اال  
  

  خبــر مبــارك ســروش خجســته  
    

  شاهنامهو  مزدیسنیدر متون  ها کاري خویشصفات و  مقایسۀ. 6
ــان ــ چن ــه م ــیم یک ــه ســروش وارد  ی، هنگــامبین ــ شــاهنامهک صــفات و  یبرخــ شــود، یم
صـفات و   یکنـد، و برخـ   یرا حفـظ مـ   برخـی دهد،  یخود را از دست م هاي کاري خویش
  :شود ینو به او اضافه م هاي کاري خویش
  
 صفات مقایسۀ 1.6

 شـناختی  هستی مراتب در و است بزرگ ایزدان با رتبه هم ایزدي سروش مزدایی، متون در. 1
 هرگـز  سـروش  ،شـاهنامه  توحیـدي  هاي جنبه علت به اما ندارد، کم اورمزد از چیزي گاهی
  .است نرفته شمار به مستقل ایزدي
 در اسـت،  »پـاك « و »پرهیزگـار « پهلـوي  متـون  و اوستا در سروش صفت ترین بیش. 2

  .است آمده »فرخ« و »خجسته« صفات با اغلب شاهنامه در سروش که صورتی
 آورده خـود  بـا  اوستا از را صفت این و است شده خوانده »زیبا« شاهنامه در سروش. 3
  .است فرشته بلکه ،نیست »ایزد سروش« معنی به است بهشتی حور چون که سروشی اما ،است
 کـه  جهـت  ایـن  از امـا  نیست، سروش لباس رنگ از حرفی پهلوي متون و اوستا در. 4

 تصـور  تـوان  مـی  اسـت،  ارتباط در مرگ مناسک با و دارد برعهده را روحانیان کاري خویش
 جنگـاور  را او اگـر  حتـی  و اسـت  سـپید  آسـرونان  لبـاس  زیـرا  دارد، سپید جامۀ او که کرد

 و) 4: 1380 دادگـی، ( اسـت  سـرخ  و گوهرنشـان  سـیمین،  زرین، جنگاوران لباس بپنداریم،
  .ندارد پهلوي متون و اوستا به ربطی شاهنامه در سروش بودن سبزپوش

 سـفید  اسـب  یـک  بـر  سـوار  یـا  ابر بر سوار و سبز لباس در شاهنامه در ایزد سروش. 5
 کشـیده  تصـویر  بـه  نـورانی  سفید اسب چهار با او اوستا در که حالی در است، شده تصویر

  .است شده
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 در دارد؛ متفـاوتی  منزلگـاه  مزدایی متون در اما دارد، منزل بهشت در شاهنامه سروش. 6
 .اوسـت  خانۀ جهان جاي همه پهلوي متون در. است هربرز قلۀ در او ستون صد خانۀ اوستا

  .دارد جاي بهشت در ایستد می اهورامزدا برابر در که گاه آن و
 سروش نداي واسطۀ به را افراسیاب است، غارنشین زاهدي که هوم، شاهنامه در. 7

 قربـانی  سـروش  بـراي  هربـرز  قلۀ در هوم که خوانیم می هم اوستا در و کند می دستگیر
  .است کرده
 

 ها کاري خویش مقایسۀ 2.6

 کـاري  خویش این و ندارد را اهورامزدا جانب از آوري پیام کاري خویش اوستا در سروش. 1
 گاهی و ایزدان دیگر همراه به سروش گاهی متون این در. شود می ظاهر پهلوي متن چند در
 آوردن کـاري  خـویش  بشـر  زندگی آغازِ در او. آورد می مردمان براي را اورمزد پیام تنهایی به

 کـه  صورتی در. دارد آخرالزمانی     کاري خویش جهان پایان در و داشت را اورمزد هاي توصیه
 نهـانی  اخبـار  بیان و خداوند جانب از آوري پیام سروش کاري خویش ترین بیش شاهنامه در
. دارد برعهـده  را کار این تنهایی  به سروش همواره شاهنامه در طرفی، از و، است قهرمانان به

 متـون  در »ایـزد  سروش« آوري پیام با گاهی شاهنامه در خداوند جانب از سروش آوري پیام
  .خیر گاهی و دارد شباهت پهلوي
 سـروش  بـا  توانـد  مـی  آمـده،  خسـروپرویز  داستان در که بخشی، نجات کاري خویش. 2
 :آمـده  اوسـتا  در .اسـت  جهانیان نگهبان او چون باشد، داشته ربط پهلوي متون و نو ياوستا

 فرشـته  داسـتان  ایـن  در ،طرفی از. آید می او کمک به سروش بخواند، را اهورامزدا کسی اگر
 .کند می معرفی سروش را خود وضوح به

 »ایزد سروش« با شک بدون و آمده سروش براي شاهنامه در که دیگري کاري خویش. 3
 مرگ داستان در که است مرگ از پس او کاري خویش است مرتبط پهلوي متون در

 و گاهان در که سروش، بخشی پاداش. است شده بیان کیخسرو ناپدیدشدن و اسفندیار
  .است مرگ از پس کاري خویش نوعی باشد، فرشکرد به مربوط اگر آمده، نو ياوستا
  .است نیافته بازتابی شاهنامه در پهلوي متون و اوستا جنگاور سروشِ .4
 ویژگـی  ایـن  امـا  دارد، افسونگري کاري خویش شاهنامه در »فرشته« معنی در سروش .5

  .ندارد وجود مزدایی متون در



 141   پور محدثه قاسمو  حسین حیدري

  شاهنامه و مزدایی متون در سروش هاي کاري خویش و     صفات مقایسۀ جدول
  شاهنامه  پهلوي متون  نو ياوستا  گاهانی ياوستا  
        ●  تر بزرگ

    ●  ●    اهال و اشون
  ●    ●    ستوده پیکري داراي و زیبا و اندام خوش

      ●    راستی سرور
      ●    نورانی
      ●    فرهمند

      ●    هربرز کوه باالي بر اي  خانه در
      ●    فرزانه و نیرومند

    ●      ایستد می اورمزد روي روبه
  ●        بهشت در منزل

  ●        فرخ و خجسته
  ●    ●    سفید اسب بر سوار

  ●        ابر بر سوار
  ●        سبزپوش

    ●      اوست حضور محل جهان همۀ
      ●  ●  همراه و یاریگر

      ●  ●  بخش پاداش
    ●  ●    نگهبان

      ●    یاري دین
    ●  ●    جنگاور

  ●  ●      خداوند جانب از آور پیام
  ●  ●  ●  ●  مرگ از پس کاري خویش داراي

  ●        نهانی خبر آوردن
  ●        افسونگري آموزندة

  ●        آینده از خبردهنده و بخش نجات
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  گیري نتیجه .7
 و صـفات  بررسـی  بـا  اسـت،  آمـده  »فرشته« معنی در سروش شاهنامه در که مواردي جز هب

 از کـاملی  بازتـاب  شـاهنامه  سروش که گفت توان می مزدایی ایزد سروش هاي کاري خویش
  .نیست ایزد سروش

 بـه  اصـالً  آفـرینش  از نگهبـانی  و یاري، دین جنگاوري، مانند ایزد سروش صفات برخی
 از خبـر  و آینـده  از خبـر  ماننـد  شـاهنامه  در سروش صفات برخی و است نرسیده شاهنامه

  .ندارد وجود ایزد سروش در پنهانی رویدادهاي
نـدارد و از سـروش متـون     اوسـتا با سروش  یمشابه کاري خویش یچه شاهنامهسروش 

 )پس از مرگ هاي کاري خویشاز جانب خداوند و  آوري پیام( کاري خویشفقط دو  يپهلو
 يکـار را بـا همکـار    یـن ، کـه ا يالبته، برخالف سروش متون پهلو. را به همراه آورده است

دو  ،طرفـی از . کار را برعهـده دارد  این تنهایی به شاهنامهدهد، سروش  یانجام م دیگر ایزدان
 را بر عهده گرفته اسـت و  یبخش و نجات یندهو خبر دادن از آ یاخبار نهان یانب کاري خویش

کـه در داسـتان    یبخشـ  نجـات  کـاري  خـویش البته، . مربوط به سروش عام است افسونگري
و  یگاهـان  ياوسـتا سـروش در   دهنـدگی  یـاري  کاري خویشتواند با  یآمده م پرویزخسرو 

 یـز اهـورامزدا را بخوانـد، ن   کسـی دهنده است و اگـر   یارينو مربوط باشد، چون او  ياوستا
 یـز ن ياز مردمان در متـون پهلـو   ینگهبان کاري خویش، با یاز طرف. آید یسروش به کمک م

  .تواند مربوط باشد یم
ور قطع سـروش  به ط )پس از مرگ هاي آیینو ارتباط با  یبخش نجات( فقط در دو مورد

 بـدون ، شـاهنامه  دیگر هاي مورد و گزارش اینشود و در  یمربوط م یزدبا سروش ا شاهنامه
 یگرد یتخدا و تابع تر بیشو اقتدار  یدخود را در جهت توح یاسالم یدعقا یفردوس ید،ترد

  .خود اعمال کرده است نامۀ باستانجهان در  یروهاين
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