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بررسی مفهوم سروش در متون اوستایی و پهلوی
میترا آقا محمد حسنی  ،دکتر فاطمه الجوردی

چکیده :
سروش از مهمترين ايزدان دين زردشتی است .اين ايزد در سلسله مراتب ايزدان دين
زردشتی جايگاه ويژهای را به خود اختصاص داده ،و از معدود ايزدانی است که نام او در
سرودهای گاهانی آمده است .آنچه که در اين پژوهش بدان پرداخته میشود ،يافتن پرسشی
برای اين مساله است که ارتباط سروش با ايزدان ديگر زردشتی چیست؟ اين ايزد در گاهان و
متون ديگر اوستايی و پهلوی چه جايگاهی دارد؟ و خويشکاری او در وقايع مربوط به پس از
مرگ انسان چیست؟ سروش در متون اوستايی و پهلوی ايزد اطاعت ،فرمانبرداری و انضباط
در دين مزدايی است؛ او پیام الهی را میشنود و از آن اطاعت میکند؛ او همواره بیدار است و
مردمان را از آسیبهای اهريمن و ديوان محافظت میکند .اين ايزد همچنین در انتقال روح
انسان به جهان پس از مرگ ،با دو ايزد میترا و رشن همکاری میکند .روش اين پژوهش
کتابخانهای ،و با تکیه بر متون اوستايی و پهلوی است.

واژگان کلیدی  :روش ،میترا ،اهريمن ،گاهان ،ايزدان زردشتی.
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مقدمه:
سروش يکي از مهمترين ايزدان دين زردشتي است .اين واژه که در اوستای گاهاني

به 7صورت  ، səraošaدر اوستای متاخر به صورت  sraošaو در فارسي ميانه به صورت

 srōšآمده است ،از ريشه  sraw-يا  sru-به معني «شنيدن» يا «پذيرفتن و اطاعت
کردن» و به عبارت ديگر «شنيدن و فرمانبرداری» است ( .)Malandra, npnاو فرامين
خداوند را ميشنود؛ اين فرامين را به مردم ابالغ ميکند و از آنها ميخواهد که در
فرمانبرداری از پيام و آموزه های او بکوشند ( .)Modi, 1979 : 434به بيان ديگر،
سروش نيرويي است که انسان از طريق آن به کالم خداوند گوش فرا ميدهد و سر به
اطاعت از آن ميسپارد .سروش همچنين نظمي است که الزمۀ چنين اطاعتي تلقي ميشود.
افزون بر اين ،ايزد سروش به عنوان گوش شنوای اهورهمزدا ،فريادهای مردمي را که
توسط ديوان گمراه شده اند و نيز صدای آناني را که همانند ديوان ميانديشند ،ميشنود و
برای پيکار با ديوان به زمين ميآيد .بدين ترتيب ،سروش به عنوان يک ايزد مستقل ،حامل
کالم الهي و همچنين سرکوب کنندۀ ديوان و همۀ کساني است که آگاهانه از شنيدن و
فرمانبرداری از کالم الهي سر باز ميزنند (.)Zaehner, 1955: 94-95
سروش درگاهان:
سروش در ميان ايزدان ديگر زردتشتي از جايگاه قابل مالحظه ای برخوردار است؛
چنان که مي توان او را يکي از معدود ايزداني دانست که در گاهان از او نام برده شده
است .اين ايزد افزون بر گاهان در اوستای متاخر نيز دارای مقامي بلند است؛ تا آنجا که دو
سرود از سرودهای مهم اوستايي به او اختصاص يافته و يسن های سوم تا هشتم به نام او
«سروش درون» ناميده شده است .عالوه بر اين سرودها «سروش باژ» نيز در مجموعه
خرده اوستا به اين ايزدکهن منسوب است که خود بيانگر جايگاه مهم او در باورهای ديني
عامه زرتشتيان و آيينهای ديني آنهاست (راشد محصل.)6931:3 ،
نام سروش  7بار در گاهان  -در يسنه هات  13بند  ، 5هات  95بندهای  5و ، 61
هات  19بند  ، 61هات  11بند  ، 61هات  15بند  5و هات  11بند  _ 67آمده است
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) .(Kreynebroek, 1999: 7اين در حالي است که در اين متن کهن جز نام امشاسپندان
و ايزد اشي  -ايزد ثروت و خوشبختي  -و نيز ايزد آذر ،نام هيچ يک از ايزدان ديگر
زردشتي به ميان نيامده است ) .(Taraporewala, 1950: 40سروش در گاهان در ميان
امشاسپندان که بعدها در اوستای متاخر نقش محوری را در کيش مزدايي ايفا ميکنند ،قرار
دارد ) . (Dhalla, 1972:41اين ايزد همچون ديگر مفاهيم انتزاعي ،اما تشخص يافته،
نشان دهنده جنبهای از جنبههای اهورهمزدا و تجلي وجه فرمانبرداری او دانسته شده است
(پورداود ،6937 ،ج .)567-561 :6با اين همه،

نميتوان با قطعيت گفت که آيا

فرمانبرداری در گاهان در همه موارد صرفا )مفهومي انتزاعي است ،و يا در مواردی نيز
صورت تجسم يافته ايزدی آن مورد نظر است . (Dhalla, 1972,: 41-42) .حضور
سروش در گاهان ،گمان برخي از ايرانپژوهان را مبني بر اين که اين ايزد ممکن است
يکي از ايزدان شناخته شده در باورهای کهن ايراني پيش از ظهور زردشت باشد ،تقويت
ميکند (راشد محصل61 :6931 ،؛ کريستنسن .)59 :6971 ،اگرچه سروش در گاهان
هرگز در زمره امشاسپندان به شمار نيامده است ،اما در کنار اشه ،وهومنه و ديگر ايزدان
زردشتي از جايگاه بلندی برخوردار است و از ياوران نزديک امشاسپندان قلمداد ميشود.
او همچون ساير ايزدان ،گاه به عنوان وجودی مجرد و گاه )به عنوان وجودی تشخص
يافته ظاهر ميگردد) (Malandra, npnاهميت سروش در گاهان سبب شده که گاه برخي
از پژوهشگران در بيان سلسله مراتب ايزدان زردشتي او را همرديف امشاسپندان قرار
دهند .اما و اقعيت اين است که او پس از اهورهمزدا و امشاسپندان ،و در ميان ايزدان
زرتشتي جای دارد .به هر روی ،سروش در ميان ديگر ايزداني که نام آنها در مرتبهای
مشابه مرتبۀ امشاسپندان آمده است ،کهن ترين ،اخالقيترين و بزرگترينِ آنهاست .همچنين
سروش و اشي در گاهان زوجي را تشکيل ميدهند ( )Taraporewala, 1950: 45و
اشاره شده است که سروش همراه با اشي به نيکوکاران و بدکاران پاداش و پادافره
ميبخشد (يسنه ،هات  ،19بند 61؛ بويس .)91 :6933 ،زردشت در گاهان تنها از
اهوره مزدا و کساني که او کارهای خود را به ياری آنها انجام ميدهد ،يعني امشاسپندان،
سپنتهمينيو و سروش ،سخن ميگويد ( .)Boyce, 1969: 10-34به اعتقاد زينر ،هنگامي
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که امشاسپندان تقسيم شدند و در يک گروه فشرده قرار گرفتند ،به تدريج تمامي اعتبار
ديني خود را از دست دادند؛ به طوری که زردشتيان ميتوانستند آنها را به سادگي از

7
آيينهای روزانه ديني خود کنار بگذارند ،بدون آن که به س اختار و اهميت اين آيينها آسيبي

وارد شود .در اين ميان دو ايزد هوم به عنوان ايزدی مجسم در يک گياه و سروش به مثابه
ايزدی که ميشنود و اطاعت ميکند ،اهميت ويژهای يافتند (.)Zaehner, 1961: 96
مفسران گاهان واژه سروش را در اين متن غالبا به معنای د اهورهمزدا
ميدانندفرمانبرداری و اطاعت ترجمه مي کنند و آن را همچون ديگر نامهای به کار رفته در
گاهان ،يکي از صفات متعدد اهورامزدا مي دانند .از اين رو ،سروش در گاهان در اصل
تجلي فرمانبرداری و اطاعت اهورهمزدا و مخالفت با کاهلي و بينظمي است (راشد
محصل .)63 :6931 ،به بيان د يگر ،سروش نشان دهنده فرمانبرداری در سنت ديني است؛
چنان که جکسن او را تجسم خدمت الوهي معرفي ميکند (.)Dhalla, 1972: 41
زردشت در گاهان (هات  ، 13بند  )5از سروش با عنوان «تواناتر از همگان» ياد ،و بيان
ميکند که در آرزوی ديدار سروش است .او در سرودی ديگر از اهورهمزدا ميخواهد که
«مرا آشکارا از برگماشتن آن ردِ درمان بخشِ زندگي بياگاهان و [ بگذار ] «سروش» و
«منش نيک» بدو و به هر کس که تو خود او را خواستاری ،روی آورند( ».يسنه ،هات ،11
بند  .)61زردشت همچنين از سروش به عنوان برترين موجود آسماني ميخواهد تا کمال
نهايي جهان را بر او آشکار سازد .سروش ضامن اطاعتي است که انسان را به خداوند
پيوند ميدهد .از اين رو ميتوان او را واسطهای ميان انسان و اهورهمزدا در کيش مزدايي،
و طريقي که به خداوند و سرای او منتهي ميگردد ،به شمار آورد ( Zaehner, 1961:
 .)95به طور کلي ،واژه سر وش در برخي از متون گاهاني در معنای اصلي آن يعني
فرمانبرداری ،و نه روح تشخص يافته اين فضيلت مجرد ظاهر ميگردد ( Dhalla, 1972:
 .)42آنچه که مسلم است ،سروش شخصيتي آشکارا گاهاني است؛ اما يافتن تاريخي که از
آن پس سروش دارای چنان اهميتي شد که سرودی مستقل را در اوستا به خود اختصاص
داد ،دشوار و تا حدی غير ممکن است ( Boyce, 1982, vol. 1: 271; Moulton,
.)1972: 167
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سروش در اوستای متاخر:
سروش در اوستای متاخر گاه در همان معنای گاهاني خود يعني اطاعت و
فرمانبرداری به کار ميرود .اما به طور کلي ميتوان زمينههای شخصي سروش را از
کاربردهای مختلف معنايي اين واژه و نيز ترکيبهايي که در توصيف نام او به کار رفته
است ،دريافت (راشد محصل .)61 :6931 ،نام سروش در اوستای متاخر اغلب در کنار
امشاسپندان آمده است ،از اين رو برخي از پژوهشگران آن را از جمله امشاسپندان به شمار
آوردهاند ( .)Moulton, 1972: 99ايزد سروش به طور کلي سه بخش از اوستای متاخر
را به خود اختصاص داده است .اين سه بخش عبارت اند از  :هات  57از يسنه که
«سروش يشت سر شب» نام دارد؛ يشتي با عنوان «سروش يشت هادخت» و بخشي در
خردهاوستا با نام «سروش باژ» .سروش سر شب به سبب آن که مومنان زردشتي پيش از
استراحت شبانه آن را تالوت ميکردهاند ،بعدها به اين نام شهرت يافت .اين سرود خود
شامل ابياتي است که همچون بخشهايي از مهريشت به نظم درآورده شده است .سروش
يشت سر شب از يسنه  56اقتباس شده و در طول چندين نسل بسط يافته است ( Boyce,
 .)1982, vol.2, :252-253اما افزون بر اين سه بخش مجزا ،در بسياری ديگر از
بخشهای اوستا از سروش با اوصاف و عبارات ويژهای ياد شده است .اين ايزد در اوستا
عمدتا با عنوان مقدس (يسنه هات  ، 1بند  1؛ يسنه هات  ، 11بند  1؛ وسپرد  ،کرده ، 7
بند  6؛ ويسپرد کرده  ، 66بندهای  1و  61؛ هرمزد يشت بند  3؛ فروردين يشت  ،بند 611
؛ ونديداد فرگرد  ، 3بند  ،)51و با صفاتي چون نيک و پاداش دهنده (يسنه هات  ،63بند
6؛ يسنه هات  ،51بند  ،)9توانا  ،پيروزمند و خوش اندام (يسنه ،هات  ،15بند 61؛ ويسپرد،
کرده  ،61بند 61؛ ونديداد ،فرگرد  ،63بندهای 65و 15؛ مهريشت ،بند  ، )51دلير و دارای
اسلحه قوی آزنده و اهورايي ،تهم و قوی بازو (يسنه ،هات  ،57بندهای ،69 ،5 ،9 ،1 ،6
99؛ سروش يشت هادخت ،بندهای  ، )19 ،63 ،3 ،6چست و چاالک (يسنه ،هات ،)57
پارسای برزمند پيروز گيتي افزای اشون (يسنه ،هات  )57توصيف شده است (نک:
پورداود،6937 ،ج  .)567 ،6او هرگز به خواب نمي رود و هوشيارانه از آفرينش اهورهمزدا
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نگاهباني و پس از فرو رفتن خورشيد ،سراسر جهان استومند را با سالخ آخته خود
پاسباني ميکند .او در تمام مدت شبانهروز با ديوان مزندری پيکار ميکند .سروش خانهای

7
استوار ،دارای صد ستون دارد که بر فراز بلندترين ستيغ کوه البزر بنا نهاده شده؛ خانهای

که درونش خود روشن ،و بيرون آن ستاره آذين است .او امشاسپندان را با نيرو و دانايي و
فرزانگي خود به هفت کشور زمين آورد و به راستي آموزگار ديني به شمار ميرود .او
همچنين شايسته ستايش ايزد هوم دانسته شده است (يسنه ،هات  ،57بندهای 19-61؛
سروش هادخت يشت ،بند  .)61هيچ قرباني و نيايشي در نزد اهورهمزدا واجد ارزش و
اعتبار نيست ،مگر آن که ايزد سروش در آنجا حضور داشته باشد (يسنه ،هات  .)51او
نگاهبان پيمان آشتي ميان دروندان و سپندترين اشونان است (سروش هادخت يشت ،بند
.)61
بر اساس بندهايي از هات  57از يسنه ،سروش گردونهای دارد که چهار اسب تکاور،
روشن ،درخشان ،پاک ،هوشيار و بيسايه و با سمهای شاخي زرکوب آن را در پهنه مينوی
به حرکت در ميآورند .اين تکاوران ،از ابر و باد و باران و اسبان و مرغهای پران و تيرِ
خوب پرتاب شده ،تندترند .آنها سروش نيک اشون را ميکشند و با دو رزم افزار فرا
ميرسند؛ از پي هر کس بتازند به او ميرسند و کسي به آنها نميرسد .سروش هر کسي
را که بخواهد از شرق هند تا غرب جهان برميگيرد و برمياندازد (يسنه ،هات  ،57بندهای
.)13-17
از صفـات بسيار مهم سروش در اوستا ميتوان به صفت «تنومنثره» (يسنه  )57يا
تن -منثره (آن که بدن او از کلمات مقدس است) اشاره کرد .اين واژه که در تفاسير
پهلوی اوستا به «تنفرمان» ترجمه شده است  ،به معني کسي است که سراسر وجودش
فرمانبرداری از اهورهمزداسـت .بر طبق ايمان مزدايي ،منثره ،روح مقدس اهورهمزدا يا
قانون متعاليست که زردشت از طريق آن نيروهای شر را شکست ميدهد ( Baynes,
 .)1906 : 378; Kreynbroek, 1999 :164به نوشته پورداود ترکيب واژه منثره به
معنای کالم اهورهمزدا با واژه تنو يا تن صفتي بسيار برازنده برای ايزد سروش است ،زيرا
چنان که پيش از اين نيز ذکر شد ،سروش تجسم کامل فرمانبرداری از فرمانهای
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اهورهمزداست (پورداود ،6937 ،ج .)567-567 :6همچنين به موجب عباراتي در اوستا
سروش در ميان آفريدگان اهورهمزدا نخستين کسي است که زبان به ستايش اهورهمزدا و
امشاسپندان گشود ،گاهان را سرود ،برسم را گسترد ،آيينهای ديني را به جای آورد و به
عنوان آموزگاری معنوی ،آموزههای ديني را به مردمان آموخت (مهريشت ،بند 633؛ يسنه،
هات  ،57کرده دهم ،بند  19و کرده دوم بند  .)1به سبب ارتباط سروش با کالم الهي و
ذکر ،ابوريحان بيروني در آثارالباقيه خود سر وش را به عنوان نخستين کسي که مردم را به
زمزه کردن امر کرد ،معرفي کرده است (بيروني .)173-113 :6933 ،از اين رو ،سروش به
راستي تجسم آشکار کالم مقدس است؛ او به سبب تجسم يافتن در نيايشهای مومنان در
همه آيينهای مقدس حضور دارد ،و نيايشهای آنها را به آسمان ميبـرد .در يسنه هات 57
کردۀ نهم «فشوشومنثرۀ» پيروزمند و سراسر «يَسنوکِرتِي» به عنوان رزم افزار پيروزمند و
کارآزموده سروش معرفي شدهاند .او همچنين با سالح دعای معروف اهونهوئيريه که
مقدسترين دعای زردشتي و يسن هفتهاتي به شمار ميرود ،ديوان و شريران را سرکوب
ميسازد ( .)Zaehner, 1961 : 95; Dhalla, 1972 : 103زردشت نيز به موجب همين
کارکرد ويژه سروش و نيز به سبب قدرت اثربخشي فوقالعادهای که برای نيايش قائل بود،
او را «ويسپه مزيشتم  »6به معني «از همه بزرگتر» (يسنه ،هات  ،99بند  )5ميخواند
( .)Boyce, 1970 : 33شايد از آن روی بود که روحانيان زردشتي بعدها جايگاه سروش
را به هفتمين امشاسپند زردشتي ارتقا دادند و تاکيد کردند که اهوره مزدا او را به عنوان
جانشين خود بر روی زمين برگزيده ،و مسئوليت مهم نگاهباني از آدمي را به جای سپنته
مينيو به سروش واگذار کرده است (.)Boyce, 1982, vol. 2:252-253
بر اساس متون اوستايي متاخر ،سروش دارای چند کارکرد ويژه است .يکي از
کارکردهای مهم اين ايزد بزرگ ،نقش او در فرجامشناسي مزدايي است .سروش يکي از
داوراني است که ارواح مردگان را بر روی پل چينوت داوری ميکند .بر طبق باورهای
زردشتي روان فرد پس از مرگ ،به مدت سه شبانهروز در نزديکي سر او ميگردد و

. vīspə.mazištəm
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اميدوار است که بتواند بار ديگر به بدن فرد باز گردد .در اين ميان ديوان نيز در پي آنند تا
آتشي را که بستگان فرد درگذشته در کنار پيکر او روشن کردهاند ،خاموش کنند و جسم
او 7را از بين ببرند .اگر فرد در زمان حيات خود سه مراسم شب را در پاسداشت ايزد

سروش برگزار کرده باشد ،اين ايزد او را در سه روز نخست پس از مرگش تنها
نميگذارد .در سپيدهدم روز چهارم ،سروش روح فرد پرهيزگار را به سوی پل چينوت
هدايت ميکند ( .)Dhalla, 1972 : 239; Choksy, 2002 :20سروش عمل داوری
پس از مرگ را به ياری دو ايزد ديگر يعني ميترا و رشن (يا رشنو) انجام ميدهد؛ اما نام
اين دو درگاهان ذکر نشده است ( .)Dhalla, 1963:62; Shaked, 1995 :13در واقع،
سه داور  -سروش  ،ميترا و رشن  -بر روی پل چينوت در انتظار روح فرد در گذشته
هستند تا اعمال او را با ترازويي که هرگز اشتباه نميکند ،وزن کنند (موله.)637 :6919 ،
در فرجامشناسي زردشتي ،سروش در سمت راست ميترا ،و رشن در سمت چپ او جای
دارد ( .)Duchesne-Guillmin, 1969:27; Shaked, 1995:10-11اين سه ايزد بنا
بر آموزههای زرواني نيز ميکوشند تا نگذارند پيمان ميان اهرمزد و اهريمن شکسته شود
).(Zaehner, 1955: 102-103
از ديگر خويشکاریهای سروش به عنوان ايزد نگاهبان نظم و انضباط ،ميتوان به
نظارت بر جهان مادی و نظم بخشيدن به آن اشاره کرد .او مردمان را به ويژه در هنگام
شب و زمان فعاليت ديوان پاسباني ميکند و آنان را از بدی ديوان و آسيبهای آنها حفظ
ميکند .سروش پيوسته مراقب است که همۀ امور در جهان مطابق قاعده و نظم ويژۀ آن
انجام شود؛ از اين رو اين ايزد در مراسم خاصي که با سرودن يسنه همراه است ،به
صورت يک موبد يا سروش ورز 6که وظيفه حفظ نظم مراسم را برعهده دارد ،ظاهر
ميگردد (موله.)51 :6919 ،
از وظايف مهم سروش نبرد دائمي با سه ديو مهم زردشتي يعني ائشمه( 1خشـم)،
دروج (دروغ) و آز
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) Sundermann, 2008: 159در تفکر زردشتي متاخر  -عمدتا در متون پهلوی  -ديو
آز اهميت کيهاني ويژهای کسب ميکند .اهريمن به ياری او در صدد بر ميآيد تا آفرينش
اهورهمزدا را ويران و تباه سازد .در اين ميان آز موجودات را به خوردن و آشاميدن بسيار
واميدارد و با اعمال خود سبب ميشود تا انسانها از اهداف معنوی خود دور شوند .اما در
واپسين قرنهای پيش از فرشکرد ،قدرت او بر موجودات نقصان خواهد يافت ،آنها ديگر
نيازی به خوردن و آشاميدن نخواهند داشت و مرگ ديگر تهديدی برای آنها نخواهد بود.
از اين رو ،ديو آز که ديگر از ميان آفريدههای اهورهمزدا لقمهای نمييابد ،و به بلعيدن
آفريدههای اهريمن روی ميآورد ،سرانجام توسط سروش که رقيب سرسخت اوست،
سرکوب ميشود (موله.)13 :6919 ،
سروش همچنين با رزم افزار کار ساز خود ديو خشم را زخمي و ناتوان ميسازد
(يسنه ،هات  ،57بند  .)63در سنت متاخر ،سروش سرور گيتي است ،همچنان که سرور
دانا _ اهورهمزدا _ سرور جهان مينوی است؛ و همان طور که سرور دانا از روان مخلوقات
محافظت ميکند ،سروش نيز نگاهبان و حامي تن آنهاست .از اين رو ،او پس از غروب
خورشيد بر روی زمين نازل ميشود و با ائشمه که دشمن فاني جامعه زردشتي و رقيب
هميشگي اوست ،پيکار ،و از جهان در مقابل نيروهای ويرانگر اين ديو محافظت ميکند .او
سه بار در طول روز و سه بار در طول شب بر زمين فرود ميآيد و روح شر يا انگره مينيو،
ديو خشم و ديوان مزندری را شکست ميدهد و بار ديگر پيروزمندانه به مجمع امشاسپندان
در آسمان باز ميگردد )95-96; Dhalla, 1972: 102-103:(Zaehner, 1961
مبارزه سروش با ديو خشم در ونديداد به ياری خروس انجام ميپذيرد .خروس
سحرگاهان از سوی سروش مامور ميشود که بانگ برداشته و مردم را برای ستايش
اهورهمزدا بيدار کند .از اين رو ،خروس که در سپيده دم نويد سپری شدن تاريکي ،نابودی
ديوان و برآمدن خورشيد و روز را ميدهد ،در نزد زردشتيان پرندهای مقدس به شمار
ميآيد و خوردن گوشت آن را جايز نميدانند (ونديداد ،فرگرد  ،63بندهای  19تا 11؛
. Aēšma
. Āz/Āzi
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پورداود ،6937 ،ج .)511-513 :6بنابراين ،خروس که در اوستا پَرودَرش (به معني
پيشبين) نام دارد ،نمايندۀ ايزد سروش بر روی زمين ،و مرغ ورجاوند ايزدی است و

7
خويشکاری او بيدار کردن مردمان در سپيده دم و ناچيز کردن پتيارگي بوشاسپ ديو (يا

ديو بوشياست)  -به معني با دستهای دراز ،و نماد تنبلي سحرگاهي -است (دوستخواه،
 ،6939ج357-351 :1؛ موله .)13 :6919 ،در فرگرد هجدهم ونديداد آمده است نخستين
کسي که پس از شنيدن بانگ خروش از جای برخيزد ،پيش از همه به بهشت ميرود ،و
کسي که «نخست با دستان پاک شسته ،هيزم پاک نزد آتش  -پسر اهورهمزدا  -برد ،آتش
از او خشنود شود و بر او خشم نگيرد ( »...ونديداد ،فرگرد  ،63بند  .)11شايان ذکر است
که آتش اجاقدان نيز به سبب ياری سروش به بخش سوم شب و همچنين به دليل در امان
نگاهداشتن آن در مقابل ديو آز ،به نام سروش خوانده ميشود (،)Dhalla, 1972 : 103
که اين امر خود بيانگر ارتباط ميان سروش و اشه وهيشته ،امشاسپند موکل بر آتش است
(.)Kreynbroek, 1999: 118
يکي ديگر از ديواني که سروش همواره با آن مبارزه ميکند ،ديو دروج است .اين
ديو که نماد بدکاری و نافرماني ،بينظمي و مخالفت با خواستههای اهورهمزداست ،در
اوستا آشکارا در مقابل ايزد سروش قرار گرفته است .در فرگرد هجدهم ونديداد سروش
پارسا که مسلح به گرزی آخته است ،از «دروج تيره روز و تبهکار» دربارۀ سبب خشنودی
وی ،و افزايش دروغ از طريق گناهان مردم ،و راههای از ميان بردن آنها ،پرسشهايي مطرح
ميکند و آن ديو از روی دژآگاهي و ناداني رازهای از ميان بردن پليدی و ناپاکي را برمال
ميسازد (ونديداد ،فرگرد  ،63بندهای 13-93(.؛ پورداود ،6937 ،ج563 :6
در اوستای متاخر سروش برخي از خويشکاریها و اوصاف ايزد مهر را به عاريه
گرفته است .برای نمونه ،پاسداری پيمان ميان دو مينوی نيک و بد از وظايف ميترا است که
به سروش انتقال يافته است؛ يکي ديگر از اين ويژگي ها:فات جنگجويانه سروش و نقش
پاسداری از پرهيزگاران در طول شبانهروز و ستيز بيرحمانه با نيروهای تاريکي در شب
است (بنونيست .)35 :6953 ،به اين ترتيب ،بر اثر تحول خويشکاريهای سروش ،اين ايزد
که در گاهان ايزدی صلحدوست به شمار ميآمد ،در دورههای بعد به پيروی از ميترا به
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عنوان ايزدی جنگجو مطرح ،و بندهايي از سروشيسن بدون هيچ تغييری در مهريشت نيز
تکرار ميشود (کريستن سن16 :6971 ،؛ راشد محصل .)69-61 :6931 ،اما با وجود
پيوستگي اين دو ايزد به يکديگر ،هر يک از آنها در اوستای متاخر ،سرودهای نيايش
مخصوص به خود ،و نيز پيشکش های ويژه خود را دارند ( Boyce, 1982, vo1.2:
.)203
افزون بر بخشهايي از اوستا که به سروش اختصاص يافتهاند و به تفصيل از آنها سخن
گفته شد ،بايد به دعايي در خردهاوستا موسوم به سروشباژ اشاره کرد .اين بخش قطعهای
نسبتا متاخر اما دربرگيرندۀ برخي از قطعات قديم اوستا از قبيل بند  61از هات  11يسنه
(به استثنای عبارت نخست آن) ،و بند  7از اشتودگاه (هات  )11و جزء آن است (پورداود،
 ،6937ج511 :6؛ اوشيدری .)913 :6976 ،نکته در خور توجه در اين دعا آن است که نام
اهورهمزدا از ابتدای آن حذف شده است .ديگر اين که اين دعا در ميان زردشتيان بيش از
دعاهای ساير ايزدان ،يعني عالوه بر همۀ گاهها ،در سه روز پس از مرگ ،در همۀ مراسم
سالگرد درگذشت و در بسياری از مواقع و مناسبتهای ديگر ،تالوت ميشود ( Boyce,
 .)1969: 33زردشتيان همچنين در هنگام تشييع پيکر فرد درگذشته بخش آغازين
سروشباژ را زمزمه ميکنند .افزون بر اين ،آنها موظفند تا پايان مراسم يعني هنگام گذاشتن
جسد در معرض هوا ،سکوت اختيار کنند؛ آنگاه بخش پاياني سروش باژ را زمزمه کنند و
اميدوار باشند که فرد درگذشته از آن پس در حمايت ايزد سروش خواهد بود ( Boyce,
 .)1982, vol.1: 328-329آغاز و پايان سروش باژ مانند بسياری از دعاهای ديگر
زردشتي به زبان پازند است .اين دعا در بامداد پس از برخاستن از خواب خوانده ميشود؛
از اين رو به آن «نيرنگ دست و شو» نيز گفته ميشود .با توجه به اهميت و جايگاه
برجستۀ اين ايزد در باورهای عامه زردشتيان ،کليۀ دعاهای زردشتي با سروشباژ آغاز
ميگردد (اوشيدری .)913-917 :6976،زردشتي ان همچنين در جشنهای مهم موسوم به
آفرينگان که در بزرگداشت روان درگذشتگان برگزار ميشود ،در جشني به نام
سروش درون پيشکشهايي را شامل قرصهای نان به ايزد سروش تقديم ميکنند
(. )Lehmann, 1980: 455
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سروش در متون پهلوی:

 7در ارداويرافنامه که گزارشي پهلوی از سفر روحاني يکي از موبدان زردشتي به نام

ارداويراف به ماوراء زمين و شامل توصيفي از بهشت و جهنم است (Gignoux,
) ،1987:356-357ارداويراف به همراهي ايزد سروش و ايزد آذر از مناطق مختلف عوالم
پس از مرگ عبور کرد و پس از هفت روز به زمين و جسم خود بازگشت .بنا بر روايت
ارداويراف ،سروش پاک و ايزد آذر در نخستين شب از سفر او به استقبال وی آمدند و او
را به سوی پل چينوت هدايت کردند  ...او به ياری اين دو ايزد به آساني،

بي باکانه و

پيروزمندانه از اين پل عبور کرد و  ...به جانب بهشت ،هميستگان و دوزخ رهسپار
شد(ارداويراف نامه .)93-13 :6911 ،ارداويراف در تمام مراحل سفر خود سواالتي از ايزد
سروش و ايزد آذر ميپرسد و آنها نيز به عنوان راهنمای اين سفر روحاني پاسخهايي به او
ميدهند .سروش افزون بر خويشکاری خود در ارداويرافنامه ،در روايتهايي از معراج
کرتير ،موبد بزرگ دوره ساساني ،نيز نقش مهمي را ايفا ميکند .اين ايزد ،کرتير را در
گذشتن از پل چينوت همراهي ميکند (تفضلي.)795-791 :6973 ،
ايزد سروش در بندهش با عباراتي چون «خدای پرهيزگار دلير تن بفرمان شگفتزين»
توصيف ميشود و در نقش ياریرساننده به اشهوهيشته يا ارديبهشت و عنصر مادی آن در
جهان  -آتش -ظاهر ميگردد؛ چنان ک ه او به ياری بهرام در دوران غلبۀ اهريمن بر جهان،
آتشي را که مردم در خانههای خود برميافروزند ،پاسباني مي کند و آن را روشن نگاه
ميدارد (بندهشن 13،36 :6933 ،و  .)661بندهشن ايزد سروش را در شمار يکي از
امشاسپندان قرار ميدهد .در اين متن هر يک از اين تجليات اهورهمزدا در جهان دارای
گلي است ،که از آن ميان ميتوان به گل خيری سرخ که سروش موکل بر آن است ،اشاره
کرد (همان .)33 ،در بندهـش نيز همچون بسياری ديگر از منابع مکتوب زردشتي به

دشمني ديو خشم با سروش ،اشاره شده است .افزون بر اين ،به موجب گزارش بندهش
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کل زمين يا به طور خاصتر ،مناطقي با نام ارزه (در جانب مشرق) و سوه (در جانب
مغرب) منزلگاه سروش دانسته شدهاند (بندهشن661 :6933 ،؛ مينوی خرد-13 :6933 ،
 .)73در اين متن بار ديگر بر کارکرد سروش در وقايع پس از مرگ تاکيد شده و آمده
است که روان درگذشتگان در پناه اين ايزد به چينودپـل ميرسد؛ از اين روی(« ،به) هفت
کشـور  ،هفـت سال ايشـان را يـزش درون و آفرينـگان همـه از آن سروش کـردن
(بايد)» (همانجا).
از ديگر خويشکارهای سروش در متون پهلوی ميتوان به نقش مهم او در
فرجامشناسي زردشتي اشاره کرد .به موجب متن زندبهمنيسن ،اورمزد در دورۀ
هوشيدرماه به ايزد سروش و نريوسنگ دستور ميدهد که تن گرشاسب سام را بجنبانند تا
برخيزد .پس آن گاه ايزد سروش و نريوسنگ به سوی گرشاسب ميروند و سه بار بانگ
ميکنند ،و مرتبه چهارم گرشاسب برميخيزد و به نبرد با اژدهاک ميرود (زندبهمنيسن،
.)63-63 :6973
در مينوی خرد با عباراتي مشابه بندهش به خويشکاری سروش به عنوان نگاهبان گيتي
و ياریگر روان در گذشتگان در عبور از پل چينوت اشاره شده است (مينوی خرد:6933 ،
 .)661به موجب اين روايت ،در بامداد روز چهارم پس از مرگ روان به همراهي سروش
مقدس ،وای نيک و بهرام نيرومند ،و با مخالفت استودهات ،وای بد ،فرزيشت ديو ،نزيشت
ديو و با بدخواهي خشم بدکار دارنده نيزه خونين ،به پل چينوت که پلي بلند و سهمگين
است ،مي رسد و اعمال او با ميانجيگری مهر و سروش و رشن سنجيده ميشود .هنگاهي
که روان پارسايان به پل چينوت ميرسد ،اين پل به پهنای يک فرسنگ گسترده ميشود و
آنها به ياری سروش و به کاميابي از آن ميگذرند (همان .)11-11 :در اين متن و در ذکر
وقايع آخرالزمان ،سروش به عنوان موبد راسپي که کمربند مقدس زردشتي _ ايونگهان _
را در دست دارد ،معرفي و تاکيد شده است ،همان گونه که هرمزد با اهريمن ،و بهمن با
اکومن پيکار مي کند ،سروش پرهيزگار نيز به نبرد با خشم خونين درفش ميآيد؛ پس از
. Arzah
. Savah
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پايان نه هزار سال اهريمن از فعاليت باز داشته ميشود و سروش مقدس ديو خشم را در
هم ميشکند (همان .)96 ،616 :افزون بر اين ،مينوی خرد سروش را دشمن ديو دروج ،و
از 7ميان آفريدگان مادی ،خروس و سگ را در از ميان بردن ديو دروج به عنوان ياری
رساننده سروش در از ميان بردن اين ديو زيانکار معرفي ميکند (مينوی خرد:6933 ،
.)639
در گزيده های زادسپرم نيز همچون ديگر متون پهلوی از سروش با صفت پرهيزگار
ياد ،و وظ يفه مهم او پاسباني کردن از خفتگان در هنگام شب برشمرده شده است
(گزيدههای زادسپرم .)61: 6911 ،سروش به روايت گزيدههای زادسپرم ،مينوی تعادل
دانسته ،و تصريح شده است که افراط و تفريط ديو آز همواره دشمن اوست .در فرشکرد،
تا زماني که ديو آز با ديوان ديگر متحد باشد ،اورمزد نميتواند اهريمن را شکست دهد.
اورمزد به ياری سروش پرهيزگار با اهريمن و سپاه وی ميجنگد؛ هنگاهي که اهريمن
ديگر با آز متحد نباشد ،با سه دشمن سرسخت رو در رو ميشود :اورمزد و سروش که از
يک گوهرند ،و آز که هم سرشت وی و پيش از اين متحدترين همدست او بود .هنگاهي
که ياوری آز با اهريمن به دشمني با وی مبدل گردد ،اورمزد و سروش پيروز خواهند شد
(همان.)16 :
به روايت دينکرد ،نخستين زمان پس از اوشهينگاه - 6دقيقا زمان پس از نيمه شب -
به طور خاص به سروش تعلق دارد ( .)Kreynebroek, 1999: 117در اين متن
همچنين سروش به همراهي وهومنه ،سپندارمذ و گاهي نيز ارد ،مسئول نگهباني از ذهن
انسان و نظارت بر آن دانسته شده است .او نگاهبان پرهيزگاران و دستوران دين است که
از ايمان زردشتي در مقابل بدعتهای موجود دفاع ميکنند ( Kreynebroek, 1999:
 .)124-125کارکرد سروش به منزله «سرور جهان مادی» ،دستور و خدای نيايش در متون
پهلوی ،بر نقش او به عنوان ميانجي و واسطهای ميان جهان مادی و مينوی تاکيد ميکند
(.)Kreynebroek, 1999: 129

. Ushhin-gah

1

بررسی مفهوم سروش در متون اوستایی و پهلوی

با

05

در يکي از اندرزنامههای پهلوی به نام گزيده «اندرز پوريوتکيشان» يا «پندنامه

زرتشت» ،نيز به نيروی سروش در نابود کردن ديو خشم اشاره شده است .در اين متن
آمده است که « آز به خرسندی ،و خشم به سروش ،رشک به نيک چشمي ،نياز به
کمخواهي ،جنگ به آشتي و دروغ به راستي بزنيد» (گزيده اندرز پوريوتکيشان ،بيتا.)63 :
در متن ديگر پهلوی موسوم به شايست ناشايست نيز خواندن يشتدرون در ستايش
سروش ،و نيز تالوت سروشيشت پس از درگذشت فردی از افراد خانواده برای رهانيدن
پيکر فرد از آسيب ديوان ،تاکيد شده است (شايست ناشايست.)633 :6913 ،
در تقويم زردشتي هفدهمين روز هر ماه به ايزد سروش اختصاص يافته و پاسداری از
آن به او سپرده شده است (.)Boyce, 1982, vol. 2:246
نتیجه:
سروش يکي از مهمترين ايزدان دين زردشتي است که نام آن هم در متون کهن
گاهاني و هم در متون متاخر اوستايي آمده است .از مهمترين خويشکاری های اين ايزد
ميتوان به نقش موثر او در فرجامشناسي مزدايي اشاره کرد؛ او در اين نقش در کنار دو
ايزد ميترا و رشن امر خطير داوری روان فرد درگذشته را برعهده دارد .سروش به عنوان
ايزد اطاعت و فرمانبرداری واسطهای ميان اهورهمزدا و آفرينش او به شمار ميرود ،او کالم
اهورهمزدا را ميشنود و آن را به انسانها منتقل ميکند .يکي ديگر از کارکردهای مهم او
مبارزه پرشور وی ب ا پليدترين و نابکارترين ديوان زردشتي يعني ديو دروج ،ديو خشم و
ديو آز است؛ چنان که بخشهايي از اوستا و نيز بيشتر متون پهلوی به اين کارکرد سروش
اشاره کردهاند.
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