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   شتيدفرجام شناسي زر
  ∗مهدي حسن زاده
  ∗زهره زهاني زهان

  چكيده
فرجام روان آدمي پـس     :  است بررسيعنوان قابل   دو   در   ،شود  مي شتي مطرح دزرآنچه تحت عنوان فرجام شناسي      

 پـس از  ديگـري اسـت؛ چنانكـه   هـاي   ، كه هر كدام از آنها به نوبة خود داراي زير مجموعه فرجام نهايي جهان   و از مرگ 
را از سـر بگذرانـد،   ه مراحلي نظير سدوش، روانه شدن به طرف پل چينود، داوري فردي، و پادافر      روان انسان بايد     ،مرگ

اين در حالي است كه فرجام نهـايي جهـان در بردارنـدة  ظهـور موعودهـاي                  . مراحلي كه تا رستاخيز ادامه خواهد يافت      
شود تنها با روان آدمي مـرتبط اسـت،     ميآنچه تا رستاخيز واقع. شتي، رستاخيز، داوري نهايي انسان، و فرشگرد است       دزر

در نهايت، با فرشگرد و آفرينش دنياي نوين، بشر همواره با آرامش            . اش جسماني است  ايياما مراحل مربوط به فرجام نه     
  .و سعادت زيست خواهد كرد

   داوري فردي، چينود پل، منجي ها، داوري نهايي، فرشگرد:كليد واژه ها 

                                                   
  استاديار دانشكدة الهيات و معارف اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
  دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
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  بيان مساله
    باورهاي مربوط به فرجـام انـسان و جهـان تقريبـا در تمـام اديـان بـه چـشم                    

هـاي    دنياي پر تالطم همة زمان ها، اعـم از سـنتي و مـدرن، و نيـز پرسـش                  . خورد مي
بنيادين بشر همواره او را بدان طرف سـوق داده اسـت تـا دربـارة سرنوشـت خـود و                     

به بيان واضح تر، برخي سؤاالت محدود بـه دوران مـدرن نيـست،              . جهان انديشه كند  
هرچنـد ممكـن   . ي و همه جايي نام برد  همگانهاي    توان از آنها با عنوان چالش       مي بلكه

است دوران مدرن در ساية معاني شكنندة خود براي بشر اين مسئله را حـادتر سـاخته                 
ايـن چـالش    . باشد، ليكن هميشه و در همه حال بشر با آن دست به گريبان بوده است              

به صـورت دلكـشي  بـه نظـم در           ها    همان است كه مولوي آن را همراه با ديگر چالش         
  : استآورده

  روم، آخر ننمايي وطنم  ميبه كجا          زكجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود    
را بـه خـود مـشغول سـاخته         هـا     آيندة بشر و جهان چيزي است كه همواره ذهن        

، نوشتة تولستوي، تا حدي بيـان كننـدة همـين معنـا             "مرگ ايوان ايليچ  "داستان  . است
دايي و قـديم، بـه ايـن مـسئله          تـ ن، حتي اديـان اب    است و البته اين كه تقريبا تمامي اديا       
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مقالة حاضر در پي آن است كه پاسـخ         . گردد  مي پرداخته اند خود به اهميت موضوع بر      
در اين راستا هم به اوستا، هـم        . شتي دنبال كند  داين سؤال را در منابع مربوط به دين زر        

الـه مـشتمل بـر دو       مق. به متون پهلوي و هم به تحقيقات پژوهشگران استناد شده است          
در بخش اول فرجـام روان فـرد مـورد بررسـي قـرار              . بخش و نهايتا نتيجه گيري است     

  .فرجام جهان موضوع مورد بررسي بخش دوم است. گرفته است

   فرجام روان فرد -1
گيـرد كـه روان آدمـي          در اين بخش، حوادث و اتفاقاتي مورد بررسي قرار مـي          

اين حوادث شامل آن بازة زماني است كه فرد جـان           . دشوپس از مرگ با آنها مواجه مي      
دهد تا هنگامي كه مورد داوري فردي قرار گرفته، سرنوشـت او            خويش را از دست مي    

سـه روز و سـه شـب        (1بر ايـن اسـاس، بـه ترتيب،سـدوش        . خوردتا رستاخيز رقم مي   
 و  ، داوري فـردي، پـاداش     2چينـود ، روانه شدن روان به سوي پل      )نخستين پس از مرگ   

البته الزم به ذكر اسـت كـه همـة ايـن اتفاقـات      . پادافراه مورد اشاره قرار خواهد گرفت  
  .متفاوت است) بدكار(يا دروند ) نيكوكار(نسبت به روان اشون 

  دوشس   
در . مانـد    در نتيجة مرگ، روان از تن جدا شده و سه شبانه روز در كنار آن مـي                

ايد گفـت كـه آن هنـوز اميـد بازگـشت بـه              مورد علت ماندگاري روان در كنار جسد ب       
اعـم  (در طول اين مدت، روان درگذشـته        ). 129، ص 15، بخش بندهش(حيات را دارد    
شـود، بنـابراين نيازمنـد        مـي  به مثابة كودكي است كه تازه از مادر متولد        ) از خوب يا بد   

؛ 58، در سـد در  (نگهداري و مراقبت است و اين وظيفه بر عهـدة ايـزد سـروش اسـت                 
گفته شده كه در طي اين مـدت، روان اشـون بـسيار             ).  148-147، صص   1، ج اترواي

-1: 1 روايت پهلوي (آرام و راحت است، و در حالي كه لباس نو و تميزي بر تن دارد                
                                                   

1. Sedōš 

2  . Chinvat  
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هادخـت  (سـرايد   را مـي  ) 46-43، هـات  گاثاها (1، در كنار كالبد نشسته و اشتودگاه      )4

مات است، نعماتي كـه در توصـيف        ها و نع  عالوه بر آن، غرق خوشي    ). 15-2: 2نسك
امـا  ). 6-1: 4 ارداويـراف نامـه   ( استفاده شده اسـت      "نظيربي"آنها از عباراتي همچون     

روان دروند بسيار آشفته و پريشان حال است، در حالي كه لباس كهنه و مندرسـي بـه                  
-1: 17 همـان (شـود   هاي بسيار طاقت فرسايي را متحمل مي      تن دارد و آزار و شكنجه     

هادخـت  (خوانـد    مـي را) 1: 46 (گاثاهـا اي از ، پـاره )21-18: 1: 23 وايت پهلوير؛  6
بايست براي داوري اعمـال بـه     ميبعد از سپري شدن اين مدت، روان     ). 15-2: 3نسك

  . سوي پل چينود رهسپار گردد

     روانه شدن به سوي پل چينود
و سرنوشـت وي تـا      گيرد     از آنجا كه روان در روز چهارم مورد داوري قرار مي          

خورد، شايسته است كه گفته شود در بـين چنـد روز اول      رستاخيز در اين روز رقم مي     
لذا، وظيفة بازماندگان است كه در اين       . ترين روز است  پس از مرگ، روز چهارم جدي     

 را قرائـت و     2روز براي آمرزش روان فرد متوفي ادعيـة مهـم، از جملـه سـروش بـاژ،                
البته، در مورد زمـان حركـت       ). 151-150دوشن گيمن، ص  (د  خيرات بسيار تقديم كنن   

از بـين   . خورد  مي روان به سوي پل چينود و در نتيجه زمان داوري، اختالفاتي به چشم            
 است كه زمان عزيمت روان را سـومين روز پـس از              ارداويراف نامه  متون پهلوي فقط    

، بنـدهش عنـوان مثـال     بـه   (، اما ساير منـابع پهلـوي        )8-7: 17؛  8-7: 4(داند  مرگ مي 
 بـه روز چهـارم معتقـد        )...، و 6-5: 1: 23روايـت پهلـوي   ،  130-129، صص   15بخش
برخي محققان نيز نظر متفاوتي دربارة زمان داوري اظهار داشته اند كه در خور              . هستند

                                                   
1. Oštovadgāh 

ه مـرده   باشد كه نساساالران و كساني ك      خواندن دعاي سروش و نيايش و ستايش سروش مي         منظور. 2
كنند اين دعا را كه پربسامدترين دعاي زردشتيان است با خود زير لب و آهسته را تا دخمه همراهي مي

شود، بـه خـصوص دعاهـاي مربـوط بـه      بيشتر دعاهاي زردشتي با سروش باژ آغاز مي     . كنندزمزمه مي 
د، بـه همـين     خواننـ سروش باژ را در بامداد پس از برخاسـتن از خـواب نيـز مـي               . مراسم درگذشتگان 

  . نامندنيز مي» نيرنگ دست شو«مناسبت آن را 
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آنها ،بدون استناد به منبعي، بر اين باورند كه داوري فـردي بالفاصـله پـس            . اشاره است 
 امـا بـراي مـا در اينجـا، بـه      .(Pavry, p. 53)گيـرد  پل چينود انجام مياز مرگ بر روي

  .استناد اكثر متون مبنا روز چهارم است
گـردد، دو حادثـة       مـي     در اين روز، هنگامي كه روان به سوي پل چينود رهسپار          

كه پيش از اين گفتـه شـد، كيفيـت          چنان. افتد  مي  اتفاق 1استشمام بو و پديدار شدن دئنا     
روان اشـون، هنگـام     . تفاقات، نسبت به اشوني يـا درونـديِ روان متفـاوت اسـت            اين ا 

اي پـانزده سـاله و      نيـز دوشـيزه   . كندپيمودن مسير، بوهاي خوش و مطبوع استشمام مي       
دئنـاي روان اشـون   . گردد كه كنش و وجدان اوست و دئنا نام داردزيبا بر وي ظاهر مي    

امـا در   ). 25-22؛  20-18: 2هادخت نـسك  (تجسم انديشه، گفتار و كردار نيك اوست        
وي بوهاي نـامطبوع و ناخوشـايندي       . مورد روان دروند وضعيت به كلي متفاوت است       

گـردد  رسد و در آن حين پيرزني زشت و وحشتناك بر وي عـارض مـي              به مشامش مي  
هادخـت  (كه همان كنش، وجدان، دئنا، و تجسم انديـشه، گفتـار و كـردار بـد اوسـت                   

  ). 25-22؛19-17: 3نسك

     پل چينود 
آزماينـده يـا    ، بـه معنـاي پـل        2پرتـو    اين واژه در اوسـتا بـه صـورت چينـوت            

، و در فارسي با عبارت      4 پوهل  يا چينور  3 پوهل بازشناسنده، در پهلوي به شكل چينوت     
در  « گويـد   مـي  در توصيف آن، بندهش   ). 495عفيفي، ص (پل به كار رفته است      چينود  

.  به نام چگاد دائيتي وجود دارد كه يوغ تـرازوي ايـزد رشـن اسـت                ميان زمين چگادي  
. اي به سر كوه البرز به سوي نيمـروز دارد         اي به بن كوه البرز به سوي اباختر و تيغه         تيغه

سـگي  . پل، تيغي تيز، به مانند شمشير نيز ايزدان مينوي حضور دارند      ) وسط(كه در ميانه  
  ».)129، ص 15بخش ( قرار داردمينوئي بر سر آن پل و دوزخ در زير آن

                                                   
1.  Daenā  
2. Chinvat peretu 
3. Chinvat pūhl 
4. Chinvar puhl 
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   در مورد سگي كه در بندهش به آن اشاره شده است، برخي متون از وجـود دو    

اين پل، بسته به اينكـه      ). 31ر، در د سد؛  9 :13ونديداد(دهد  سگ در چينود پل خبر مي     
كند، به طوري كه براي اشونان به پهنـاي    ميروان اشون يا دروند از آن عبور كند، تغيير    

 است، و براي دروندان به مانند لبـة      1»سه ناي «گردد و هر نيزه به بلندي       ه نيزه پهن مي   ن
  . (Dinkard (book IX), 20: 3)گرددتيغ، تيز و باريك مي

     داوري فردي
   همانطور كه قبال ذكر شد، مزديسنان بـه دو نـوع داوري فـردي و نهـايي بـاور                 

- مرگ بر روي پـل چينـود صـورت مـي           داوري فردي در چهارمين روز پس از      . دارند

  در محكمة داوري فردي، تنها روان حضور دارد و از جسم فـرد خبـري نيـست                . گيرد
؛ 10: 46(هـاي    به اين نوع داوري اشارة صريحي نيست، اما در سـرود           گاثاهاگرچه در   

عـالوه بـر آن، در ايـن        . به ميـان آمـده اسـت      » گذرگاه داوري «سخني از   ) 12-13: 51
و بـراي  » گـذرگاه داوري  «شاره شده كه روان دروند هنگام نزديك شـدن بـه            ها ا سرود

بـا  . عبور از آن ترس دارد و، برعكس، گذر روان اشـون از آن راحـت و آسـان اسـت                   
 در مورد داوري نهـايي اشـارات جداگانـه      گاثاهاتوجه به موارد مذكور، و نظر به اينكه         

و » چينـود پـل   «هـاي فـوق دال بـر        توان گفت كه سـرود    ،  مي  )9: 51؛  4: 34(اي دارد   
  .    استگاثاهاداوري فردي در 

) الـف :    منابع در برخي موارد مرتبط با داوري فردي با يكديگر هم راي نيست            
بـه آمـار و     ) ايـزد عـدالت و دادگـري      (گرچه در اكثر منابع، رشن      . همراهان ايزد رشن  

ركرد آنهـا، منـابع هـم راي        پردازد، اما دربارة همراهان او و گاهي كـا        سنجش روان مي  
اشتاد . در برخي منابع، رشن به همراه اشتاد و زامياد در چينود پل حضور دارند              . نيست

، بنـدهش (سـنجد     مـي  گذارند و رشن گناه و كرفـة آن را        و زامياد روان را در ترازو مي      
البته در برخي منابع ديگـر، اشـتاد و زاميـاد اشـونان را از               ). 117-116، صص 11بخش
-دارند و كساني را كه اعمال نيكشان زياد باشد محافظـت مـي             و اذيت مصون مي    آزار

                                                   
1. three reeds 
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اما ارداويـراف در مكاشـفة خـود، ايـزدان داوريِ     ). Dinkard (book IX), 20: 4(كنند 
 »بخـشد ايزد بانويي كه بـسيار مـي      «چينود پل را مهر، رشن، واي به، ايزد بهرام و اشتاد،            

بيند كه ترازوي زريني به دست دارد و اعمال اشـونان و            البته او هم رشن را مي     . داند مي
البتـه ايـن نظـر    ). 5: 3 ارداويراف نامه(دهد  دروندان را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي       

بـر مـسند داوري نشـسته و ايـزد رشـن بـه همـراه        ) ميترا(پذيرفته تر است كه ايزد مهر     
بـويس،  (پردازنـد   ان مـي  انـد و بـه آمـار رو       سروش، ترازوي عدالت را به دست گرفتـه       

: بـراي مثـال نـك     (انـد   كه اكثر محققان اشاره كرده    چنان. شفاعت) ب). 52، ص   1381
آيـد بحـث شـفاعت در       كه از اكثر منـابع بـر مـي        ، و نيز چنان   )329، ص   1376بويس،  

زنـد فقـط    داوري فردي جايگاهي ندارد؛ بلكه تنها چيزي كه سرنوشت روان را رقم مي            
سازد كـه    مياما يكي از منابع اين نظر را مطرح. ار و كردار وي است   و فقط انديشه، گفت   

در صورت فزوني يافتن اعمال بد نسبت به اعمال نيك، ايزد رشن بـه پيـشگاه اورمـزد                  
خواهد كه روان را بـر چينودپـل پـادفراه          شفاعت وي را خواستار است و از اورمزد مي        

اگـر بتـوانيم    ). 148، صـص    1، ج ياتروا(هاي آنجا برهاند    كند، ولي از دوزخ و عذاب     
شـود ايـن شـفاعت، در معنـاي           مي نام اين عمل را شفاعت بگذاريم، چنان كه مشاهده        

برخي معتقدند كسي كـه در آنجـا روانهـا را           . داور) ج. بخشوده شدن بار گناهان نيست    
  (Pavry, p. 57)شت استددهد، خود زرمورد داوري قرار مي

شود كه داوري فردي در روز چهارم پـس           مي  دريافت    نهايت آنكه از اكثر منابع    
از مرگ، بر روي پل چينود و در حضور سه ايزد رشن، سروش و مهر اتفـاق افتـاده، و                    

  .گيردتنها انديشه، گفتار و كردار روان مورد سنجش و داوري قرار مي

     بهشت، دوزخ و همستگان
روانة بهـشت، دوزخ       نتيجة داوري فردي مشخص خواهد ساخت كه روان بايد          

اگر اعمال نيك روان بر اعمال بد وي فزوني داشته باشد به بهـشت،              . يا همستگان گردد  
اگر اعمال بد وي بر اعمال نيك وي بچربد به دوزخ، و اگر كفة اعمال نيـك و بـد وي                     

  . گرددبا هم برابر باشد به همستگان رهسپار مي
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هـشت ايـن مراتـب بـه ترتيـب          در مورد ب  .    بهشت و دوزخ داراي مراتبي است     

 كه انديشة نيك در آن جـاي دارد و مكـان آن در سـتاره پايـه                  1عبارت است از هومت   
 كـه گفتـار نيـك در آن         2بوده، روان نيكوكار در اولين گام به آن خواهد رسيد؛ هوخت          

روان نيكوكار با گام دوم بـه آن خواهـد رسـيد؛    . قرار دارد و مكان آن در ماه پايه است   
كه جايگاه كردار نيك است و در خورشيد پايه قرار داشته، روان نيكوكار بـا                3هورشت

سومين گام بدان خواهد رسيد؛ سرانجام روان نيكوكار با گام چهارم به سراي روشـني               
آينـد و  در آنجا همة ايزدان و امشاسپندان به پذيرة وي مـي . رودمي 4بيكران، گرودمان،

؛ 34-33: 2هادخـت نـسك   (دهـد   را براي وي مي   اورمزد دستور تهية بهترين خوراكي      
  ). 17-13: 1: 23 روايت پهلوي؛ 147-145: 1 مينوي خرد؛ 37-38

   در مورد مراتب دوزخ، چنانكه اعمال بد روان بر اعمال نيـك او فزونـي يابـد،                 
 بـا   6 با گام دوم به گفتار بد، دش هوخت،        5وي با نخستين گام به انديشة بد، دش مت،        

. رودپايـان مـي  و با گام چهارم به سراي تيرگي بي 7دار بد، دش ورشت، گام سوم به كر   
دهد و تا روز رسـتاخيز      در آنجا اهريمن دستور تهية خورش زهرآگين را براي وي مي          

هاي بـسيار   برده، متحمل عذاب و شكنجه    در آنجا در كنار گنامينو و ساير ديوان به سر           
 روايت پهلـوي ؛ 194-182: 1 ي خردمينو؛ 38-37؛ 33-32: 3هادخت نسك( گرددمي
23 :2 :29-36 .(  

اند كـه موقعيـت آن از زمـين تـا سـتاره پايـه اسـت                    دربارة همستگان نيز گفته   
انـد كـه    هرچند برخي منابع همستگان را جايگاه كساني دانسته       ). 1: 65 روايت پهلوي (

ارهـاي نيـك آنهـا      اند، يا ميزان ك   يا اعمال خوب و بدشان برابر بوده و يشت انجام داده          
، اكثر منابع اتفـاق     )2: 65 همان(بيش از كارهاي بد بوده، اما يشت را بجاي نياورده اند            

نظر دارند كه همستگان جايگاه آنهايي است كه اعمال نيك و بدشـان بـه يـك انـدازه                   

                                                   
1. Humat 
2. Hukht 
3. Huvarsht 
4. Garodman 
5. Dushmat 
6. Dushukht 
7. Dushvarsht 
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، بنـدهش ؛ 6-3: 6 ارداويـراف نامـه  (برنـد  بوده و تا روز رستاخيز در آن مكان بسر مـي      
  ). 34: 39 روايت اميد اشوهيشتان؛ 131، ص15بخش

يكـي همـستگان    . از دو نوع همستگان سخن به ميان آمده است            در برخي منابع  
در . انـد  است كه خود داراي سه مرتبه توصيف شده و هر سه را دوزخ ناميده              1دروندان

در مرتبـه دوم  . حاكم، و مكاني بسيار وحشتناك و مـتعفن اسـت  2 نظمياولين مرتبه بي
اند و سرشار از بدي و فاقد هر گونه آرامـش      نجه دهندگان و اهريمنان سكني گزيده     شك

ايـن سـه مكـان روي       . هاستها و بدي  مرتبه سوم جايگاه تمام تاريكي    . و راحتي است  
. (Dadistan-ī Dinik, 33: 2-5)شـده و در زيـر زمـين قـرار دارد    رفته دوزخ ناميـده  هم

 :ibid, 24( مكاني براي روان اشونان اسـت  3ران،قسم ديگر آن، يعني همستگان نيكوكا

البته تصور دو نوع همستگان را بايد در ادامة انديشة ثنوي ايرانيان باسـتان دانـست،                ). 6
  . به ويژه ثنويت كيهاني مندرج در اوستاي متأخر و متون پهلوي

 حـال   .اينجا، به سرنوشت و فرجام روان آدمي پس از مرگ تا رستاخيز مربوط بود                تا  
  .پردازيمدهد، مي  ميبه فرجام جهان و اتفاقاتي كه بنا به باور مزديسنان در آخرالزمان رخ

  فرجام جهان -2
افتـد، فرجـام       حوادث و اتفاقاتي كه در آخرين سه هزارة عمر جهان اتفـاق مـي             

 سال است كـه بـه       12000مزديسنان بر اين باورند كه عمر جهان      . جهان را به دنبال دارد    
در سه هزار سـال نخـستين، آفـرينش مينـوي       . شود  مي  دورة سه هزار ساله تقسيم     چهار

سه هـزار سـال دوم، آفـرينش        . شونداست، و امشاسپندان، ايزدان و فروهرها آفريده مي       
سـه هـزار سـال سـوم، دورة         . شكل مادي دارد اما فاقد حركت و جنب و جوش است          

در . ور كلي آميختگـي تـضادهاست     آميختگي نيكي و بدي، روشنايي و تاريكي، و به ط         
گيرد كه گـاه بـه كـام اورمـزد و زمـاني بـه               اين دوره نبرد بين اهريمن و اورمزد در مي        

سه هزار سال چهارم، كه آخرين هزاره است، متعلق بـه ظهـور             . خواست اهريمن است  

                                                   
1. ever-stationary of the wicked 
2. chaos 
3. ever-stationary of the righteous 
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گردد و سپس، سـه پـسر       اين دوره با ظهور زردشت آغاز مي      . موعودان مزديسني است  

سـاماني  هـا بـه بـي     يب ظهور كرده، دين زردشت را كه بر اثر رواج نامردمي          وي به ترت  
در ادامـه، بـه سـه       ). 36-35، ص   زند بهمن يسن  (بخشند    مي كشيده است، از نو رونق    

  .دهد، اشاره خواهد شدمنجي و اتفاقاتي كه در دوران ايشان رخ مي

     ظهور سه موعود مزديسني
آيد، نام سه منجـي در كـانون    ميان مي  سخن به  1 زردشتي هر وقت از معاد     دين   در  
 هـا ظهـور   در انتهاي هر هزار سال از سه هزار سالة پايان جهان يكي از منجي             . توجه است 

 و سرانجام   3 در پايان دومين هزاره، هوشيدرماه،     2كند، در پايان نخستين هزاره، هوشيدر،      مي
ي تولد آنها آمده است كه زردشت       دربارة چگونگ . آيد مي 4در انتهاي هزارة سوم سوشيانت    

گرفت و آنها را بـه   6نريوسنگهايش را ايزد نطفه. نزديكي كرد 5سه بار با همسر خود هوو
: 1خـرد مينـوي ( فروهر مقدس برگزيده شـد       99999ناهيد سپرده، براي نگهداري آنها      ايزد  
ند سه چراغ در ته     ها مان  است، جايي كه اين نطفه     7محل نگهداري آنها درياچة كيانسه    ). 95

اي بـه  هنگام رسيدن موعـد مقـرر، دوشـيزه    ). 142ص  : 18، بخش بندهش(درخشد  آن مي 
طريقة شكل گرفتن هـر سـة آنهـا بـه همـين             . شودرود و از آن نطفه آبستن مي      درياچه مي 

  ).48-46، صص 2، ج روايات؛ 143-141 صص همان،(منوال است 

     هوشيدر
 به معناي كسي است كـه قـانون مقـدس را            8ه،   شكل اوستايي آن، اوخشيت ارت    

                                                   
1. escatology 
2. Hōšīdar 
3. Hōšīdarmāh 
4. Sošiyant 
5. Hvōv 
6. Nēryōsang 

طبق سنت، اين درياچـه  نخـست   . يا هامون، كه در سيستان قرار دارد )kānseكانسه، ( كيانسهدرياي. 7
لكـه انـدك انـدك بـه دليـل      آبش شيرين، و از وجود خرفستر و مار و وزغ در آن خبري نبوده است، ب   

شود و دوباره در فرشگرد با نابودي ريمني و پليدي شـوري آن از بـين رفتـه،  شـيرين               پليدي شور مي  
  ) 426، ص 142-96: 30؛ فروردين يشت 74ص :9، بخشبندهش. (گرددمي

8. Uxšyat ereta 
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شـود و در سـي سـالگي بـه     او سي سال مانده به پايان سدة دهم متولد مـي      . پروراندمي
دهد توقـف خورشـيد بـه       از اتفاقاتي كه با آمدن وي رخ مي       . رودهمپرسگي اورمزد مي  

وي بـه ماننـد زرشـت بـه         . مدت ده روز، و سرسبزي گياهان به مدت سه سـال اسـت            
، 18، بخـش  بنـدهش (پـردازد   كينـه بـودن مـي     ترش دين و رواج راستي، رادي و بي       گس
گرگها همه در يك گرگ جمـع       . حملة گرگ از حوادث زمان هوشيدر است      ). 142ص

-دهد و در نهايت به ياري هوشيدر بـه هـالك مـي            شده، آدميان را مورد حمله قرار مي      

د و جهي بـه صـورت مگـس         شودر اثر تماس زهر آن، زمين و گياه خشكيده مي         . رسد
؛ 10-2: 1: 48 وايـت پهلـوي  ر(شود  آمده، درون مار سا كن مي     سياهي از آن ديو بيرون      

  ). 76 ،مينوي خرد
كند، كه براي مـدت سـه سـال          ظهور مي  1   در پايان هزارة هوشيدر، ديو ملكوس     

 شـود و    مـي  زمين به شـدت سـرد     . آوردبا خود باران و سرماي وحشتناكي را به بار مي         
، 18، بخـش    بنـدهش (نابودي زمين و ساير آفريدگان اورمزد را در پي خواهـد داشـت              

برخي مدت زمـان ايـن      . دربارة مدت زمان اين سرما منابع اختالف نظر دارد        ). 142ص
با اينكـه ايـن سـرماي       ). 16-14: 1: 48 روايت پهلوي (اند  سرما را چهار سال ذكر كرده     

آورد، اما پـس از نـابودي آن بـه نفـرين            ار مي شديد و طاقت فرسا خسارات زيادي به ب       
 مـامن   2بهدينان و اتمام اين دوران سـخت، انـسانها و گوسـفنداني كـه در ورِ جمكـرد                 

پـس از  . زيندآرايند، و در آن ميآيند، جهان را دوباره ميگزيده بودند، از آنجا بيرون مي 
، 18، بخش بندهش (ميرداين، در دوران هوشيدر كسي جز به علت پيري و فرتوتي نمي           

  ). 31: 26 مينوي خرد؛ 142ص

                                                   
به معني مرگ و » هركم«، از ريشه (Mahrkūša)در اوستا، و در پهلوي مهركوشMarkūs) ( مركوس .1

كشتن و ميراندن، ديو و شخصيت اهريمني كه سرما و زمستان سخت را در پايان هـزاره اوشـيدر  بـه                      
  )120كتاب پنجم دينكرد، ص . (وجود خواهد آورد

اي است كه به دست جمشيد ساخته شده تا به هنگام طوفاني كه در هزاره هوشـيدر  ، قلعه ورجمكرد. 2
ها، گوسفندان و ساير آفريدگان اورمزد بدانجا رونـد و از خطـرات سـرما و طوفـان                  افتد انسان اتفاق مي 

  )45، صزند بهمن يسن(. ايمن باشند
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     هوشيدرماه
 يعني كسي كه فزاينده يا پرورانندة نماز و         1ه،اوخشيت نم    صورت اوستايي آن،    

وي دومين منجي است كه سي سـال مانـده بـه پايـان هـزارة هوشـيدر                  . ستايش است 
با آمـدن   ). 78  ص خردمينوي(رسد  سالگي به همپرسگي اهورامزدا مي    متولد، و در سي   

شده و گياهان شش سال متوالي سرسـبز اسـت           روز متوقف    20وي، خورشيد به مدت   
. از حوادث زمان وي به حملة مار اشـاره شـده اسـت            ). 142، ص   18، بخش   بندهش(

در نهايـت،  . شـوند ور ميهمة مارها در يك مار جمع شده و به آفريدگان اورمزد حمله  
رسانند و جهي به شكل مگـسي از آن          به هالكت مي   انسانها با كمك هوشيدرماه وي را     

  ). 29-25: 2، 48 روايت پهلوي(شود آيد و به درون انسان ساكن ميبيرون مي
. كننـد نقل است كه در زمان وي انسانها در علم پزشكي پيشرفت روز افزوني مي             

-ضحاك را از دماونـد آزاد مـي  ) يك شخص ملحد (2افزون بر اين در زمان او اهلموغ 

كند و او تمام انسانها، گياهان، آبها و تمام طبيعت را مـورد حملـه قـرار داده، بـه آنهـا                      
اين عمل وي، اعتراض و شكايت گيـاه، آتـش و آب  را بـه پيـشگاه                  . رساندآسيب مي 

 3خواهند كه فريدون را بار ديگر برخيزاند  تـا ضـحاك     اورمزد در پي دارد و از وي مي       
كنـد و آنهـا را متوجـه    ابر درخواست آنها اظهار ناتواني مـي   فريدوندر بر . را از بين ببرد   

وي ضـحاك را    . كنـد   مـي   درخواسـت را اجابـت     4گرشاسب. سازد  مي روان گرشاسب 

                                                   
1. uxšyat nemah 
2. Ahlamōgīh  

 به عنوان صفت براي او      (dahākā)و واژه دهاك    » اژدها-مار «(Aži).  در اوستايي از دو جز تشكيل شده است        اژدهاك. 3
سه پوزة سه كلة شش چـشم را، آن دارنـده   «: عبارت زير در وصف او است ). 36، ص   يسنبهمن  د  زن(رود  به كار مي  

رسان جهان را، آن زورمندترين دروجي را كـه          چاالكي را، آن ديو بسيار زورمند دروج را، آن دروند آسيب           ]گونه[هزار  
ـاد  ؛  40: 14 بهرام يـشت  ؛ قس با    8: 9 يسنا(اهريمن براي تباه كردن جهان اشه، به پتيارگي در جهان استومند بيافريد              زامي

گفته شده كه چون فريدون نتوانست ضحاك را بكشد او را ). 21-19، 5 رام يشت؛ 31 -29: 8 يشت آبان؛ 37: 6 يشت
نيز ).  128، ص 14، بخش بندهش( كند خيزد و او را نابود ميبه كوه دماوند زنداني كرد و هنگامي كه رها شود سام برمي

  )26-24: 56. (آيد كه فرمانروايي را اهريمن به او بخشيده استبر مينوي خرد مياز 
نيز از پهلونان و ناموران ايراني ). 54 روايت پهلوي(شود  يكي از بيمرگان و چهارمين نفر از فرشگرد كرداران محسوب ميگرشاپ. 4

ـتوده  » گرزدار«،  »مجعد موي «،  »نرمنش«وي به صفت    . هاي او در متن هاي اوستايي سخن به ميان آمده است          است كه از دالوري    س
به سبب كشتن راهداران ).   46-45، ص زند بهمن يسن(نيز ناميده مي شود » سام«او از بيمرگاني است كه در متنهاي ميانه . شده است

 )4: 32 هاي زادسپرمگزيده.(و همه دزدان، متوقف كردن آزار دزد كرداران، گرشاسب خوانده شده است
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؛ 23-12: 9 زنـد بهمـن يـسن     (بندد  شكست داده و رنج و زشتي از جهان رخت بر مي          
م متفـق   برخي متون در مورد جزئيات مسئلة اخير با هـ         ). 36-30: 2،  48 روايت پهلوي 
 آمده اسـت كـه اورمـزد بـا امـشاسپندان بـه نـزد روان                 روايت پهلوي در  . القول نيستند 

 اين گياه اسـت كـه بـه ايـزد         زند بهمن يسن  ؛ اما در    )35-32: 2: 48(رود  گرشاسب مي 
كننـد  گويد به نزد روان گرشاسب برويد و آنها نيـز چنـين مـي             نريوسنگ و سروش مي   

  . )(Bahman yasht, 3: 57-61؛ 21-20: 9 زند بهمن يسن(
توان به كاهش نيروي آز در بين مردم اشـاره كـرد؛     از ديگر حوادث اين دوره مي    

آنهـا ابتـدا از     . كننـد انسانها با خوردن يك وعده غذا تا سـه روز احـساس سـيري مـي               
. كنندزده و فقط به نوشيدن آب اكتفا مي       خوردن گوشت، سپس شير و بعد گياه سر باز          

كننـد و   از ظهور سوشيانت آنها كـامال از خـوردن و نوشـيدن امتنـاع مـي               ده سال پيش    
  ).145، ص 19، بخش بندهش(ميرند جالب است كه در اثر نخوردن و نياشاميدن نمي

     سوشيانت
سوشـيانت  .  اوستايي آن، استوت ارته، مظهر و پيكر قانون مقدس اسـت              صورت

خورد كه در آنهـا      آياتي به چشم مي    اوستادر  . به معناي سود بخش و نجات دهنده است       
تـوان گفـت    سوشيانت هم به صورت جمع و هم مفرد به كار رفته است، بنابراين هم مي              

هـاي متعـددي وجـود      توان اذعان كرد كـه سوشـيانت      سوشيانت يك نفر است و هم مي      
  :از جمله در موارد زير، سوشيانت به صورت جمع مورد اشاره قرار گرفته است. دارند

هاي خويشكار اشون را است، مـن نيـز بـا           ا آن باوري كه هر يك از سوشيانت       ب...
  )12:7 يسنا. (همان باور و دين مزدا پرستم

زاده ] هنـوز [ آن اشوناني كه زنده اند و آن مرداني كه           –هاي همه اشونان    فروشي...
.  را سـتايش و نيـايش و خـشنودي و آفـرين            –) كنندة گيتي هاي نو سوشيانت(اند  نشده

  )5: 24يسنا (
ها دروج را از خود خواهيم       چگونه دروج را از خود برانيم؛ ما همچون سوشيانت        

  )5: 61 يسنا. (راند
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فوق، موارد ديگري هم هست كه سوشـيانت بـه صـورت            هاي       افزون بر نمونه  

: 1 ؛ فـروردين يـشت    2: 1 زاميـاد يـشت   ؛  6: 26؛  2: 9يسنا: نك( تسجمع بكار رفته ا   
البتـه  ). 28: 59 يـسنا (هم، صورت مفرد سوشيانت به كار رفته اسـت          در مواردي   ). 17

 اين باورند كه در برخي از مواردي كه صورت مفـرد آن بكـار رفتـه                 برخي محققان بر  
 ,Moulton) باشـد    مي، منظور از سوشيانت خود زردشت)9: 48؛ 11: 45يسنا (است، 

pp. 872 & 879)   
مينـوي  (شـود   يدرماه، سوشـيانت متولـد مـي      سال مانده به پايان هزارة هوش        سي  

در بازگـشت   . رسدوي در سن سي سالگي به همپرسگي اورمزد مي        ). 80-79، ص خرد
كند و كيخسرو به مدت پنجاه و هفت سال پادشاه هفت كشور و             با كيخسرو مالقات مي   

دربـارة اتفاقـات ايـن      ). 51-39: 2: 48،  روايت پهلوي (گردد  سوشيانت موبدان موبد مي   
شود، گياهان هميشه   توان گفت كه خورشيد به مدت سي شبانه روز متوقف مي            مي رهدو

در اين زمـان انـسانها بـه        . برنداند و همه آفريدگان در خوشي به سر مي        در حال رويش  
كننـد  مدت هفده سال از گياه، سي سال از آب، و ده سال از خوراك مينوي تغذيـه مـي                  

ت سوشيانت به كمك يارانش جهان سراسر نـويني         در نهاي ). 38: 2: 48،  روايت پهلوي (
او سراسر جهان استومند را با ديدگان بخـشايش بنگـرد و نگـاهش، سراسـر             «را بسازند   

آنان نيك انديش، نيك    : پيروزمند برآيند » استوت ارت «ياران  . جهان را جاودانگي بخشد   
خـشم خـونين    . گفتار، نيك كردار، و نيك دين اند و هرگز سخن دروغ بر زبان نياورند             

منش . درفش نافره مند، از برابر آنان بگريزد و اشه بر دروج زشت تيرة بدنژاد چيره شود               
دروغ گفتـه  شكـست يابـد و         ] سـخن . [بد شكست يابد و منش نيك بر آن چيره شود         

 را  - هـر دو   –خرداد و امرداد، گرسنگي و تـشنگي        . سخن راست گفته بر آن چيره شود      
  »).95-94: 15 زامياد يشت (.اتوان بدكنش، رو در گريز نهداهريمن ن.. ..شكست دهند

     رستاخيز 
   بـر  مردگـان را   تمـام     بـه كمـك يـارانش      در ادامة كارهاي خـود،      ،   سوشيانس
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 سـپس   1در اين راه، نخست استخوان كيومرث،     ). 54: 2،  48 روايت پهلوي (انگيزاند   مي
 سالة وي، همة    57، بطوريكه در دورة     انگيزاند و بعد همة افراد را بر مي       2مشي و مشيانه  

مردگان، اعم از اشون و دروند، در همانجا كه مرده انـد، زنـده شـده و همـديگر را بـه                      
پـس  ). 12 -11: 17 شايست ناشايست ؛  146، ص   19، بخش بندهش(شناسند  خوبي مي 

. گـردد  تشكيل مـي   3از اينكه سوشيانت تمام مردگان را برانگيخت، انجمن ايست واستر         
: نـك (پـذيرد   ز تشكيل اين انجمن، داوري نهايي با حضور سوشيانت صورت مي          پس ا 

  ). 67-54: 2، 48 روايت پهلوي

     داوري نهايي
شوند و سه روز به طـول          در داوري نهايي، همه در پيشگاه اهورامزدا حاضر مي        

 و  در آن روز، اشـونان    . شـود در نتيجة داوري، روان اشون از دروند جدا مـي         . انجامدمي
يعنـي  . )Dhalla, p. 430)گردنـد دروندان با تن جسماني به بهشت و دوزخ رهسپار مي

ها روحاني بوده، اما اكنـون همـه چيـز          ها و عذاب  از زمان پس از مرگ تا كنون، نعمت       
هـاي  رود و به مدت سـه شـبانه روز شـادي       روان اشون به گرودمان مي    . جسماني است 

-ندان به دوزخ رفته و به همان مـدت پـادافراه مـي            رسد، و روان درو   فراواني به وي مي   

 سـال   9000بينند ليكن عذاب به حدي شديد است كه اين سه روز براي آنها به انـدازة                 
نيـز  ) 45-44و  41 هاي زادسـپرم  گزيده؛ قس با    67: 2،  48 روايت پهلوي (كشد  مي طول

ريمن از لحاظ شدت سختيِ گناهكاراني چون ضحاك و افراسـياب و ديگـر سـران اهـ                
، كـه در آسـمان اسـت، بـه زمـين            4گفته شده كه آن درد همانند درد اصابت گوزهرمار        

                                                   
 و )Gayōkmart(، در پهلوي گيومرت يا گيـوك مـرت  )Gaya martan( واژه در اوستا گيه مرتن   اين.1

  .وي نخستين انساني است كه اورمزد آفريده است. در فارسي به صورت كيومرث آمده است
2. Maši-Mašyānah  

ر، پـسر بـزرگ     خاطر ايست واستر ناميده شده كه رياست آن بر عهده ايست واست           اين انجمن به اين     . 3
  )396، ص 1376بويس، . (زردشت است

انـد  اي، اهريمنـي و دسـته ) روشنان، ثوابت(اي از ستارگان، اهورايي  بر اين باورند كه دسته   مزديسنان4. 
انـد،  دو ستارة دنباله دار به نام گوزهرمار كه مانند ماري در وسط آسـمان ايـستاده               ). اباختران، سيارات (

  )612عفيفي، ص  (.اهريمن آفريده هستند
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، 19، بخـش    بنـدهش (است، يا  همانند درد كنده شدن پشم گوسفند به دنـدان گـرگ               

  ). 46: 35هاي زادسپرم گزيده  ؛ قس با147-146ص 
ل    گفته شده كه روح دروند سه نوع مجـازات در سـه دوره متفـاوت را متحمـ                 

، در رسـتاخيز از زمان مرگش تا )  در حيات زميني ب ، يعني در اين جهان  )الف: شودمي
، يعنـي در پايـان عـالم و در نتيجـة داوري             و اكنـون  ) بيند ج دوزخ، عذاب روحاني مي   

در نهايت سپندارمذ اعـالم  . )Dhalla, p. 430) به مدت سه روز به طور جسمانينهايي،
هاي زادسـپرم  گزيده؛ 69-68: 2، 48 روايت پهلوي(ت كند كه ديگر پادافراه بس اس     مي
دربارة وجود كسي كه واسطة بين انسان و اورمزد باشد نظرات مختلفـي             ). 48-49: 35

 اين باورند كه، در اين روز، شـفاعتي         كه برخي بر  در حالي . در بين محققان وجود دارد    
در پيشگاه  ) بانوي زمين ايزد  ( 1، برخي بر آنند كه سپندارمذ     )62مهر، ص   (وجود ندارد   

كند و آنها را دوباره به زمـين        اورمزد براي گناهكاراني كه در دوزخ هستند، شفاعت مي        
  .)80؛ آموزگار، ص 111موله، ص (گرداند باز مي

روايـت  ( هـم ذكـر شـده،        3 كه گاهي شـهريور    2ايزد اريامن،  باري بعد از پادفراه،     
كـه مثـل رود بـر       گدازد، بطـوري  ا به آتش مي   ها ر ها و دره  فلز، كوه ) 70: 2،  48 پهلوي

-كننـد و پـاك مـي       عبور مـي   4سپس همة مردم از آن فلز گداخته      . شودزمين جاري مي  

توان گفت كه فلز مذابي هـم كـه در گاثاهـا ذكـر شـده      مي. (Moulton, p. 361)شوند 
 ، به همين رودخانة فلـز مـذاب اشـاره داشـته و دال بـر داوري نهـايي                  )9: 51؛  4: 34(

                                                   
، در پهلـوي بـه صـورت سـپندارمت     )spanta ārmaiti( نام در اوستا به صورت اسـپنتا آرمئيتـي   اين. 1
)spandārmat(                   و در فارسي به صورتهاي سپندارمد، سپندارمذ، اسفندارمذ و اسفند به كـار رفتـه و بـه ،

جهان مينويي نماد بردبـاري     وي پنجمين امشاسپند است كه در       . معني فروتني يا فداكاري مقدس است     
  .و فروتني، صلح و سازش و در جهان مادي نگاهبان زمين است

2   .Airyaman :بـه عنـوان   ونديـداد در ر . ايزدي كه بر عليه نيروهاي تباه كننده، دردها و بيماريهاست 
  )22و21. (هاستاولين پزشك قلمداد شده كه چاره و درمان دردها و ناخوشي

 به معني شهرياري دلخواه يـا قـدرت و سـلطنت            )xšaθravairya(آن خششروئيريه    اوستايي   صورت. 3
وي چهارمين امشاسپند نيـز     . شود و در فارسي شهريور گفته مي      )šatrivar(مطلوب، در پهلوي شتريور     

  .باشدمي
4. Molten Metal 
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براي اشون، رودخانة فلز مذاب همچون رودي از شير گرم است، ولـي عبـور از                . است
،  بنـدهش  ؛72-71: 2،  48 روايـت پهلـوي   (آن براي دروند با سختي امكان پذير اسـت          

  .Dhalla, p. 431)؛ 147، ص 19بخش
كه گفته شد، در داوري نهايي همه بايد از اين فلز مذاب عبور كننـد و پـر                     چنان

ست كه اين رودخانه نقش تطهيركنندگي دارد، يعني حتي دروندان نيـز پـس از               واضح ا 
پـس از اينكـه مجـازات شـدند،     . (Davies, p. 45)شـوند گـذر از رودخانـه، پـاك مـي    

 :Dadistan-ī Dinik, 14)گـردد مـي شود و سعادت ابدي نصيبشان گناهانشان تطهير مي

8).   
-انجامد، همة مردگان زنـده مـي        مي    باري، در داوري نهايي، كه سه روز به طول        

ها و زمـين تبـديل بـه فلـز مـذاب            در نهايت تمام كوه   . بينندشوند و عاقبت خود را مي     
كنند، و حتي دروندان نيز بعـد       شده، همة انسانها، اعم از اشون و دروند، از آن عبور مي           

ك از تحمل سه روز عذاب و شكنجه سخت، و پس از گذر از رودخانه فلز مـذاب، پـا                  
  . روندشده و به بهشت مي

-   در پايان نبايد از اين سوال غافل شد كه باالخره سرنوشـت اهـريمن چـه مـي               

شود؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه در روز داوري نهايي، واپسين نبـرد ميـان دو                
، كه در نهايـت پيـروزي از آن         )16: 10 يسنا(گيرد  صورت مي ) اورمزد و اهريمن  (مينو  

ولي اين به آن معنا نيست كه در پايان جهان اهريمن به طور كامل نيـست          . ستاورمزد ا 
تـوان گفـت كـه وي اليتنـاهي و          مـي . رودشود؛ زيرا روح كامالً از بين نمـي         مي و نابود 

امـا اگـر    . هرگز از بـين نخواهـد رفـت       ) جزء روحاني (جاويدان است، زيرا وجود وي      
 معنا است كه در پايان جهان تمام آفرينش         شود، اين بدان    مي صحبتي از نابودي اهريمن   

حركت، و بـدون هـيچ خـاطره، تـا ابـد زنـداني              وي از او جدا خواهد شد و او تنها بي         
به بيان ديگر، شر از بين خواهد رفت اما روح بد همواره ساكن و محبوس               . خواهد شد 

من بـه قعـر   سرانجام، عالوه بر اينكه اهـري . (Casartelli, pp. 67-68  :نك(خواهد ماند 
اورمـزد و امـشاسپندان،   . خورندشود، همة آفريدگان وي شكست مي     سوراخي رانده مي  

دهنـد و راسـت گـويي، دروغ        اهريمن و كماله ديوان را به دام انداخته و شكـست مـي            
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: 19، بخـش    بنـدهش  (گويي را و سروش پرهيزگار، خـشم خـونين درفـش را گيرنـد             

147-148.(  

     فرشگرد
عتقدند كه در گاثاها از فرشگرد بحثي بـه ميـان نيامـده اسـت                  برخي محققان م  

، اما برخـي بـر ايـن نظرنـد كـه يكـي از               )105-104؛ مهر، ص    129ويدن گرن، ص    (
اشـاره  )  نوزايي جهان (و فرشگرد   ) تجديد حيات (به آكرتي   ) 2: 48 (گاثاهاهاي    سرود
ن آمـده اسـت،    بـه ميـا  1در متون پهلوي سخن از فرشـگرد . )Moulton, p. 378) دارد

شـود،  يعني بعد از ظهور سوشيانت و اتمام داوري نهـايي، تجديـد جهـان شـروع مـي              
اين باورند كه نوزايي جهان بـا اعتقـاد بـه سوشـيانس گـره خـورده                 كه برخي بر    چنان
  . )Jackson, p. 149)است

   بر طبق باور برخي، منظور از فرشگرد، پايان جهان نيست، بلكـه مقـصود ايـن                
هينلـز، ص   (گـردد جهان دوباره به وضع كامل پيش از حملـة اهـريمن برمـي            است كه   

دهد كـه سـه ويژگـي عمـده و           فرشگرد زماني رخ مي    هاي زادسپرم گزيدهبنا به   ). 107
اميـد بـه    ) شناخت نيـك و بـد؛ ب      ) الف: تحقق يابد 2بنيادين مورد تأكيد دعاي اهونور    

كمك و يـاري    )  پرهيز از گناه؛ ج    پاداش و بيم از پادافراه، و تالش براي كسب ثواب و          
واسـتر و داوري عمـومي،      بعد از برقراري ايست   ). 74ص(كردن نيازمندان و دردمندان     

 در فرشـگرد همـه همـسر اختيـار        . پردازندهمة انسانها يك صدا به ستايش اورمزد مي       
گيـرد ولـي فرزنـدي متولـد        خوابگي بين زن و مرد صورت مي      كنند، و هر چند هم     مي

- مـي  سوشيانس و يـارانش يـشتي     در اين زمان، و پس از حبس اهريمن،         . دنخواهد ش 

وي، . شـود كند و در نهايت اورمزد كامل كنندة آفرينش مي     كنند و اندازة زمين تغيير مي     
  ).  100-89: 2، 48 روايت پهلوي(پس از آن ديگر نبايد كاري انجام دهد 

                                                   
1- Frašagird 

گـردد و   لمات اوستايي آغاز مـي     يكي از مهمترين دعاهاي زردشتي كه با اين ك         (Ahunawar) اهونور. 2
 )39آموزگار، ص . (شودستايش مي» راستي«در آن
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مردم به تن   . شونددان مي    در فرشگرد هم انسانها و هم طبيعت بي زوال و جاوي          
و سن مانند چهل ساله، همه انوشه، بيمرگ، بدون پيري، تباه نـشدني و فاسـد نـشدني                  

. و كار آنها ديـدنِ اورمـزد و بـر او نمـاز گـزاردن اسـت      ) Bundashis, 30: 26(هستند 
عالوه بر انسانها،   . اندنظير و توصيف نشدني   انسانها در آن موقع از نظر خرد و دانش بي         

آميزند و چند نوع گياه اصلي دوباره بـه         آيند و با هم در مي     وسفندان نيز به زندگي مي    گ
دهد و هميشه مانند بوستان، پر      ديگر كاهش و نقصاني براي آنها رخ نمي       . آيدوجود مي 

انـد كـه همـة انـسانها بـه          نيز گفته ). 107-101: 2،  48 روايت پهلوي (از گل و شادابند     
كنند و از روي عقل و خرد راه زهـد           رامش و صلح زيست مي     ياري امشاسپند بهمن به   

، انـدرز پوريـو تكيـشان     (سـازند   كنند و فروتنـي را پيـشه مـي        و پارسايي را انتخاب مي    
نكتة عجيب اينكه در فرشگرد، انسانها به يمـن خـرد مقـدس انديـشه و ذهـن                  ). 54بند

 همة انسانها هوم سـپيد      سوشيانس به ). 18: 35 زادسپرم هايگزيده(بينند  همديگر را مي  
دهـد  شـوند، مـي   كه در درياهاست و مردگان با آن زنده و زنـدگان بـا آن بيمـرگ مـي                 

همة انـسانها يـك اراده خواهنـد داشـت و در ايمـان بـه                ) 15: 35 هاي زادسپرم گزيده(
اهورامزدا يكي خواهند بود و شكوه و عظمت وي را ستايش خواهند كرد و هرگـز بـا                  

دي در تناقص قـرار نخواهنـد گرفتـة بلكـه همـواره در راسـتاي وي                 مشيت و ارادة ايز   
  .(Casartelli, p. 433) خواهند ماند

   باري به هر جهت در فرشـگرد، جهـان كامـل و احيـاء خواهـد شـد، ديـوان و              
. اهريمنان شكست خواهند خورد و بدي براي هميشه از جهان رخت بر خواهد بـست              

  . و براي هميشه ثناگوي اورمزد خواهند ماندمرگ خواهند شدانسانها و طبيعت بي

     نتيجه گيري
شتي، در داوري فردي، فرجـام      ددوگانة فرجام شناسي زر   هاي       با توجه به بخش   

روان رقم خورده، و بر اساس اعمال و كردارش به بهشت، دوزخ يا همستگان رهـسپار                
ايـن زمـان، روان بـراي       در  . بينـد گردد و تا رستاخيز پاداش يا پادافراه روحـاني مـي          مي

بايست در روز چهارم پس از مرگ از پل چينود عبور كنـد،             روشن شدن وضعيتش، مي   
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جايي كه نتيجة كارهاي او به صورت دئنا بر وي ظاهر شده، و بر اساس پندار، گفتـار،                  
و كردارش در برابر ايزداني چون رشن، مهر و سـروش مـورد ارزيـابي و داوري قـرار                   

معاد جسماني است، همة انسانها با گـذر از رودخانـة            داوري نهايي كه  اما در   . گيردمي
دهـد، انوشـه و     فلز مذاب، پاك و با خوردن شيرة هئومه كـه سوشـيانت بـه آنهـا مـي                 

 گرچـه بـا فرشـگرد، جهـان نـو         . شـوند جاويدان گشته، داراي سرنوشت واحدي مـي      
نتظـار بـشر    شود و ديگر دوزخ، همستگان، شـكنجه، عـذاب، سـختي و بـدي در ا                مي

نيست، اما پيش از آن مقدماتي چون ظهور سه منجي، رستاخيز، داوري نهايي، بهـشت               
با اين همـه، بـا فرشـگرد    . و دوزخ فرجامين، و عبور از رودخانة فلز مذاب وجود دارد  

گردنـد كـه همـة آن    اي روانه مـي است كه در نهايت همة انسانها به جهان بهشت گونه    
  .ميشگي است خوش و آرام ه،زندگي خوب
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