
  و شيعيان قوم يهودزرتشتيان و   کورش سوم در مقام منجی موعود
 

پسر خوانده از  اما فريدون) اسمی ديده ميشود.( سوم کورشاز به ظاهر در کتب پهلوی در شمار جاودانيهای زرتشتيان 
و ن) خوب و روش مرد بسيار پارسا و( هوشت يخمی اشمنام  سهتحت  (سپيتاک زرتشت) گائوماته برديهو دامادش 
نام دومی از پيداست  ياد شده است. (زرين اندام) زرتشتو  (دارای سرودهای باشکوه) گئوروپسر  ترين)و(نيک  هئوئيشت

اخذ   (= دارای سرودهای با ارزش)گودرزملقب به  سپيتمه جمشيد(گئوماته برديه) پسر سپيتاک زرتشت القاب معروف 
است. شده  

گاوان به معنی دارای همچنين  را  گودرز نام معلوم ميشود چرا (گاو) گئود) با و(سر گائونظر به مطابقت کلمه اوستايی  
 )ازی دهاک مادی/(داماد و وليعهد آستياگسپيتمه جمشيد در ونديداد يکی از  القاب معروف ون گرفته اند چ باارزش

و داماد نقش اساطيری  ه سگرچه اطالع زيادی از اين است.  دارنده رمه های خوبيعنی  هئو رمهپدر سپيتاک زرتشت، 
معنی و مفهوم اين اسامی در اين باب پديد از اطالعاتی که به دست داده نشده است ولی  کورش سوممعروف پسرخوانده 

زير لوای اين اسامی کفايت می نمايد. معروف د تاريخیفرند برای شناسايی يمی آ  

  خود نامی از چرا پيش می آيد کهسؤال اين  يائيانآرفرمانروای اساطيری  سوم/فريدون کورشدر رابطه با  بنابراين 
 سئوشيانتدر بين ياران جاودانی  که ايرانيان باستان وی را پدر می ناميده اند،شاهنامه فريدون يعنی  کورش سوم

را نقش  آخر موعود سودرسان)( سئوشيانتخود  در اين باب (موعود سودرسان) موجود نيست؟ بررسی بيشتر
نشان ميدهد. فريدون/ ومکورش ساساطيری   

معانی است و از همين  شده حمدو  تحسين، شده آفريندر لغت اوستايی به معنی  (فريدون) آفريدون شاهنامه ای چه نام
(منظور سقوط امپراطوری  تورات از طوفان بين النهرينی نجات يافته (تسلی دهنده)نوح  جنبه تاريخی ست کهواالقاب 

ند.موعود مردمان سامی خاورميانه زاده شده ا احمد و) سومش توسط کور برده داران بابل  

و نيز به  مظهر و پيکر قانون مقدسآمده است که به معنی  استوت ارتهنامش  وشيانتئسدر اوستا آخرين می دانيم  
منشأ از با همين معنی دوم آن ارتباط داشته و  محمدو  احمدو  فريدوناست. پيداست نامهای  (=محمد) ستوده پاکمعنی 

است که در اين باب تبديل به سومين  سومينبه معنی  ثراتئونهيعنی  سوم کورشاند. ناگفته نماند نام اوستايی   آن اخذ شده
هوشيدر يا  )قانون مقدس درخشان (پروراننده اوخشيت ارتهديگر يعنی سئوشيانت نامهای دو  گرديده است. شيانتئوس

پيامبر  لقب اولی از اينان نيز بسيار جالب هستند چه  (سرور درخشان) اهر مهوشيدو  (بودا=منور سمت باميان) بامی
.است  راد گرديدهم بودای پنجم موعوديعنی خود نيمه شرقی فالت ايران  کوشانیپادشاهان  معبود  

می ) گائوماته برديه/زرتشتيعنی همان  گوتمه بودا(حامی قانون  قانون ثابت دررا   خود کوشانيانمی دانيم که  
سپيتاک از گفته های کتسياس طبيب و مورخ يونانی دربار پادشاهان ميانی هخامنشيان معلوم ميگردد که  چه واندند.خ

مرکز حکومتی  سه دهه ازبه نزديک  و نماينده کورش به عنوان شاهزاده  کبير کورش(گائوماته برديه) در عهد زرتشت 
در آن  هم ه است و تعاليم فرهنگی و اقتصادی و اخالقی را داشتهند نظارت  سياسی و فرهنگی شمال بر امور بلخ خود

 سمت انجام داده است.

به شمار رفته  سئوشيانتهادر اوستا به معنی چاه آب) محل  کانس اويه( درياچه هاموناز اين جاست که  مسلم می نمايد 
(نر  نرگسر مهدی موعود يعنی ادم منا شيعيان چاه پنداشته شده است.مهدی موعود مکان نيز از همين رو است  و  است

(به همه شکست  ويسپ تئورو وئيریيعنی  سوم سئوشيانتکئس= به اوستايی يعنی فرد دلير) هم با مفهوم نام مادر 
 دهنده) مربوط است.

 ميانجی (مثيه/مسيح) در مهرخورشيد آريايی  بی شک ايزد (سرور درخشان)  هوشيدر ماه و دوم اما از موعود ميانی 
و مسيحيت جنبه  است که خدايی منجی و جاودانی به شمار ميرفته است شدهمنظور  سمت آسيای صغير تان واسان باير

.وی اخذ نموده است منسوب به دينی آيينهای از به طور غالب را عيسی مسيحخدايی   



سمت مصر  دروس کسهيدرون اتحاديه قبايل  ميتانيان مهرپرسترا  (ميثره) مصر) و ميثه/موسه( موسیحتی نامهای  
= گردنده تابان-پرورنده (اوخشيت نمنگهه  ،سئوشيانتاين   اصلی. نام اوستايی و فلسطين از خود به يادگار گذاشته اند

سرود دان يعنی ا گوتمه بوديا همان  = زرين تنزرتشت( ئوماته برديهاگو هم  کورش سوماست. در واقع هم  )خورشيد
ً  و اند بوده مهر پرست) منور خورشيد بوده اند.ايزد های   مهرابهه های کهن ايران باستان آتشکد اساسا  

نه از سوی  )انکی/ائا(در اساس پرستش خدای بابلی خرد و زمين يعنی  پرستی برهما/اهورامزدامسلم به نظر ميرسد  
از  رتشت) به پيرویروايات ملی، داماد ز جاماسپ(همان  داريوش اولبلکه از سوی قاتلش  (برديه) گائوماته زرتشت

.است و جايگزين مهرپرستی گرديده پيدا کرده بابليها در ايران ترويجسنن دينی   

نيک کردار= دانای ( داازوارتاو همچنين  مهرارمنی مربوط  اطير(مهر) و اساميران گرجی معروف  در اسطورهً  
به مثابه سگ بالدار=پارس (کوروشاعناوين  تحتترتيب  به گائوماته برديهو  مهرايزد  ،کورش سومگائوماته برديه) از 

يعنی  ارتاشسدر مقام پسر خوانده  دانای نيک کردار (د زواارتاو (امری، يعنی جنگاور بی مرگ)  اميران، يعنی پلنگ)
.ستدر بند ياد گرديده اجاودانان پادشاه نيک کردار، کورش سوم) به عنوان   

رودها سپيتمه جمشيد و پسرش گائوماته زرتشت)، (واعظ، حافظ س يازکردر انجيلها سه سئوشيانت ايرانی به صورت  
در آمده اند که از اين ميان  عيسی مسيح(ايزد مهرجاودانی غسل تعميد دهنده و خود گائوماته زرتشت) و  يحيی معمدان

ه و به جای  روحانی و معلم انقالبی يهود بوده است تازگی داشت يهودای جليلی فرزند زيپورايیفقط سومی که همان 
يعنی ستوده پاک= محمد/احمد) نشسته است. استوت ارتهيانه= -(آفريتی آفريدونيعنی  کورش سومايرانی  انتسئوشي  

(متهيه، موعود و معهود) يعنی ريشه نام  مثيهمی توان از ريشه اوستايی  مسيح را نيز نظير نام مهدیدر اين رابطه نام  
(دژ صخره ای)  حصنبه جای  نيز عسکری حسناساس نام  وذ  دانست. بر اين(ايزد مهر و عهد و پيمان) مأخ ميثره

 سنگ سياه آسمانی کعبه مسلم به نظر ميرسد(متهيه/مشيه/مسيح) زاده آن به شمار می رفت.  ايزد مهرنشسته است که 
يا خدای شنوا)ی کعبه ( اسماعيل؛ چون در تورات و روايات قرآنی مادر به نشانهً آن به ديوار کعبه تعبيه شده است نيز

(=حجر يعنی سنگ) ناميده شده است. هاجر  ،دارنده هزارگوش شنواملقب به  ايزد مهرهمان   

(=خندان) به شمار آمده لذا اين معبد به خدای   اسحقجايگاه معبد اورشليم شکل  یاما با توجه به اينکه بنای زيگورات 
= مردوک دارای سمبل ژی دهاک ماردوش(ا مردوکدای بابلی (=خندان، ضحاک) يا همان خ آّشورملی آشوريان يعنی 

 (مرد صلح) بن سليمانص داشته است. از اصتخا -که خود اينان نيز ايزدان خورشيدی به شمار می رفتند- ) میمار سّ 
مراد می باشد که دستور بازسازی  کورش سوممرد کامياب و آرام) بانی آن همان  يعنیکمبوجيه دوم =عزيز، (داود 

بابليان) ذکر نموده است.           -(منظور آشوريان ديوانتورات بانی اوليه اين بنا را  کرده بود. بد اورشليم را صادرمع
                                                                                                                              

داشته است: یيايات توراتی چنين نمااورشليم بر اساس رومعبد زيگوراتی شکل   

 

 

 



 لنين گراد آرميتاژسال پيش) و در موزه ي  2400برگه ي ارزشمندي كه از سده ي چهارم پيش از زايش مسيح (

مهر شير سوار نشان ميدهد.  ضور  ایزدو پادشاهی هخامنشی را در ح (سن پطرزبورگ) نگهداري مي شود   

 

 

 

کهالن  مفرد  جواد   

 

 

  ــــانیدرفـــــش کــاويـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 

 


