
 
 

  ســـــروش

اووسيمريم ط                    ∗ 
 

  تا نگردي آشنا، زين پرده رمزي نشـنوي 
  

 گوش نامحرم نباشد جاي پيغـام سـروش   

»حافظ«  

  

  چكيده

برابر با جبرئيل، رسـانندة پيـام الهـي بـه     » سروش«در فرهنگ لغات زبان فارسي 
  .پيامبران و مردان برگزيدة خدا معرفي شده است

اي كـه پيغـام و   ز فرشـته آور باشد و نيـ اي است كه پيغاماند سروش فرشتهنوشته
هـا بـا كـم و    در اغلـب قـاموس  . مژده آرد و يا خبر و پيغام خير آورد و معاني ازين دست
  .اندبيش تفاوت، همه در همان معني جبرئيل از او ياد كرده

اما سروش در ادبيات ايران پيش از اسالم و در فرهنگ اوستايي و ادبيات زرتشتي 
هـا پرداختـه   ديگر را برعهده دارد كه در متن مقاله به آنفارسي ميانه، تعريف و وظايفي 

شده است و با بررسي دقيق منابع پيش از اسالم در متـون بازمانـدة پهلـوي و اوسـتايي،     
توان برشمرد، كـه پيـام   براي سروش بيش از بيست وظيفة اين جهاني و آن جهاني را مي

  .ها دانستتوان تنها يكي از آنرساني سروش را مي

  

  يد واژهكل

  .سروش، اوستا، متون پهلوي، سروش يشت

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد كرجكارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانش ∗
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  مقدمه

گـاه بسـيار   بسياري از باورهاي ايران باستان يا عيناً يا با تغييرهـايي جزيـي و گـه   
هاسـت  سروش نيز يكـي از آن . استدگرگون شده، به فرهنگ ادبيات فارسي نو راه يافته 

  .، نيستهاي فارسي آمدهچنان كه در فرهنگكه وظيفه و شخصت او آن
در فرهنگ ايران باستان، چه در جهان مـادي و چـه در جهـان    ) فرشته(:اين ايزد 

راه با ديگر ايزدان دين مزديسنا، شخصيتي ممتـاز دارد  هايي را داراست و همديگر وظيفه
آيد كه در ايـن پـژوهش بـه نـام و شخصـيت و      و يكي از فرشتگان بسيار مهم بشمار مي

ه دارد، با استناد به اوسـتا و متـون بازمانـدة كهـن زرتشـتي      وظايف و كارهايي كه برعهد
هايي از سروش را در چند فرهنـگ فارسـي آورده،   ليكن نخست تعريف. خواهيم پرداخت

  .گاه به تعريف سروش در ايران باستان و سپس در ادب فارسي خواهيم پرداختآن

  هاي فارسيسروش در فرهنگ

  .لغت فرس اسدي طوسي» ... استسروش، جبرئيل و فرشته بود و پهلوي «
اي كه پيغام و مژده آرد خصوصـاً  آور باشد، عموماً و فرشتهاي كه پيغامهر فرشته«

  .فرهنگ رشيدي» كه هاتف غيب نيز گويند
  .اللغاتغياث» اي كه پيغام خير آردفرشته«
آور و ملك وحي كه بـه تـازي جبرئيـل گوينـد و فرزانگـان، يعنـي       فرشتة پيغام«
  .آنندراج» تازي، عقل فعال و دانايان فارسي، خرد كارگر خوانندحكماي 
آور و جبرئيل و نام روز هفدهم از هر ماه شمسـي،  فرشته و ماليكه و فرشتة پيام«

نخستين فرشـته  : و سروش سترگ. جبرئيل: و سروش اعظم. هاسروشان و سروش: جمع
  .فرهنگ نفيسي. »و عقل كل

  سروش در ادبيات پيش از اسالم

  معني لغوي

ـ ( Srōšو در متـون پهلـوي   ) سرئوش( Sraošaاوستا سروش در  اصـالً بـه    )رُشس
برداري است، بخصـوص اطاعـت از اوامـر الهـي و شـنوايي از كـالم       معني اطاعت و فرمان

كه به معني شنيدن است و در كتاب مقـدس اوسـتا بسـيار     Sruسروش از ريشة . ايزدي
بـه   Sruسراييدن و سـرايش نيـز از همـان ريشـة      هاي سرود وواژه. 1استعمال شده است
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ها بـر  هاي اوستا و تفاسير پهلوي آنتر بخشكه در بيشزبان فارسي رسيده است و چنان

برداري، خود يكي از نعـم الهـي اسـت، و بسـا تمنـاي      حس اطاعت و قوة فرمان«آيد، مي
  2.»داشتن آن گرديده است

ره شده در باال نيست، بلكه نام يكـي از  لكن در مواردي، سروش تنها به معناي اشا
. ايزدان يا فرشتگان مقرب اهورامزدا و نيز نام روز هفـدهم هـر مـاه شمسـي نيـز هسـت      

كه در مقدمه اشاره شد، موضوع بحث در اين پژوهش، فرشته يا ايزد سروش اسـت  چنان
» برداريفرمان«چنان كه استاد پورداوود نوشته است ـ به معني  كه اصل معناي آن ـ هم 

مطلق از دستورهاي اهورامزداست و با بررسي در آثار بازماندة اوستايي و پهلوي، اين ايزد 
تـرين  نيست، ليكن از نظـر اهميـت و اعتبـار، يكـي از بـزرگ      3هر چند جزو امشاسپندان

ايزدان دين مزديسنا در ايران باستان و ديانت زرتشتي است و وظايفي كـه در ايـن ايـزد    
تــوان برشــمرد، شــايد بــيش از همــه نــاي متــون اوســتايي و پهلــوي مــيبــراي او، برمب

  .امشاسپندان باشد

  نام و صفات سروش در اوستا و متون پهلوي و وظايف او

بزرگ؛ از سروش در بسيار جاي اوستا با صفت بزرگ نـام بـرده شـده اسـت     : الف
  .5بند  33يسناي : مانند

آمده است ماننـد يسـناي   مقدس؛ در بسياري از متون صفت سروش، مقدس، : ب
  .22و يسناي  2بند  4

و  6بنـدهاي   11و ويسـپرد   1بنـد   7و نيز در ويسپرد  3بند  70و يسناي  4بند 
و در  146بنـد  ) 13يشـت  (و فـروردين يشـت    9چنـين در هرمزديشـت، بنـد    و هم 16

و همــان بــا صــفت مقــدس توانــا  41و بــاز مهريشــت بنــد  56بنــد  9ونديــداد، فرگــرد 
  .52بند  )مهريشت(

راه نام سروش صفت پارسا آمده با صفت پرهيزكار، كه در بسياري از متون هم: پ
  4. 7سطح  227و ص  11سطر  14بندهش بزرگ ص : است

شود، نـامش بـا صـفت    پاك؛ در بسياري از متون هرگاه از سروش نام برده مي: ت
  :راه استهم» پاك«

، كـرده  16و  6بنـد   11ز كـرده  و نيـ  1بند  7همان كرده  2بند  4ويسپرد، كرده 
  .5و  4بند  15

 85و فروردين يشت بنـد   23بند  4و يسناي  20بند  3تن فرمان؛ در يسناي : ث
تن فرمان است ياد شـد،  : از سروش با صفت تنومنثر كه در تفسير پهلوي اوستا به معني
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بـرداري اسـت كـه جـزو اول ايـن صـفت، واژة       به معني كسي كه سراسر وجودش فرمان

به معني كالم مقدس و ايزدي است و اين صفت ) منثر(اوستايي به معني تن و جزو دوم 
  .است» 5صفت بسيار ارزنده براي سروش«به قول استاد پورداوود 

  .1بند  12نيك؛ ويسپرد كردة : ج
  .3بند  56و يسناي  1بند  10پاداش نيك دهنده؛ يسناي : چ
 19ونديـداد  . 1بند  16، ويسپرد 12ند ب 65توانا، پيروزگر و خوش اندام؛ يسنا : ح
كه از سروش با اوصاف مقدس توانا،  52بند  10يشت (و نيز مهريشت  40و  15بندهاي 

نام برده شده  است و به هر صورت هر اثر بازماندة ديني زرتشتي را كه بگشاييم، بـا نـام   
  .خوريمسروش و با صفاتي كه در باال اشاره شد، برمي

فاتي كه براي سروش آمده، بيـدار و هميشـه بيـدار اسـت كـه      يكي ديگر از ص: خ
هـاي پـيش رو خـواهيم ديـد و در متـون      كه در بحثصفتي بسيار با معناست، زيرا چنان

كهن آمده است، اين ايزد، وظيفة مبارزه با ديوان را داراست و هميشه بيـدار اسـت تـا از    
هـاي هرمـزدي   آفريـده تعرض ديوها، چه در شـب و چـه در روز، بـه سـاحت آدميـان و      

اند كه سروش هر روز و هر شب سه بـار و بنـابر نوشـتة برخـي     و نوشته. جلوگيري نمايد
گردد و با ديوها در رزم و سـتيز اسـت و بـا    بار دور زمين مي 7هاي پهلوي، ديگر از متن

  6.حربة آخته با ديو دروغ در پرسش و پاسخ است
ن؛ روان انسان در سه شب نخست محافظ ارواح در سه شب اول درگذشت انسا: د

پس از درگذشت فرد و جدايي از بدن، سرگردان و ترسان است و يكي از وظايف سـروش  
  7.هاستمحافظت از اين روان

كـه  ؛ چنـان )صراط: چينوت: Činwat(نمايي پاكان و داور در پاي پل چينود راه: ذ
يزد رشن در پاي پل چينـود  راه مهرايزد و ادر اوستا و متون پهلوي آمده است، وي به هم
نماي نيكوكاران به بهشت و ضمناً راه. پردازدبه بررسي اعمال مردمان در جهان مادي مي

  8.است
پيك و قاصد هرمزد؛ در متن زند بهمن يسن، سروش پيك و قاصد اهـورامزدا و  : ر

دار جـا سـروش و نريوسـنگ عهـده    در آن 9.راه با ايزد نريوسنگ نام برده شـده اسـت  هم
گردد بـه پايـان جهـان و ظهـور آخـرين      و موضوع باز مي 10اندبيداركردن گرشاسب شده

  11.موعود زرتشتي، سوشيانس
نماي ارداويراف براي سفر به جهان ديگر؛ ارداويراف مقدس كسي اسـت كـه   راه: ز

راهي سروش و آذر ايزد، سفري روحاني به دوزخ و بهشت و برزخ نموده و چگونگي به هم
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نامـه حاصـل آن   ان و دوزخيان و برزخيان را ديده و كتـاب معـروف اردوايـراف   كار بهشتي

  12.در اين كتاب، تقريباً در هر صفحه، دو تا چهار بار نام سروش برده شده  است. است
خروس نماد سروش؛ نماد اين جهاني سروش، خـروس اسـت كـه سـحرگاهان     : ژ

را مؤذّن دين باوران و خداپرسـتان  كند و آن مردمان را براي اداي فرايض ديني بيدار مي
  .دانندمي

نيز شماري ديگر وظيفه براي سروش قايل بودند كه كوتاهي سخن را بـه همـين   
  .شودتعداد بسنده مي

  ادعيه سروش

مقام و منزلت سروش در ديانت زرتشتي چنان است كه به نام اين ايـزد، ادعيـه و   
. ها را تالوت كننـد ران زرتشتي بايد آنهايي نيز در اوستا وجود دارد و همة دين باويشت

  :ها عبارت است ازاين ادعيه و يشت
سروش يشت؛ دو يشت در اوستا وجود دارد كه هر دو بـه نـام سـروش يشـت      -1

است كه جزو يسناهاست و بـراي تشـخيص، آن    57نخستين، يسناي . ناميده شده است
س از درگذشـت كسـي   نامند و آن را بايد در سـه شـب اول پـ   سروش يشت سه شبه مي

كه در باال اشاره شد، محافظت روان انسان در سه شب اول پس از مرگ سرود، زيرا چنان
سـروش يشـت   «هـاي دينـي زرتشـتي عنـوان     به اين يشت در كتـاب  13.با سروش است

اند، زيرا دين باوران زرتشتي هر شب پـيش از خفـتن آن را تـالوت    نيز نام داده» سرشب
  14.كنندمي

هـا  يشت يازدهم از بيست و يك يشت اوستاست، كـه سـروش يشـت    ديگري -2
ضمناً به احترام اين ايزد، روز هفدهم هر ماه شمسي نيز در ايران پيش از . دخت نام دارد

  .اسالم به نام او روز سروش بود
روزه افزون بر اين دو يشت، دو كتاب نيز به زبان پهلوي باقي اسـت كـه نـام سـي    

هـا روز هفـدهم مربـوط بـه     چك و يكي سي روزة بزرگ كه در آنروزة كودارد؛ يكي سي
  15.شدهايي است كه در آن روز براي سروش بجا آورده ميدعاها و نيايش

و  16تر در ارزه و پس از آن در سـوه جاي اقامت سروش بيش«: جا و محل سروش
ن، خود به او بر فراز البرز كاخي دارد با هزار ستون كه از درو. »17سپس همة جهان است

گردونة او، چهار اسـب سـفيد تنـد    . گيردخود روشن است و از بيرون از ستارگان نور مي
اين چهار اسب تيز تك چونان باد و بـاران و رعـد و   «و » 18روي زيبا، با پاهاي زرين دارد
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هرگاه مزداييان، به هنگام نيازمندي وي را بخوانند، تنـد و سـريع بـر آنـان     . برق هستند

  .»19فرود آيد

  سروش در ادبيات فارسي

سروش يكي از فرشتگاني است كه هرگز نـامش در ادب پارسـي و پـس از اسـالم     
تر از او به عنوان پيك اهورامزدا در جاي جـاي ادب پارسـي سـخن    فراموش نشده و بيش

ها با استناد بـه شـعر شـاعران، سـروش در معنـي آواز      اما در برخي از فرهنگ. رفته است
  :آمده است مانند اين شعر ناصرخسرو خوش و نغمه، هم

  

  خوش بخندي بر سروش مطرب و آواي رود
  

  20ور تواني دامنش پرلؤلـؤ مكنـون كنـي    
 

 21بار نام سروش آورده شده است 20نامة دقيقي و استاد توس جمعاً حدوددر شاه
آوري اما در همه جا، او پيـام . راه استهاي خجسته و فرخ همتر، اين نام با صفتكه بيش

است كه از عالم باال براي برخي از برگزيدگان و يا پادشاهاني كه داراي فره و مورد تأييـد  
هـاي  نمونه را به دو مورد از پيـام . هايي را آورده استدرگاه الهي هستند، دستورها و پيام

  :پردازيمسروش مي
. در اشعار دقيقي و در داسـتان كيـومرث، دو بـار نـام سـروش بـرده شـده اسـت        

داننـد، پـس از   يومرث كه او را در اساطير ايراني نخستين پادشاه و نخستين انسان مـي ك
  سي سال پادشاهي كه با خوبي و خوشي گذرانيده و در آن سي سال،

  

  دد و دام و هر جانور كش بديـد 
  

  22زگيتي بـه نزديـك او آرميـد    
 

القـة  رو و هنرمند به نام سـيامك اسـت كـه فـراوان مـورد ع     داراي فرزندي خوب
اي كيومرث است، ليكن دشمني سرسخت دارد كه اهريمن اسـت و اهـريمن داراي بچـه   

  :گرگ صفت است
  

  يكي بچه بودش چو گرگ سترك
  

ــزرگ   ــپاه ب ــا س ــده ب   23دالور ش
 

كند و اين جاست كه سروش، خبر نيت بـد  زاده، قصد جان سيامك مياين اهرمن
  :دهدآن ديوزاده را به كيومرث مي

  

ــ     ودكي آگـاه بــود كيـومرث زيـن خ

ــروش  ــته س ــد خجس ــك بيام   يكاي

  بگفتش و را زيـن سـخن در بـه در   
  

  كه تخت مهمي را جز او شـاه بـود   

ــوش  ــه پ ــري پلنگين ــان پ ــه س   ب

  24كه دشمن چه سازد همي با پـدر 
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  شود و سـيامك بـه دسـت آن ديـوزاده تبـاه      چه كه نبايد بشود ميو سرانجام، آن

  واري كـاه سـالي بـا درد و رنـج بـه سـوگ      گردد و كيومرث از غم ايـن مصـيبت جـان   مي
  :كه دوباره، پيام آمد از داور كردگارپردازد تا اينمي

  

ــروش  ــته س ــدش خجس   درود آوري

  سپه سـاز و بـركش بـه فرمـان مـن     

  از آن بـــدكنش ديـــو روي زمـــين
  

  كزين بيش مخـروش و بـاز آر هـوش    

ــرد از آن انجمــن    ــي گ ــرآور يك   ب

  25بپــرداز و پردختــه كــن دل زكــين
 

د سيامك، هوشنگ بود كه كيومرث بسيار بـه او مهـر داشـت و او، مشـاور و     فرزن
جاه و مكـاني واال در دسـتگاه سـلطنت كيـومرث داشـت و در ايـن       ) وزير(: چون دستور 

رونـد و  هنگام و با دستور داور كردگار، سپاهي فراهم آورده، به جنگ اهريمن و ديوان مي
  :سرانجام

  بيازيد هوشـنگ چـون شـير چنـگ    

ــيد ــككش ــراپاي ي ــر دوالش س   س
  

  جهــان كــرد بــر ديــو نســتوه تنــگ 

  26همــالبــد بريــد آن ســر بــيســپه
 

  :مورد ديگر، پيغام سروش است به فريدون در داستان ضحاك و فريدون
كنند ـ كـه   گاه كه فريدون و كاوه براي از ميان برداشتن ضحاك تازي قيام ميآن

تر در اثر وس به زيبايي هرچه تمامداستان چگونگي مواجهة فريدون و ضحاك را حكيم ت
جا كه فريدون پس از تصرف كاخ سـلطنتي ضـحاك بـا    دارد ـ از آن سترگ خود بيان مي

همسران وي كه خواهران جمشيد هستند به بزم نشسته و ايـن حـال را كنـدرو، وزيـر و     
جامه پوشيده و دهد و ضحاك براي از بين بردن فريدون رزممشاور او به ضحاك خبر مي

  :رساند و قصد مبارزه با فريدون را داردبا كمند، خود را به ايوان كاخ شاهي مي
  

  به مغز اندرش آتـش رشـك خاسـت   

  منـد نه از تخت يـاد و نـه جـان ارج   

  به دست اندرش آبگـون دشـنه بـود   

  زبــاال چــو پــي بــر زمــين بــر نهــاد

  بــر آن گــرزة گــاو ســر دســت بــرد
  

  به ايوان كمنـد انـدر افگنـد راسـت     

  از بــام كــاخ بلنــد  فــرود آمــد  

  به خون پـري چهرگـان تشـنه بـود    

ــاد    ــردار ب ــه ك ــدون ب ــد فري   بيام

  27بزد بر سرش ترگ بشكسـت خـرد  
 

  :نمايد كه ناگاهو در اين موقع فريدون، آهنگ كشتن ضحاك را مي
  

ــان    ــته دم ــروش خجس ــد س   بيام

  هميدون شكسته ببندش چو سـنگ 

ــد او  ــود بن ــه ب ــدرون ب ــوه ان ــه ك   ب
  

ــو را نيامــ   ــت، ك ــزن، گف ــانم   د زم

  ببر تـا دو كـوه آيـدت پـيش  تنـگ     

  28...نيايــد بــرش خــويش و پيونــد او
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  :دهد وو فريدون دستور اجراي اين كار را مي

  

  بر آن گونه ضحاك را بسـته سـخت  

ــدرون  ــوه ان ــه ك ــد او را ب ــي ران   هم
  

  ســوي شــيرخوان بــرد بيــدار بخــت 

  29همي خواست كارد سرش را نگـون 
 

سره نمايـد كـه   كند تا كار ضحاك را يكعزم آن ميو بر فراز كوه، دوباره فريدون 
  :رسدباز سروش سر مي

  

  بيامد هم آن گـه خجسـته سـروش   
  

  30به خوبي يكي راز گفتش بـه گـوش   
 

  :گويد ناچارو با اين پيام دوباره، كه به صورت رازگونه به فريدون مي
  

  بيــاورد ضــحاك را چــون نونــد   

ــه  ــوه آويختـ ــرين كـ ــد او بـ   بمانـ
  

  ...د كــردش بــه بنــدبــه كــوه دماونــ 

  31...و زو خــون دل بــر زمــين ريختــه
 

كـه نبايـد ضـحاك را    شود، سـبب ايـن  هاي باال مالحظه ميكه در بيتالبته چنان
  نامه نيامده و ظـاهر ايـن اسـت كـه فردوسـي نيـز راز نكشـتن ضـحاك را         كشت، در شاه

كه اين داسـتان   هاييدر تمام تاريخ«: كه دكتر طاووسي نوشته  استدانسته و چناننمي
نامه، از سروش و راز گفتن او و فرمان وي بر نكشتن ضحاك، سخني اند، جز شاهرا نوشته

چنـين يافتـه   » شايسته نه شايست«و ايشان اين راز را در كتاب پهلوي » در ميان نيست
  :است

كـرد، هرمـزد   ) ضـحاك (اين نيز پيداست كه فريدون آهنگ كشتن اژدي دهاك «
  32.»را نكش، چه زمين پر از خرفستر بشودگفت كه اكنون او 

شـود و  هاي او مفصل مـي آوردن موارد ديگر داستان، چون رسيدن سروش و پيام
  .از حوصلة اين گفتار بيرون است، موضوع را در اين جا بناچار پايان بايد داد

  گيرينتيجه

بدي اسـت   واره يار و ياور نيكان و مبارزان با پلشتي وخداوند كردگار، هرمزد، هم
نمـايي بنـدگان خـود    آور خود ـ سروش ـ را براي يـاري و راه   و هركجا ضروري بيند، پيام

نامه و در ديگر آثار ادبيات فارسي، از ديگر وظايف و كارهـاي سـروش   در شاه. فرستندمي
سخني نرفته و تنها به همين پيك هرمزد بودن او اشاره گرديده است و اين نشان دهندة 

كه اساطير كهن ايراني، تا چه اندازه پس از اسالم دچار دگرگـوني و تحـول    اين امر است
  .شده است
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