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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )دانشگاه فردوسي مشهد  فارسي زبان و ادبياتدانشجوي دكتري (فرزاد قائمي 
  

  وع شاعري در ايران باستانرب النّ: سروش

  چكيده
ـ  ها  هدر فرهنگ اساطيري ملل مختلف، يكي از گون        در مـورد    هـا   هرصي خويـشكاري اسـطو    ي تخص ،

ي مختلـف،   هـا شـود و در فرهنگ     مـي  شناخته   »وع شعر و هنر   رب النّ « است كه به عنوان      اي  هاسطور
است و شـعر  ) يا خدايان( ميان انسان و خدا اي هاين اسطوره، واسط  . شود مينمودهايي براي آن يافت     

مك شواهدي از متون پهلوي و در اين جستار، با ك     .)الهام(كند   ميرا به طور ناخودآگاه به شاعر تلقين        
 شده دربارة اين خويشكاري در فرهنگ ايران باستان بررسي شود؛ ضمن اثبات نقـش               سعي،  شاهنامه

  را  حاصل شده است كه خويشكاري الهام هنـري         نيز الهام براي ايزد سروش و نريوسنگ، اين نتيجه       
ت دادبوع شعر و هنر است، تنها بايد به ايزد سروش نسالنّ ت ربكه خاصي.  
  . شعرشاهنامه، وع، سروش، النّ ، رباوستاالهام،  :ها كليد واژه

  درآمد

ـ   هـا ي طبيعـت و توانايي    هـا   ه اعـم از پديـد     ــ  اي  هباور انسان عصر اساطير بر اين بود كه هر پديـد           ي  و حتّ
  را بـر اي ه در ارتباط مستقيم با خداياني است كه در اين نظام فكري، هر كدام نقش ويـژ ـسرنوشت بشر  

در چنـين  . كنـيم  مـي  يـك اسـطوره يـاد      »خويـشكاري  « كه امروزه از آن با عنـوان       ؛ نقشي ندداشتعهده  
 خـود را در جهـان هـستي بـر           ند كه هر كدام خويشكاري خاص     مد ها به وجود آ    1»رب النوع «نظرگاهي،  

عر و هنرند   ي ش ها در فرهنگ اساطيري ملل مختلف، رب النوع       هاوعالنّ از جملة اين رب   . ندبودعهده گرفته   
كنند و در پـيش زمينـة فرهنگـي خـود،            مييي نزديك به هم را تكرار       ها ويژگي ،ي متفاوت ها  هكه در نمون  

اند رفته ميت و الهام شاعرانه به شمار خاستگاه خالقي.  

                                                 
1. Numen 
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در اين جستار خواهيم كوشيد، ضمن ذكر مصاديق متفـاوت ايـن اسـطوره در فرهنگهـاي متمـايز، و                    
 را  يين نقـش  چنـ  باشيم كه در فرهنگ ايران باستان،        اي  هوره، در جستجوي اسطور   تحليل معنايي اين اسط   

  .ده استبوايفاگر 

  ي شعر؛ يا ايزدان الهام دهندههاوعرب النّ

نقـد  « دهنـدة   شـكل  يهـا   ه يكي از مهمترين و قديمترين انگيز      در نهاد شاعر، كدام است؟     برانگيزندة شعر 
  .سش بوده است، كوشش براي رسيدن به پاسخ همين پر»ادبي

 انساني كـه در چنبـرة       . به اين پرسش، در ذهن انسان عصر اساطيري شكل گرفت          هاقديمترين پاسخ 
اين خدايان بودند كه شعر را . دانست مي از سوي آنان     اي  هزيست، شعر را  نيز هدي      ميم خود از خدايان     توه
 شـعري همـين   »الهـام «ه دربارة يكهنترين نظر. كردند مي درضمير شاعر تلقين ـ غيبي  اي ه چنان لطيفـ

  :اند  گفته1»الهام«تعريف  در. است
كي است كه شاعر را وادار به خلق اثر هنـري            محرّ ؛در لغت، به معني در دل افكندن و در دل انداختن          

يا به تعبير ديگر، نيرويي است كـه بـا ايجـاد هيجـان در               . شود ميكند و موجب دل سپردگي او به كار          مي
 رصـادقي، يم(انگيزد   مي بر هاي پنهان در جهان اطراف و توصيف آن       هابه كشف معاني و مضمون    شاعر، او را    

1376: 21-20(.  
اج  انسان از فلسفة وجودي شعر، جهاني ماوراء الطبيعي وجود دارد كـه آبـشار مـو                در كهنترين تفاسيرِ   
الهـام "نـة ادراك او     ريـزد و قـالي زربفـت خيـال را بـه گنجي             ميت را در ذهن شوريدة شاعر فرو        خالقي" 
 و جهـان    ، خدايي و لسان شاعر، لـساني از غيـب         بود اي  هت و الهام وديع    چنين رهيافتي، خالقي   در. كند مي

  .ندردك ميآن آمد و شد  پندارش، شهري كه خدايان در
 از شـوريدگي دسـت بـه خلـق شـعر            اي  ه، باور بر اين بود كه شاعر در حالتي از جذب           باستان نيونا در  

شـود و   مي بر او وارد ـ ي شعر و موسيقي  هاوع به خصوص رب النّـ كه تحت تأثير نيروي خدايان  زند مي
ـ   در اين شكل از مجذوب شدن، نه سخني ازـ چنان يك كاهن يا پيش گو  ـ او وع خود، كه كالم رب النّ

قراط، صـحنه   ، اين نظـر را از زبـان سـ         2فايدروسافالطون در بخشي از رسالة      . كند ميرا دريافت و ابالغ     
  :دارد ميگردان محاورات خود، اين گونه بيان 

                                                 
1. inspiration 
2. Phaedrus 
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       نوع ديگري هم از ديوانگي هست كه ماين فرشتگان به ارواح پـاك الهـام        . ب آن فرشتگان هنرند   سب
كنـد و كارهـاي قهرمانـان بـزرگ          مـي ي زيبا سـر     ها  هبخشند و در اثر اين الهام است كه شخص نغم          مي

اما آن كه از فرشتة هنر الهـام نگرفتـه     .  را منشاء الهام و درس عبرت باشد      ستايد، تا آيندگان     ميگذشته را   
پندارد كه به كمك هنر بـه درون توانـد رفـت، امـا چـون او و شـعر او از                       ميرسد و    مياست، به در معبد     

شود و ياراي قد برافراشتن پيش مـرد ديوانـه    ميدهند، مرد هشيار ناپديد  ميفرشتگان الهام ندارد، راهش ن    
   .)125: 1336 ،افالطون(را ندارد 

ي يونان باستان، در آغاز     ها  هاسطور كند، در  ميي شعر و هنر و دانش كه افالطون ازآنها ياد           ها  هاين اله 
ـ  [2»ديـونيزوس « نام داشت كه گاه خود و زماني بـه همراهـي   1»آپولون«يكي بود و    وع شـراب و  رب النّ

، و بعد به چندين خدا تبديل شد كه         )ها  هذيل اين واژ  :2536ل،  گريما(بخشيد   ميبه شاعران الهام    ] بارآوري
ي دانش  ها  ههنرها و برخي شاخ    مي موزها، نه الهه يوناني اند كه رب النوع وحا         . شدند ميها ناميده   3»موز«

 بـه وجـود   ـ الهة حافظه  ـ 5 و نيموزينيـ خداي خدايان  ـ 4، از ازدواج زئوسها هاين اله. آمدند ميبه شمار 
خويشكاري هريك از اين بغ بانوهاي اساطيري، حمايت از يكي از اين            . رسد مي اند و تعداد آنها به نه        آمده
 9:شـعر غنـايي و عاشـقانه، اوتـرپ        : 8تـاريخ، اراتـو   : 7 حماسـه، كليـو    6:كاليوپ.ي هنر ودانش است   ها  هرشت

 سـتاره  13:اورانـي  كمـدي، و  12: رقص و آواز دسته جمعي، تـالي 11: تراژدي، ترپسيكور  10:موسيقي، ملپومن 
 آن نـوع شـعر    كه خاصاي ه از الهـي خود  ها ه در آغاز سرودـدر يونان باستان، معموال شاعران  . شناسي

شـاعران عـصر    . شود مي بعد در شعر شاعران اروپايي ديده        هاادامة اين رسم تا قرن    . خواستند ميبود، كمك   
كردند كه او را  ماية الهـام خـود فـرض             مييايش  ، اغلب در اشعار عاشقانة خود، زني را ن        )رنسانس(نوزايي  

موزها حـوادث   . ت ادبي، هميشه مرسوم بوده است     در حماسه نيز، نيايش موز، به عنوان يك سنّ        . كردند مي

                                                 
1. Apollon 
2. Dionysus 
3. muse 
4. Zeus 
5. Mnemosyne 
6. Calliope 
7. Clio 
8. Erato 
9. Euterpe 
10. Melpomene 
11. Terpsichore 
12. Thalia 
13. Urania 
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كردنـد   مـي  معموال در همة اعياد بزرگ خدايان، خواننـدگي        هاآن. يي مخصوص به خود نداشتند    ها  هو افسان 
آورد، بلكه بـر     ميازهاي دسته جمعي و سرودهايشان، خدايان را بر سرشوق          وتنها خوانندگاني نبودند كه آو    

نقـد   در.  يعني فصاحت، اطمينان، حكمت، تاريخ، رياضيات، و نجوم حكومت داشتند          ،ون فكر بشر  ؤتمام ش 
ز  ا ).247-248 :1377،ميرصـادقي (رود   مـي امروز، مفهوم موز به معني منشأ يا سرچشمة الهام نيز به كـار              

  كـه    »سارسـاواتي «.  وجود داشت  اي  ه نيز نظير چنين عقيد    ددر هن .  خداي شعر بود   1يان نيز، آپولو  نظر روم 
مـصريان قـديم خـدايي      . شـد  مي خداي بزرگ بود، خداي شعر و فلسفه و خطابه شمرده            »برهما«همسر  

قد بودند   كه خداي هنرها بود، معت     2»توت« يا   »تهوت«خاص براي شعر نداشتند، اما به وجودخدايي به نام          
  .دانستند مي »تابعه« اعراب نيز شعر را نتيجة تلقين جن يا شيطاني به نام ).337: 1343شفيعي كدكني، (

شد كه انسان كهن، شعر و سخن و حكمـت را             ميباورهاي اساطيري، از آن جا ناشي        اين كاركرد، در  
 كـه از  اي هپيك يا پيغام دهنـد  توسط ـدانست كه از عالم ماوراء طبيعي و دنياي نامحسوس   مي اي هوديع
در  . به دنياي محسوس و ذهن بشري ابالغ شـده اسـت  ـ ياد كرد  »رب النوع الهام«توان با عنوان  ميآن 

يي بودنـد كـه خاسـتگاه شـعر شـاعران و سـخن              ها  ه و واسط  هاچنين نظر گاهي، ايزدان الهام دهنده، پيك      
ي فرا ي از فضاـخدايي بود   مي شعري را كه پيغاـا  شعر ر آمدند و ميسخنوران و پيشگويي كاهنان به شمار 

مادزدند ميي پيوند ي، به جهان ماد .  

  وع شعر و الهام در فرهنگ ايران باستانجستجوي رب النّ

اگر هم در شـمار امـشاسپندان       « سروش يكي از مهمترين ايزدان در فرهنگ ديني زرتشت است كه             ايزد
اهميت اين ايزد در بخشهاي جديد و       ). 8: 1382راشد، محصل،   (» .نباشد، ارج و ارزي هم سنگ آنان دارد       

به سـتايش و    ) »سروش يسن «(در يسناها، يسن پنجاه و هفتم       . قديم اوستا به روشني قابل مشاهده است      
ضمن اين كه پنجاه و ششمين يسن نيز سرودي كوتاه دربـاره اوسـت   . توصيف همين ايزد اختصاص دارد    

شود و همچنين يسنهاي سوم تا پايان يسن هـشتم            ناميده مي » وش يشت كه  سر«كه به روايت متن زند      
سـروش يـشت    «(در يشتها نيز، يشت يـازدهم بـه او اختـصاص دارد           . اند  ناميده شده » درون سروش «نيز  

نيـز ويـژه ايـن ايـزد        ) »سروش يـشت سرشـب    «و  ) »سروش باژ «(و دو سرود در خرده اوستا       ) »هادخت
دربارة ويژگيهـاي ايـن     (گذاري شده است    به ياد كرد او نام    ) »سروش روز «(هستند و هفدهمين روز هرماه      

  ).18-1: 1382مقدمه محمدتقي راشد محصل بر سروش يسن، : ك.ايزد و جايگاه آن در متون پهلوي؛ ر
                                                 

1. Apollo 
2. Thoth 
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 را  »الهام به انـسان   « بودند كه خويشكاري     »نريوسنگ« و   »سروش«اساطير ايران باستان، ايزدان      در
 فارسي به سروش تبديل شده است و از مصدر          بوده، كه در   1»سرئوش«اوستا    در روشس .برعهده داشتند 

 كـه در فارسـي از       اي  هواژ. يدن اسـت  ي به معني سرودن و خواندن و شنودن و نيوشـيدن و شـنوا             2»سرو«
يادداشـتهاي  : 2536پـورداوود، (يدن اسـت    يهمين ريشه و بنياد بـه جامانـده اسـت، واژة سـرودن و سـرا               

 خواندن و نواختن ـ نيز از همين ريشه است، و شعري را گويند كه براي شنيده شدن  »سرود« ).16،اهاثگا
، عالوه بر ايـن كـه نـام ايـزدي اسـت، در گـزارش پهلـوي بـه                    اوستاسروش در   . شده است  مي سروده   ـ
 در  اين واژه .  به معني شنوايي برگردانيده شده است      »نيوششن« نيز به    33ت  ها از 14 و در بند     »نيوشتين«

/ 16،  33/ 14هاتهاي(آمده است   ) ازگفتارهاي ايزدي (گاتها بارها به معني شنوايي و فرمانبرداري و پيروي          
نيز، اسم جمع و به معني پيـروان        ) 28/ 5 و   12/43،  5/33هاتهاي  (و در برخي موارد     ) 17/46،  45/ 5،  44

 فرمانبردار دستور و فرمان آسماني      است و از آن كساني اراده شده است، كه گفتارهاي ايزدي را نيوشيده و             
ت ايزد سروش، يكي از مهمترين نمادهاي كيش زرتشت و از فرشتگاني است كه در سـنّ               ). همان(هستند  

 روشن در كوهستان هرا، نگاهبـاني بـا چـشمان    اي ه چون گردونه، خان ـ زرتشتي بسياري از ويژگيهايي را
 كـه   ـ ... بر سر پل چينود، آراستگي به گرز سنگين وهميشه باز، حمايت از باروري و بركت بخشي، داوري

 از همين روست كه مانند مهـر، در         ؛ق داشت، به خود جذب كرده است      تعلّ) ميترا(يني به ايزد مهر     يدر مهرآ 
  و برفراز دنيـاي آدميـان مـسكن دارد    ـ  كه مركز جهان و حد فاصل گيتي و مينو استـكوه مقدس البرز

]1[ .  
ي او را بـدون كـم و كاسـت، بـه            هاطلق اهورمزدا و پيكي ايزدي است كه فرمان        سروش فرمانبردار م  

.  از او يادشـده اسـت      »پارسـا «، همه جا با صـفت       اوستاكند؛ شايد از همين روست كه در         مي ابالغ   هاانسان
 است؛ يعني كه همة تن و سراسر هستي او » َمنثَره ـ تَن«يكي از صفاتي كه در اوستا براي او آمده است، 

حواشـي  (سـروش    نوايي و فرمانبرداري است و اين صفتي است هماهنگ با خويـشكاري اصـلي ايـزد               ش
   ).1007: 1384 ،اوستادوستخواه بر 

ي مينوي به جهـان     هاي الهوتي و ابالغ اين پيام     ها  ه، موظف به شنيدن نغم    »شنوا«سروش، به معني    
 تلقين ـ  كه نقش گيرنده دارد  ـه انسان   و دانش خدايان را بها هناسوت است؛ همان گونه كه موزها سرود

ي مـذهبي و    هـا   هي شعر، كه سـرود    ها  هلين نمون هستي اين ايزد در فرهنگ ايران باستان، با او        . كردند مي
 او در ميان آفريدگان مزدا، نخستين كسي است كه زبان بـه سـتايش و   ؛يني است، در هم آميخته است    يآ

                                                 
1. Sraosha 
2. Sru 
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به جاي آورد و پنج سرود      ) نماز (»يزِشنُ«نخستين كسي است كه     نيايش آفريدگار و امشاسپندان گشود و       
  :  را سرود»گاهان زرتشت«

   .ستاييم ميرا ... سروش پارساي برزمند گيتي افزاي«
را سرود، از پتمـان و بنـد و گـزارش و            ] 3[زرتشت اَشََََون   ] 2[نخستين كسي كه پنج گاهان سپيتمان       
  .)8-7، بندهاي 57يسنا، هات (»ن امشاسپندان راپاسخ، ستايش و نيايش و خشنودي و آفري

 صورت پهلوي واژة    4، وعكس آن الپتمانيكه   3يا افسمن  2 گزارش پهلوي واژة اوستايي افشمن     1،پتمان
پور داوود اين واژه و منفي آن را به معني سنجيده و ناسنجيده، پيمان و نـه پيمـان، و   .  است5 افشمن ـ ان

 از كـردة سـيزدهم      3 و بنـد     71 از يسناي    4 و پاره    19 از يسناي    16ر پارة   داند كه د   ميموزون يا ناموزون    
پيمـان، بـه معنـي انـدازه و         [= پهلوي بـه پتمـان       ، به معني يك فرد شعر يا بيت آمده است و در           ويسپرد
آن اظهـار نظرهـاي       شناسان ديگر نيز دربارة اين واژه و ضد        اوستا. به معني وزن شعر آمده است     ] مقياس
كـار و    «، يـا موبـد آذرگشـسب بـه        »زيـان « و   »سـود  « را به  هاجمله بارتولومه آن    از ؛اند وتي كرده گاه متفا 

فعشناسان، همان معناي منظـوم و منثـور يـا           اوستااما اغلب   .  ترجمه كرده اند   »بيكاري و تنبلي  « و   »تالي 
 و  »وافتـه  « را بـه   اهـ جملـه وحيـدي آن      از ؛عكس آن اراده كرده انـد      سنجيده و ناسنجيده را از اين واژه و       

 و  metrisch  به 6، يوستي »ناپيوسته« و   »پيوسته«، دوستخواه به    )معادل منظوم و غير منظوم    (»ناوافته«
un-metrisch، به 7ميلز metricalو  not-metricalبه 8گان، كا measured verse و un-

measured verseبه 9، و پونگر in metre و unmetrically كه 10 نيبرگ].4[اند  ترجمه كرده 
ي افسمن و افـشمن، از  ها هاست كه واژ برد، معتقد مي به كار »بيت گاهاني«واژة افسمن را به معناي يك   

اين تبديل و تطـور     . اند ، از نظر واج شناسي قابل تبديل به يكديگر بوده         )بستن (= pas-  يا    pek-ستاك  
يـي،   اوسـتا از واج دمـاغي در زبـان  ي پيش كامي پيش     ها است كه در واج    اي  ه، پديد »س« به   »ش«واج  
  .]5 [)468 -469: 1359 ،نيبرگ(ي مشابه زيادي دارد ها هنمون

                                                 
1. patman 
2. afshman 
3. afsman 
4. lâ-patmânikîh 
5. an-afshman 
6. Yusti 
7. Mills 
8. Kanga 
9. Pungar 
10. Nyberg 
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، معني واژة افسمن، بربسته و به هم پيوسته و بـه تعبيـر         )923 :1384( بنابراين، مطابق نظر دوستخواه   
 بـه   اوسـتا هلـوي   گـزارش پ   اين واژه در  . ادبي امروز به نظم درآمده و منظوم يا موزون و داراي وزن است            

، بـه معنـاي بـه نظـم         »پيوستن«فارسي دري، مصدر     همين واژه است كه در     تبديل شده، ) پيمان(پتمان  
 ؛ دانـست  ـ  به معني سخن منظومـ »پيوسته«  معادلتوان ميكشيدن از آن مشتق شده است و پتمان را 

  :كند مياين همان تعبيري است كه فردوسي نيز از اين واژه 
  تار دهقان، يكي داستان                    بپيوندم از گفتة باستان          ز گف

  )15/170/2: 1385، فردوسي     (                                                           
  :يا در ديگر جاي

           بپيوستم اين نامة باستان                         پسنديده از دفتر راستان
      )                                                                           36/237/5(  

  : نامنظم معني كرده اند درمقابل آن، ناپيوسته را منثور و
] 7[و پريـستار    ] 6[، تا تو آنها را بـه دل نيوشـا           ناپيوسته آموزم، نه  مي به تو    پيوستهاينك سخناني   ... «
  .)17، بند 46يسنا، هات  (»باشي

در  (1»گاثـا «ت زرتشتي با سروش آغاز شده است، همان است كه واژة       سنّ اين سخنان پيوسته، كه در    
 و در زبان    »گاتا«ي غربي به    ها  هبه معني سرود براي آن به كار رفته است كه در لهج           ) لهجة ايران شرقي  

 آئيني ايرانيان از گذشته، صـورت       يهاآفرين نامه و نيايش   . تبديل شده است  ) »گاهان«و   (»گاه«فارسي به   
ي منـسوب بـه     هـا   ه سـرود  ــ  »گاثاهـا « شناسان بر اين باورند كه       اوستامنظوم داشته است و امروز جملة       

 بـه معنـي   »گـاث «خود واژة . شدند مياند كه در مراسم مذهبي خوانده   نيز اصلي منظوم داشتهـزرتشت  
...) چهارگاه، سـه گـاه، راسـت پـنج گـاه و           (سيقي  شعر و سرود است، كه هنوز در برخي از اصطالحات مو          

 شناسان معتقد بودند، اين سرودها قطعات منظومي بـوده          اوستا برخي از    .تركيبهايي از آن باقي مانده است     
 و سبب گـسيختگي بخـشهاي كنـوني گاهـان را از بـين رفـتن                 آمده است  ميكه در البالي قطعات نثر      

 و برخـي ديگـر      )40: 3،1925 و ميـه   286/1: 21882،، گلندر 62: 1329د،وپورداو (دانستند ميقطعات منثور   
، كه بخشهايي از آن از بـين رفتـه اسـت و              معتقدند اصل گاثاها كامال منظوم بوده      اين فرضيه را رد كرده،    

؛  461 :1359نيبـرگ، (قطعات تفسيري منثـور، قرنهـا بعـد توسـط موبـدان بـه آن افـزوده شـده اسـت                      
                                                 

1. gaөa 
2. Geldner 
3. Meillet 
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 اي  هي ديني در ايران باستان، كشف تـاز       ها  هالبته علم به منظوم بودن سرود      )262-263 :1370همايونفرخ،
خ رومـي قـرن سـوم        مـور  1 هرمي پوس   جمله  از ؛يي به آن شده است    ها  ه اشار ان دور كهنتريننيست و از    

ـ ، در كتابي كه دربـارة آ      پيش از ميالد    ، و پـس از او      و ديگـر در دسـت نيـست         بـوده  ين ايرانيـان نوشـته    ي
 را دو هـزار  اوستا ، خودتاريخ طبيعي از قول او در كتاب       خ رومي در قرن اول ميالدي،     گر مور  دي ،2پلينيوس

   .)50: 1329د،وپورداو(اند  ، و آن را اثري منظوم به شمار آورده ضبط كرده بيت)دو ميليون (هزار
ـ رو مـي ايرانيان باستان معتقد بودند اين سرودهاي ستايشي مقدس، به سوي آسمان             رش د تـا در عـ     ن

سـرود خـوان سـتايش      « از همين ريشه بـه معنـي         3»گروبيش«يي  اوستا  واژة. دنخدايي طنين افكن شو   
 است كه اين كاركرد را درگاثاها، در جايي كه زرتـشت اهـورامزدا را خطـاب                 »ستايش سرايان « يا   »كننده
  :بينيم ميدهد، به روشني  ميقرار 

  !اي مزدا «
بـه  [را تنهـا      ] خويش[ه پيوسته است، همة انديشه و كردار        ورجاوند مرد نيك منشي كه روانش به اش       

  ).34/ 2يسنه  (».كنان به تو نزديك شويم ستايش سرايان و نيايش] بشود كه. [كند مينياز ] تو
 بـه معنـي عـرش و        -»گَرزمان«تأثير اين باورها را درخصوص صعود سرودها به باال، در واژة فارسي             

صورت اوستايي    و در   4»گرونمان«اه اهورامزدا است كه در اوستايي نوين        بينيم كه نام بارگ    مي نيز -آسمان
گـزارش   (»سراي نيايش« يا   »خانة سرود و ستايش   « بوده است؛ يعني     5»گرودمان«كهن خود در گاهان،     

 6 هرتـل  )160: 1359نيبـرگ،   (رود ميو جايي كه سرودهاي مردمان به آن فراز         ) 1041: 1382دوستخواه،
را  ، و در تحليل آن ايـن معنـا        )10: 1927هرتل،  ( برگردان كرده است     »خانة تابش «معناي  اين واژه را به     

اند كه به باال صعود      آمده مييي به شمار    هاكند كه اين سرودهاي مقدس، از جنس پرتوها و تابش          ميكشف  
  .)119-125 ،همان: ك.ر (كردند مي

به عنـوان    است، در عين سراينده بودن،    ي الهي را به آواز برداشته       هاسروش، كسي كه نخستين نيايش    
ي آهنگين گيتيانه را درگـوش مينـو        ها  هي تابناك و موي   هاواسطة بين نواهاي زميني و آسماني، اين نيايش       

ي كهنتر فرهنـگ ايرانـي بـه ايـزد مهـر            ها  هالي اين ويژگيهاي سروش، در    البته بخشي از  . كند ميزمزمه  

                                                 
1. Hermipos 
2. Plinius 
3. garōbīš 
4. garō-nmāna 
5. garō-dəmāna 
6. Hertel 
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تواند ريشه در آئين كهن      مياه براي اين ادعاست؛ يشتي كه       ، بهترين گو  »مهريشت«. نسبت داده شده بود   
مهري داشته باشد و برخي معتقدند، شـايد شـكل اوليـة آن حتـي از گاثاهـا نيـز كهـن تـر بـوده اسـت                            

گاهـان زرتـشت اسـت       ر بر ه در اين كه تدوين نهايي اين يشت متأخّ        البتّ). 192-193: 1370همايونفرخ،(
  ـ 1تيـل . رسـد  ميآن غيرقابل انكار به نظر  ياي اعتقادات كهن مهري نيز درتوان ترديد داشت، اما بقا مين

 از اين يشت كرده است و پس از حذف قطعاتي كـه  اي ه تجزيه و تحليل گسترد ـ مستشرق نامي هلندي
 پيرامون توحيد   اي  ه كه مقدمة بر افزود    1 -6از جمله بندهاي    (دهد   ميعالئم نفوذ كيش زرتشتي را نشان       

دانـد كـه نمايـانگر برخـي اعتقـادات           مـي  از مـتن آريـايي كهنـي         اي  هبقي اين يشت را بازمانـد     ، ما )است
شنود تا آنهـا را در   ميبينيم كه مهر سرودهاي ستايشي را       ميدر اين يشت    . )32: 1903 تيل،(دئويسناست  

گزاران را در   شنود و آواهـاي نمـاز      مياو ياري خواستن درويشان را      ). 32بند  : مهريشت(گرزمان فرود آورد    
 البتـه ايـن     ).84 -85: همـان (پراكنـد، تـا بـه روشـنان فلكـي برسـاند              مـي گرداگرد زمين و هفت كشور      

، در  گاثاهـا شـود كـه بـه روايـت          مـي  تكميل   »هوم«خويشكاري الهامي ايزد مهر، به همراهي نقش ايزد         
سـرود گويـان خـداي       هاشد و در سنت ودايي هندي نيز اين كوي         مي نوشيده   هامراسم مذهبي توسط كوي   

 نام گياهي است كـه از كوبيـدة   2»هومه«، اوستادر . ]8 [اند   ناميده شدهـ معادل هوم در ايران  ـ »سومه«
 بـه  گاهـان  زرتشت در .شده است  ميآن، افشرة سكرآوري تهيه شده، در مراسم مذهبي و جشنها مصرف            

كنـد كـه در ايـن        مـي اند، انتقـاد     او بوده  روحانيون طوايف هند و ايراني كه مخالفان         -تصريح از اين شاعر   
 منـع   آن راانـد و زرتـشت   خوانـده  مي »دوردارندة مرگ« كه آن را ـمراسم با نوشيدن شربت مسكر هوم  

انـد و از سـرودهاي    كـرده  ميي بلند قرباني ها گاوها را با شادماني و سرمستي و سر دادن فريادـ بود  كرده
انـد   كـرده  مـي  زندگي جهانيان را با اين گفتارهاي فريبنده پريـشان           كند كه چگونه   ميمذهبي آنها نيز ياد     

 اين نوشيدني مستي بخش كه استعداد شاعران را در كسب الهامات خدايان افزايش              .)12/32-14:گاهان(
ت اساطيري هند و ايراني تـا حـد يـك ايـزد عظمـت يافتـه، در       كرد، در سنّ   ميداده، قريحة آنها را تهييج      

به مردي بافر و نيك و خردمند از تخمة آفريدون شده است كه كيخـسرو را در غلبـه بـر                      تبديل   شاهنامه
بينيم كه هرمزد    ميالبته اين همراهي را در مهر يشت نيز         ). 2218/366/5-2221(دهد   ميافراسياب ياري   

خوش خود را   كند تا با آواز بلند يسن بسرايد و طنين آواي            مين  معي) پيشوا (»زوت«ايزد هوم را به عنوان      
وع مظهـر   النّ  اين هماهنگي بين خدايان الهام دهنده و رب        جالب است كه  ). 89بند  (به هفت كشور برساند     

   .اند  داشتهي يونان باستانها ه در اسطور مشابه همكاري اي است كه آپولون و ديونيزوسشراب و مستي
                                                 

1. Tiele 
2. haoma 
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) ديـوان (يي اهريمني ها هبديل به چهر كه برخي از ايزدان دئويسنا تـت يكتاپرستانة زرتشت نيز  در سنّ
 اين خويشكاري از مهـر بـه ايـزد سـروش     ـاند   و برخي ديگر به فرشتگان و ياوران اهورامزدا تبديل شده

 در يـسنا،    :بينـيم  مـي  سـروش    نسبت اين نقش را بـه      اوستا بخشهاي    ديگر  در از همين روي،   ،منتقل شد 
ه ياري آنها رسد و ايـن نـداهاي يـزدان پرسـتان را درآسـمان         ستايند تا ب   مينمازگزاران به بانگ بلند او را       

؛ در سـروش    )10بنـد : همـان (اوست كه پشتيبان مرد و زن درويش است         ). 57/ 3:يسنا(طنين افكن كند    
بنـد  (خوانند   ميو نمازگزاران با بانگ بلند نام اورا به ياري          ) 3بند  (يشت نيز، او بهترين پناه درويشان است        

8.(  
ـ               نيبرگ معتقد   راه  ان نيـز   است، سروش در باورهاي مردمان ديگر اديان و به ويژه در اعتقـادات يهودي

 از  »سـيراخ « بـه نـام      اي  هكنـد و قطعـ     مـي او اين باور را در كليـساي مـسيحيت نيـز دنبـال              . يافته است 
عي است، از مهريشت تأثير پذيرفتـه اسـت و          كند كه وي مد    ميهمسرايندگان كليساي انجيلي مسيح ياد      

ين زرتشتي به   ييژگيهايي را در بارة نقش ايزد مهر در رساندن سرودها به آسمان نشان داده است كه در آ                 و
 در باورهاي   »رافائل«او همچنين معتقد است، فرشتة      ). 61: 1359 ،نيبرگ(ايزد سروش انتقال يافته است      

از ]  سـطح باورهـاي مردمـي   البته در[در اسالم   ـ  باالترين فرشته و ميانجي وحيـ» جبرئيل«يهوديان و 
عالوه براين، نقش الهام دهندگي شعر به جبرئيـل نيـز نـسبت             ). 441:همان(اند   ايزد سروش تأثير پذيرفته   

بـا عنايـت بـه      ـ )ص( شعراي مـادح پيـامبر  وصحابه  زا  ـ ان بن ثابتجمله دربارة حس داده شده است؛ از
يعنـي  :  لقـب داده بودنـد     »د بالجبرئيـل  مؤي«را   ، او ]9 [كردند مينقل  ) ص(حديثي كه از قول رسول اكرم     
بينيم كـه   ميآثار برخي شعراي پارسي گوي نيز      در. كند ميضميرش تلقين    شاعري كه جبرئيل شعر را در     

  :گويد مي چنين هفت پيكر؛ از جمله، نظامي در دانستند ميرا ملهم از جبرئيل  آنها جوهر شعري خود
                  بر  صحيفه  چنين  كشد  رقمم جبرئيلم    به   جني    قلمم    

   كين فسون را كه جني آموزاست                جامه نوكن كه فصل نوروز است
   آن  چنان  كن  ز  ديو  پنهانش                 كه    نبيند     مگر    سليمانش 

  )19، هفت پيكر: 1334 ،نظامي  (                                                                 
  :كند ميدر شعر چنين بيان  روح القدس ياري جستن خود را از  نيززاق اصفهانيين عبدالرّالد يا جمال

   كند انشياي ه  شاعر چو قصيد  ن                ــه  كند تلقيــگويند  كه  تابع
  مي  كند  املي روح القدسم  ه  من بنده چو از مديحت انديشم                
   شعري كه ازاوخجل شود شعري  در مدح توگشت منتظم بي من                
  )337: 1320 ،زاقين عبدالرّالد جمال      (                                                         
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بـه   كه خود به جهت مستعد بودن در كـسب الهامـات غيبـي در شـعرش نـزد مردمـان                      ـ يا حافظ  و
   :داند ميرا خزانه دار گنج شعر خويش ) روح االمين(جبرئيل   ـ معروف شده است»الغيب لسان«

  ماي هباچنين گنج كه شد خازن آن روح االمين         به گدايي به درخانة شاه آمد
  )500: 1372حافظ،(                                                                             

ي شـعر   هـا   هات موزهـا و ديگـر الهـ       ي ديگري نيز دارد كه مـشابه برخـي خـصوصي          هاسروش ويژگي 
وسخنوري و دانش، در فرهنگ ملل مختلف است؛ او مظهر گفتار نيكو، زيبا سخن گفتن و سـخن گفـتن             

  : باشد مي) به اقتضاي حال و مقام سخن گفتن كه همان بالغت است(به هنگام 
يسنا، هات   (»...به سخن پناه بخش، به هنگام گويا، از هرگونه دانش آگاه          آن خوش گفتار،    ] سروش[«

   .)20 بند ،46
صال بي واسطه به مقام خدايي است كه به جايگاه آموزگـاري            اتّ سروش با همين دانش و سخنوري و      

   :دين اهورايي رسيده است
سروش يشت، بنـد   (».خت خود بدو دين بيامو،آن آموزگار دين است و اهوره مزداي اَشَون     ] سروش[«

14 .(  
 به خاطر ستايشي كه ايزدان را به جا آورد و نمازي كه به بانگ بلنـد خوانـد   -همين يشت، سروش  در

ي زرتـشتي   هـا   ه در اين يشت، هم چنين در جايي كـه همـة سـرود             .)8همان، بند   ( ستايش شده است     -
آيد كه ارتبـاط خويـشكاري ايـن         ميشوند، اين ستايش پس از ستايش سروش         ميستوده  ) اشعار مذهبي (

  ). 9همان، بند (دهد  ميايزد را با شعر و سرايش نشان 
عالوه بر اين، سروش ايزدي آشتي خواه و سخنور است كه گاه در برابر خصم، به جاي رزم، هنر خود                    

صحنة شـگرفي از مواجهـة سـروش بـا ديـو دروغ را             ) 18/ 30-59(در ونديداد   . آزمايد ميرا سخن گفتن    
گذارد و پس از اعالم آتش بـس،         ميبينيم كه او به جاي نبرد با گرز، رزم افزار سنگين خود را بر زمين                 مي

. پرسـد  مـي ي راه بستن برگناه     ها  هنشيند و از او در چگونگي گناهانش و شيو         ميبا دروغ به گفتگوي ديني      
  :نويسد ميپور داوود درتحليل اين ويژگي سروش 

ي اني است، با سالح مـاد      كه تنش كالم رب    اي  هفرشت. و تير و خنجر نيست    حربة او گرز و شمشير      ... «
پور داوود،   (».گويد، نماز و دعاست    ميآالت جنگ و رزم او چنان كه خود سروش يشت به ما             . كاري ندارد 

  .)520،هايشت: 2536
    وانـده شـده    ات ديني زرتشتيان، سروش پيك ايزدي و آورندة گفتـار اهـورايي خ            گذشته از اين، در ادبي

ابوريحـان بيرونـي    . انـد   يكي شـمرده   »برئيلج«است و از همين روي، در متون دورة اسالمي، گاه اورا با             
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كند كه سروش نخستين كسي است كه مردمان را به ستايش پروردگار، به زمزمه كـردن و بـاژ                    مياشاره  
  ).219: 1363 ،بيروني(گرفتن فرمان داد ] 10[

توسط سروش و تلقين سخنان پيوسته به سرايندگان، ونقـش او درشـنيدن             با توجه به سرايش گاثاها      
تـوان   ميآواها و سخن گفتن و سخنوري، و واسطه بودن براي انتقال نيايشهاي موزون بين گيتي و مينو،                  

الهام « دانست و خويشكاريـ »وع شاعري در ايران باستانرب النّ« و بلكه ـاورا تلقين كنندة شعر و سخن  
  . به او نسبت داد را»هنري

   سروش ر و متأخّ عام خويشكاري:»پيك الهي«

عـام   ميي پسين فرهنگ ايران مفهـو ها ه در دور ـ وع شعر و سخنوريالنّ  به عنوان رب ـ اما نقش سروش
 بـا   .يافته، به الهام دهندگي در معناي كلي آن بدل شده، سروش پيك خداوند در روي زمين شـده اسـت  

رسد، خويشكاريهاي اين ايزد درفرهنگ ديني         اوستا دردوره ساساني، به نظر مي      توجه به بخشهاي جديدتر   
راشد محصل در تحقيق همه جانبة خود       . زرتشتي، به تدريج از تنوع و اهميت بيشتري برخوردار شده است          

هـاي شخـصيت سـروش را در اوسـتاي جديـد،              دربارة نقش اين ايزد در ادبيات اوستايي مهمترين جنبـه         
هـاي دينـي و نقـش او در           ي و نبرد او با گناه و بدي، پيوستگي و تبعيت مطلق او نسبت به آموزه               ستيزندگ

نگهداري از آفرينش اورمزد و كوشـش در گـسترش آن ـ در همكـاري بـا ديگـر ايـزدان چـون اشـي و          
د راشـ (نريوسنگ و مهر و رشن ـ مي داند كه به ستايش و بزرگداشت ويژة او در اين متون انجاميده است 

يـابيم كـه      در متون ايراني ميانه اين تنوع و اهميت را دربارة سروش تـا آنجـا مـي                ) 8-9: 1382محصل،  
بهتـرين توصـيف را از      . نقشي بنيادين را پس از اورمزد حتي بيش از امـشاسپندان برعهـده گرفتـه اسـت                

د به وي و دليـري و       بينيم كه از تفويض نگهباني گيتي توسط اورمز         شمار او در بندهشن مي      تواناييهاي بي 
نقشي كه مهر   (اش به جهت پاسداري از آفريدگان         بديل او و بيداري پيوسته      نيروي گرز و رزم افزارهاي بي     

پل و ديگـر وظـايف او يـاد شـد، و ايـن              » چينود«و راهنمايي روان درگذشتگان به      ) در مهريشت دارا بود   
هاي گيتيانـه از جـوهر كيهـاني اورمـزد            نمونهجايگاه چنان به كمال گراييده است كه سروش را در اندازة            

  :يابيم مي
همانگونه كه اورمزد به گيتي سردار است، سروش بر         . سروش نگهباني كردن گيتي را از هرمزد دارد       «

گويد كه هرمزد مينويي اسـت نگهبـان روان و سـروش نگهبـان تـن بـه                    جهان سردار است و چنين مي     
بينيم، سروش دركنار شش امشاسپند ديگر ـ   كتاب است كه ميدر همين ). 112: 1369دادگي، (» ..جهان

و همچنين اوست كه ديو خـشم خـونين   ) 109: همان(نشيند و بلكه از پيش همه ـ در فراروي هرمزد مي 
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روايت پهلوي نيز ستايش سروش را بـر امـشاسپندان فـضيلت            ). 148: همان(آورد  درفش را از پاي در مي     
) پادشاه(» خداي«ر اورمزد، تنها اوست كه بايد جداگانه ستوده شود، چرا كه            كند، عالوه ب    نهاده، تصريح مي  

مينـوي  ). 63: همـان (اسـت » آز«و ايزدكشندة ديو    ) 67: 1367ميرفخرايي،  (جهان) فرمانرواي(» دهبد«و  
 در سنجش كارنامة ادميان و پاداش و پادافراه         ] ايزد دادگري  [خرد نيز از همراهي سروش با مهر و روشن          

  .]11[)10-13: 1353تفضّلي، (كند ان و بدان ياد مينيك
يكي ديگر از نقوش اساسي سروش در متون ميانه، نقش وساطت و ميـانجيگري او در رابطـة ميـان                    

از . شـود  گـر مـي   جلـوه » راهنماي الهـي «و » پيك«اورمزد و آفريدگان برگزيدة وي است كه در دو گونه          
با همكاري آذر ـ روان ويراف پرهيزگار را بـه نظـارة بهـشت و     جمله در ارداويراف نامه كه ايزد سروش ـ  

اي كـه بـه نـواي         ــ پرنـده   ) »بين  پيش«به معناي واژگاني    (» خروس«همچنين  . كند  دوزخ راهنمايي مي  
) 18-14-19(در ونديداد . نماياند  بيدارباش خود پاكدينان را به انجام نيايش روزانه و كردارهاي نيكو راه مي            

  .نده شده استخوا» مرغ سروش«
راشد محصل در مورد اهميت سروش در فرهنگ ايراني و سپس اسالمي، برجستگيهاي آييني بارزي               

شمارد؛ از جمله     را در پيشينة اساطيري اين ايزد كهن، به عنوان داليل كسب اين جايگاه توسط وي بر مي                
م برده شده، در اوستاي جديـد        تنها ايزدي است كه در گاهان از وي نا         ]12[» اشي«به همراه خواهر خود     

نيز نقش پر رنگتري را در سرودهاي مذهبي ايفا كـرده، از همـين روي، تنهـا ايـزدي اسـت كـه در ادب                         
) 9-8: 1382راشد محصل،   (را برعهده گرفته است     » حامل پيام الهي  «و  » پيك ايزدي «فارسي نيز نقش    

يـز ازميـان سـاير خويـشكاريهاي متنـوع      و اين همان نقش ـ وتنها نقشي ـ است كه در دورة اسـالمي ن   
رسـد،    در مورد استحاله اين بخش از خويشكاريهاي اين ايزد چنين به نظـر مـي              . سروش حفظ شده است   

و تكاملي كه در مرور زمـان       شود و استحاله      تنوع منحصر به فردي كه در خويشكاريهاي سروش ديده مي         
ي بخشيده، كه تنها شخصيت اساطيري آيين زرتشتي        پذيرا شده، جايگاه چند بعدي و چنان مهمي را به و          

دهد و به عنـوان منبـع الهـام و واسـطة بـين                است كه در فرهنگ اسالمي نيز نقش خود را از دست نمي           
ات دينـي  ـّ كه خاستگاهش در ادبيـ نيز  شاهنامهدر . كند انسان و خدا، در ادبيات اين عصر ايفاي نقش مي

 بـه  شـاهنامه سروش، مهمترين منبع الهام ايـزدي، بـراي قهرمانـان     ـست  ا) ها هخداي نام(دورة ساساني 
را از نقشة شومي كـه      ) نخستين انسان (در داستان كيومرث، سروش، كيومرث پلنگينه پوش        . آيد ميشمار  

  :كند مياند، آگاه  اهريمن و بچه اش براي نابودي او كشيده
  خت مهي را جز او شاه بود   كه ت  كيومرث از اين خود كي آگاه بود           

   با  پلنگينه پوش،يكايك، بيامد خجسته سروش                  به  سان  پري
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  دشمن چه سازد همي با پدر: بگفتش به راز اين سخن در به در             كه
                                                                           )29-27/30-29/1(  

  : باز كشدـ سيامك ـدهد كه دست از سوگ فرزندش  مي در ادامه، ازجانب اهورامزدا، او را فرمان و
  كزين بيش مخروش و باز آر هوش:             روشـدرود آوريدش خجسته س

  رد از  آن  انجمنــرآور يكي گــسپه ساز و بركش به فرمان من             ب
                                                                                  )47-46/31/1(  

فريدون متجلي شده، به فرمان اهورامزدا، او را از قتـل            در داستان فريدون نيز اين سروش است كه بر        
  :دارد مي باز  ـ زنده بماند و نبرد واپسين بين خير و شر كه بايد تا پايان جهانـضحاك 

  خوبي يكي راز گفتش بگوشه بروش               س هم آنگه خجستهبيامد
  بي گروه  تازيان همچنان   ببر                 كه اين بسته را تا دماوند كوه

                                                                                   )462-461/77/1(  
 گويد كه در آن سروش او را به يافتن كيخسرو و بـر             يمخوابي سخن    در داستان كيخسرو نيز، گيو، از     
  :تخت نشاندن او مأمور كرده است

  رآمد از ايران  پرآبـري بـچنان ديدگودرزيك شب به خواب          كه اب
  بگشاي گوش: خجسته سروش             به گودرزگفتي كه برآن ابر باران

  ر اژدهاـرك نــور تـنامرها             وز اين ز تنگي چوخواهي كه يابي 
  به توران،يكي نامداري نو است             كجا نام آن شاه، كيخسرواست

                                                                           )  3024-3021/198/3(  
  : كند ميده بود، ياري در داستان خسروپرويز نيز، سروش او را كه ازچنگ بهرام چوبين به گوري پناه بر

  خ  سروشهم آن گه چو از كوه برشد خروش          پديد آمد  از  راه  فرّ
                                                         )        1887/121/9 (  

  پيك بودن سـروش بـين  ـ و به تبع آن، در ايران پس از اسالم  ـبايد گفت، در فرهنگ ايران باستان  
برجـسته شـده    ) از جمله نقش او در شعر و دانـش و سـخنوري           (خدا و انسان، بيش از ديگر ويژگيهاي او         

   است، اما در ادبي م مزديسنان اين خويشكاري الهام دهنده بودن، بيشتر در مـورد ايـزد نريوسـنگ               ات متقد
 و  »نَريوسـنگ «هلـوي    و درپ  »نَريـو سـنگهه   «  اوسـتا  نام اين ايـزد، در    . تحقق پيدا كرده است، تا سروش     

 نام ايزد پيـك و پيـام آور         ـ »نمايش مردمان « يا   »نمايش مرد « به معني    ـ »نَرسِه« و   »نَرسي«درفارسي  
ي هـا دوسـت اهـورامزدا خوانـده شـده اسـت كـه روان            ) 34، بنـد    19فرگرد   (ونديداداهورامزداست كه در    
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ته شده، كه خويشكاري او، رساندن       گف بندهشنيكوكاران پس از مرگ، با وي هم نشين خواهند شد و در             
  ).1064: دوستخواه حواشي نقل از(پيام ايزدي به كيان و يالن است 

   :دهد ميرا اين گونه خطاب قرار  ، اهورامزدا، اوونديداددر 
ونديداد،  (»...رو و او را چنين بگوي     ] 11 [»ايريمن«اي نريوسنگ، اي پيك ايزدي شتابان به سراي         «

  ).7، بند 22فرگرد 
و اين گونه است كه شعر و سخنوري، با سروش، و الهام ايزدي با نريوسنگ و سـروش مفهـوم پيـدا                      

، سـتايش سـروش و    اوسـتا  شايد همين خويشكاري مشترك است كه باعث شده، چندين جـا در     ؛كند مي
 سروش يشت، بند    - 52 مهريشت، بند    - 3، بند   57يسنا، هات   : ك.ر(نريوسنگ با يكديگر همزمان گردد      

  ).1، بند 7 ويسپرد، كردة - 85 رشن يشت، بند - 8
پور داوود با عنايت به معناي لفظي نريوسنگ، معتقد است مناسبتر است كه اين معنا را بـه ايـن ايـزد                      

سروش را پيك خدايي دانستن از اين جهـت اسـت كـه گفتـار           «: گيرد ميچنين نتيجه    اختصاص دهيم و  
ين ايـزدي و حكـم اطاعـت    يل كرده، او به هر جاي كه رو آورد، آ      آسماني و كالم رحماني در وجود او حلو       

  ).518 ،هايشت: 2536پور داوود،  (».كردن از آن با او همراه است
 و نمايش دهنـدة پيـام اهـورايي بـه      ـ ت كهن اوستايي كه نريوسنگ را پيك الهيسنّ: توان گفت مي
 سـرودها و نيايـشهاي بـين گيتـي و مينـو       و سروش را از داوران روز واپسين، و واسطة آواهـا،  ـ مردمان

دانست، در اثناي دورة ساساني و سپس اسالمي، با فراموش كردن نريوسنگ، وظيفـة پيـك بـودن را                    مي
تنها به سروش نسبت داده است و با برجسته شدن اين خويشكاري در وجود او، خويشكاري الهام دهنـده                   

 در شعر فارسي نيز همه     ،در وجود او كم رنگ شده     ] وع شعر النّ وظايف رب [بودن شعر و سرود و سخنوري       
  :دهد مينشان  نقش پيك و واسطة غيبي را به طور مطلق جا

  چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب 
   داده استها ه                                                     سروش عالم غيبم چه مژد

  )165: 1372 ،حافظ (                                                                                  
  عفو الهي بكند كار خويش                     مژدة رحمت برساند سروش

  )419همان،  (                                                                                
  نوي      گوش نا محرم نباشد جاي پيغام سروشتا نگردي آشنا زين پرده رمزي نش

  ) 421همان،   (                                                                                             



 اول                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                260 

ي عارفان نيز، الهـام     ها  هدر حاالت و انديش   ي اين واسطة الهي است؛      ها  هالبته سروش تنها يكي از جلو     
 مالئك و فرشتگان، از مهمترين خاستگاههاي القاء مفاهيم و معاني در دل سـالك بـه      و شهود و وساطت   

  :آيد ميشمار 
تواند بـه كمـال رسـد و         مي نفس   ةمعتقدند كه بشر با رياضت و مجاهده و تزكي        ) صوفيان(اين طايفه   

پيدا خواهد چون مردي كامل شد، با عالم غيب آشنايي به هم خواهد رسانيد و با مالئك سماوي مناسبتي                  
اگـر القـا و ظهـور ايـن         . گـردد  مـي شود يا معاني بر وي ظاهر        ميكرد و از آن عالم سخناني به دل او القا           

 نامنـد   »رؤيـاي صـادقانه   «را    نام دارد و اگر در خـواب باشـد آن          »الهام«سخنان و معاني در بيداري باشد،       
  .)35/2: ، بي تاگوهرين(

، ي گونـاگون يهـا  هجلـو  گاه در به خصوص آثار عرفاني،  والمي، در فرهنگ اس  اين فرشتة الهام دهنده   
  :كند ميل به فرشتگان سماوي، به زبان استعاره و رمز تبديل ي معنوي را، با ممثّها هواقع

  هر روز بامداد درآيد يكي پري           بيرون كشد مرا كه ز من جان كجا بري
  )238/6 :1355 ،مولوي(                                                                      

   پري شب رو كه ز خلق ناپديدياي ه هل
   به خدا به هيچ خانه تو چنين چراغ ديدي                                            

  )137/6همان، (                                                                              
   خاطرم كه بزايد به هر دمي            آبستن است ليك ز نور جمال توخاتون

  )73/5همان، (                                                                             
 اسـت كـه در      »هـاتف « عارفان و شعراي عارف،      ثار منابع الهام، در آ     معروفترين از در اين ميان، يكي   

ي شود و او را توفيق سـلوك  در اصطالح، داعي و منادي حق كه در دل سالك متجلّ«:اندتعريف آن گفته    
رسـاند   ميكه به مردم خبر     ] است[هاتف، آن   «: و هم چنين گفته اند    ) 795 :1383 ،اديسج(».عنايت كند 

  )54: 1956 ،حميده (».بينند ميشنوند و خودش را ن ميو مردم صداي او را 
  :ي گوناگون يافته استها ه هاتف نيز در شعر شعراي فارسي جلواين كاركرد الهامي براي

  هاتف آن روز به من مژدة اين دولت داد      كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
  )315 :1372حافظ،    (                                                                         

  فت         كه در مقام رضا باش و از قضا مگريزبيا كه هاتف ميخانه دوش با من گ
  )400همان،    (                                                                                          
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   گفت ببخشند گنه مي بنوش    هاتفي از گوشة ميخانه دوش        
  )419همان،    (                                                                                     

   االمان،دهد        كاين  دامگه نه  جاي  امان است ميرلحظه هاتفي به تو آواز ه
  آواز اين خطيب الهي تو نشنوي           كز جوش غفلت است تراگوش دل گران

  )309: 1378 ،خاقاني        (                                                                           
  مرا چون هاتف دل ديد دمساز                برآورد از روان مست آواز

  )30،خسرو و شيرين: 1376نظامي (                                                           
   باز دادهاتف خلوت به من آواز داد              وام چنان كن كه توان

  )252 ،مخزن االسرار: 1372نظامي   (                                                        
  از آن راز جويان پنهان پژوه            يكي را به خود خواند هاتف ز كوه

  )        518، شرفنامه: 1376نظامي  (                                                                 
خيال روح و    زمين را به آسمان و        از شاهراه نهاني الهام،    يي هستند كه  ها  هي مينوي، حلق  ها  هاين واسط 

  .بخشند ميل اصتّا ، و عالم خلق را به حق خداييملكوتآدمي را به 

  گيري نتيجه

ـ خلّ(زنـد    مـي در باور انسان باستان، آنچه ناخودآگاه از ذهن آدمي سـر             سـت خـدايي كـه      ، دانـشي ا   )تاقي
ايـن الهـام،    . كننـد  مي منتقل   - گيرندة الهام  -ي اين دانش الهوتي را به حكمت ناسوتي انسان        يها  هواسط

ر واقع شود، اما يكي از مـصاديق   از دانش بشري مؤثّاي هحوز توانسته، در هر   مي عام بوده كه     اي  هسرچشم
اند كرده ميشعر و سخنوري توصيف   بوده است كه بارزترين نمود آن را در»الهام هنري« آن، اخص.  

  در - واسـط بـين انـسان و خـدا         -اين جستار بررسي شد، نقش ايزد الهام دهنده را         با شواهدي كه در   
مبناي همـين شـواهد، الهـام        توان اثبات كرد و بر     ميفرهنگ ايراني، در مورد ايزدان سروش و نريوسنگ         

  و سـخنوري از    ) بخصوص اشعار نيايشي  ( اشعار    ايزد سروش است كه در تلقين      هنري، خويشكاري خاص
بخـشيده اسـت؛ او بخـشي از ايـن           مي انسان را ياري      به كبريا،  ي و انتقال سرودهاي خاك    جانب اهورامزدا، 
 اي هر دور د، و   ، از ايزد مهر وام گرفته اسـت       )زرتشتي (ين نو ي به آ  )مهري (ين كهن يدر گذر آ  خويشكاري را   

ي متعـدد يافتـه     يهـا   ه، در فرهنگ اسالمي نيز جلـو      كاركردي عامتر يافته   به عنوان پيك مينوي،      جديدتر،
 به ويژه در فرهنـگ زرتـشتي       - »النوع هنر شاعري در ايران باستان      رب«توان، سروش را     مي پس   است؛
  . به شمار آورد- )عصر گاهاني(كهن 
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