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  چكيده

  نريوسنگ يكي از ايزدان كهـن ايرانـي اسـت كـه در جهـان زرتشـتي بـه عنـوان         
اي نيرومند قد برافراشت و در اساطير مانوي نيز موقعيت مركزي خويش را تثبيت  فرشته

  .كرد
زوال شهرت و اهميـت يـك ايـزد يـا درخشـيدن و اهميـت يـافتنش معمـوالً بـا          

هـاي   راه است و به تحولي در ساختار و روابط جفـت  هايي در نظام فرهنگي هم ديسيدگر
  .گردد مركزي تعيين كنندة آن نظام فرهنگي باز مي) جم(متضاد معنايي 

اين مقاله بر آن است تا مسير تحول ايزد نريوسنگ را در مقـاطع مختلـف زمـاني    
مانند يونانيان و روميـان ـ بررسـي    هاي همساية ايران زمين ـ   در ايران و در ساير فرهنگ

  .و تحليل نمايد

                                                      
 .كدة علوم گاه تهران، دانش دكتري علوم اجتماعي، استاديار دانش ∗



  
اين كه ايزدانـي  . در ميان ايزدان كهن ايراني، برخي كمتر از بقيه شهرت دارند -1

تر از مهر و بهـرام و هـورمزد دارنـد، بـراي      مانند پارندي و درواسپ و رام شهرتي فروپايه
  وهـاي طبيعـي فرعـي و    چـرا كـه اينـان نير   . نمايـد  همگان امري بـديهي و طبيعـي مـي   

راهان و مالزمان و نـديمان، ايزدانـي    چون هم كنند و معموالً هم تر را نمايندگي مي جزيي
با اين وجود، فراز و فرود شهرت ايزدان و جزر و مد اهميتي . اند شده نيرومندتر تصوير مي

يـه  هايشان در ذهن مردمان داشته است، همواره با اين تفسـير سـاده قابـل توج    كه نقش
تـر داشـته و بـه مـرور زمـان       چه بسا كه ايزدي در دوراني تاريخي اهميتي بـيش . نيست

كاركرد خويش را از دست داده باشد، يا ايزدي فرعي و فرومايـه كـه در مقطـع تـاريخيي     
كاري مهمي را بر عهده گرفته باشد و بـه كـانون مركـزي ايزدكـدة ايرانـي       خاص خويش

  .بركشيده شده باشد
عمومي توزيع تقدس در ميان ايـزدان كهـن ايرانـي، البتـه كـاري       بررسي ساختار

چه كه در كنار ايـن كـار ضـرورت دارد، وارسـي      اما آن. شايسته و جذاب و آموزنده است
زوال شهرت و اهميـت يـك   . هايي از اين دست رخ داده است مواردي است كه دگرديسي

راه  ايي در نظـام فرهنگـي هـم   ه ايزد، يا درخشيدن و اهميت يافتنش معموالً با دگرديسي
مركزي تعيـين  ) هاي متضاد معنايي جفت(هاي  است، و به تحولي در ساختار و روابط جم

  .گردد كنندة آن نظام فرهنگي باز مي
نريوسنگ يكي از ايزدان بـه  . محور مركزي اين نوشتار، تحليلي از اين دست است

اي  تشـتي بـه عنـوان فرشـته    اي و فرعي كهن ايراني است كه در جهـان زر  نسبت حاشيه
آميز مـانوي نيـز موقعيـت     نيرومند جاي براي خود باز كرد و در اساطير رنگارنگ و تخيل

نريوسنگ از معدود ايزدان درجه دومـي اسـت كـه نـامش     . مركزي خويش را حفظ نمود
شد و از اين نظر بـا چيسـتا و رشـن     چون مهر و بهرام و تير و هرمز بر افراد نهاده مي هم

دست كم در دوران ساساني، مقاطعي تاريخي وجود داشت كه شـاه ايـران   . تي داردشباه
منـدترين   بينـيم كـه يكـي از دانـش     م نيز مي.11نرسه نام داشت، و اين را بعدها در قرن 

  .موبدان ايراني كوچيده به هند، نريوسنگ نام داشته است
ــيش  ــن نوشــتار ب ــده نريوســنگ را در اي ــر از آن رو برگزي ــاي  رهنــگام كــه ف ت   ه

زايي كـردة   هاي شاخه هاي ايران زمين ـ مانند يونانيان و روميان ـ يا زير سيستم   سايه هم
گيـري    تمدن ايراني ـ مانند اعراب و يهوديان ـ آن را به شكلي مؤثر و تعيـين كننـده وام    

از اين رو، نريوسـنگ گرانيگـاهي   . اند اند و تعبيرهاي خاص خود را از آن بدست داده كرده
ست معموالً ناديده انگاشته شده كـه چيزهـايي زيـاد در مـورد سـاختار معنـا در ايـران        ا
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اش آموخت، و سرنخي است كه الگوهاي تكامل عناصـر اسـاطيري    توان درباره باستان مي

  .نماياند را در حواشي تمدن ايراني باز مي
تا او را در اوسـ . گـردد  ها در مورد نريوسنگ، به اوستا باز مـي  ترين روايت كهن -2

ايـن عبـارت از دو بخـش    . ترين ثبت از نامش اسـت  اند، و اين كهن نئيريوسنگهه  ناميده
باقي مانده است » َنر«همان است كه در فارسي امروزين به شكل » نئيريو«: تشكيل شده
. هـم هسـت  » انسـان «دهد، اما داللتش قابل تعميم به  معنا مي» مرد ومردانه«و در اصل 

  نـر را بـا انسـان برابـر     / هـاي ديگـر، مـرد    ي نيـز ماننـد بسـياري از زبـان    چرا كه در فارس
انـد و كتيبـة بيسـتون و     چنان كه مثالً واژة مـردم را از ريشـة مـرد سـاخته    . اند گرفته مي

) مردمـان (اسـبان و مـردان   ) ايـران (اين سـرزمين  «اند كه  هاي هخامنشيان نوشته كتيبه
 homeو  mankindهـاي   يز مشابه ايـن را در واژه هاي آريايي ديگر ن در زبان. »خوب دارد

» تجلـي، ظهـور و گفتـار   «تشكيل شده كـه  » سنگهه«دومين بخش اين نام از . بينيم مي
تجلي «توان در دو تعبير محدود يا بسط يافته  بنابراين نام نريوسنگ، را مي. دهد معنا مي

  .رجمه كردت» ي انساني، گفتارهاي انساني جلوه«يا » مردانه، سخن مردانه
تقريباً قطعي است كه نئيريوسنگهة اوستايي، همان َنراشَنساي ودايي است كـه از  

چـون   در سرود براي ستايش بريهسپتي اين نـام هـم  . دو بخش مشابه تشكيل يافته است
  معنـا  » شـيرمرد، مردانـه  «لقبي براي آگني ـ خداي آتـش ـ بكـار گرفتـه شـده اسـت و        

تر انسان را هـم   است كه از  همان زمان دور معناي عموميبا اين وجود، آشكار  1.دهد مي
كرده است، چرا كه در سرود براي ستايش سـويتري بـا پسـوندي مادينـه بكـار       حمل مي

پيوند اين واژه با آتـش در   2.دهد معنا مي» ايزدبانوي نراشنسا«گرفته شده است و تقريباً 
ن يكي از كارگزاران اجراي درسـت  چو شود كه به او هم جا مربوط مي همين بند نيز از آن

مراسم قرباني اشاره شده، و اين نقشي است كه بطور سـنتي آگنـي بـر عهـده دارد و بـا      
فرستند كـه خـدايان از آن    سوزاندن گوشت قرباني و بخور، بخار و دودي را به آسمان مي

  .كنند تغذيه مي
با آتش و مراسـم  جا نيز  او در اين. در اوستا، نريوسنگ ايزدي مهم و محبوب است

كه  3در يسنه، نام او در ميان پنج آتش اصلي مقدس آمده است. قرباني كردن پيوند دارد
جا با لقب خشتروئپتر ناميـده شـده    ايزد نريوسنگ در اين. هاي ايراني تعلق دارند به خانم

ر داران را بـه ايـزد آذ   ايرانيان قديم گرما و جنبش جان. دهد معنا مي» نافة پادشاهي«كه 
دانسـتند كـه در كالبـد     كردند و آن را اشكالي گوناگون از آتشي مقـدس مـي   منسوب مي

ها، به پشـتاب مـردان    يكي از اين آتش. سازد كشد و زندگي را ممكن مي زندگان زبانه مي
نمايد كه نريوسنگ را بـا آتشـي    چنين مي. كند شود كه جان نطفه را حمل مي مربوط مي



  كنـد يكـي    و فـره ايـزدي را بـه شـاه بعـدي منتقـل مـي        كه در پشتاب شاه وجـود دارد 
چون گذشته از لقب خشترونپتر، پيوندي نيز ميان او و فره شاهنشـاهي و   4.اند دانسته مي

چنان كه او را ناقل نطفة زرتشت بـه ايزدبـانو آناهيتـا و در نهايـت     . اند پيامبري قايل بوده
زدي است كه پس از مرگ كيـومرث دو  چنين او همان اي هم 5.اند درياچة كيسانيه دانسته

رابطة نريوسنگ و فـره ايـزدي هميشـه چنـين مهربانانـه       6كند سوم فره او را دريافت مي
مثالً وقتي كيكاووس . يابد گير وخشن دگرديسي مي نيست و گاه به مرتبة نگهباني سخت

ي خـرد  هايش به آسمان تاخت و سرنگون شد، نريوسنگ كه بي سركشانه با گردونة عقاب
او را ديده بود، كيكاووسِ در حال فروافتادن را دنبال كرد تا نابودش كند و فره شـاهي را  

خسرو كه هنوز زاده نشده بود، بر او بانگ زد و خواست كـه از   اما روان كي. از او باز ستاند
مـرد،   داد و مـي  چـه اگـر كيكـاووس فـره را از دسـت مـي       7.تعقيب نيايش دست بـردارد 

شد و ايرانيـان بخـت پيـروزي بـر تورانيـان را از       د از پشت او زاده نميمن خسروي فره كي
  .دادند دست مي

داستاني مشابه در مهاباراتا هم وجود دارد، با اين تفاوت كه در اين مـورد نـامي از   
تـرش   جـا بـا نـام كهـن     در آن) اوسن+ كي (كاووس . نراشنسا در ميان نيست/ نريوسنگ

شود و بـا شـفاعت همسـرش     تعقيب مي) مهاديو(يزد مرگ ناميده شده و توسط ا) اوَشن(
آيـد كـه نخسـتين كـار ويـژة       از اين مقدمه بر مـي . يابد از چنگال او رهايي مي) پارواتي(

) آگنـي (نراشنسا در دين آرياييان كهن، با قرباني كردن و كردار آتش قربـاني  / نريوسنگ
هاي مقدس ديگر زرتشـتي نيـز    آتش اي ايراني بوده كه به پيوند داشته، و بعدها در زمينه

تعميم يافته است و با آتش مردانه، يعني نيروي نهفته در نطفة مرد برابر دانسته شـده و  
ترين نمود اين نيرو، به آتش نطفة شاهي، يعني ايـزد نگهبـان فـره ايـزدي      به عنوان عالي

  .سان انگاشته شده است يك
از اديان كهن هند و ايراني بـه   پس سير تحول نريوسنگ نخستين در هنگام گذار

  :بيني زرتشتي چنين بوده است نظام جهان
.... تبـديل شـده بـه   ... آذر، برنـدة قربـاني بـراي خـدايان    / نريوسنگ ياور آگنـي / نراشنسا

... تبـديل شـده بـه   ... گانه، همتاي نيـروي نطفـة مردانـه    هاي پنج نريوسنگ، يكي از آتش
  .شاهنشاننريوسنگ، ايزد نگهبان فره در نطفة 

كـاري   با اين وجود، دگرديسي ياد شده بدان معنا نيست كه نريوسـنگ از خـويش  
كافي اسـت  . اي ميان آدميان و ايزدان دست شسته باشد نخستين خويش به مثابه واسطه

  چنـان نقـش    به اوستا بنگريم تا دريـابيم كـه نريوسـنگ در زمينـة فرهنـگ ايرانـي هـم       
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برعهده دارد، اما اين كار را به شكلي نو و در پيونـد بـا   گري ميان انسان و خدا را  ميانجي

  .دهد مفاهيمي تازه انجام مي
در سه جا نـام ايـن   . راه با سروش ستوده شده است در اوستا نريوسنگ معموالً هم

در هر دوي اين بندها بر اين نكته تأكيـد   8.دو با ايزد فراواني و نعمت ـ اشي ـ آمده است  
خيـزد، و گفتـه    روغي دارند كه از نمازهايشان با بانگ بلند بر مـي شده كه اين سه، فر و ف

امـا  . وار است، و سـروش، پارسـا دانسـته شـده اسـت      شده از اوستا، لقب اشي نيك بزرگ
هـا بـه    در كـل، هـر  دوي ايـن بخـش    . اسـت ) نيرومند و تنـاور (صفت نريوسنگ برزمند 

در حدي كه يكـي را  . ست، كه ايزد حامل سخن خدايان ا ستايش سروش اختصاص يافته
هـر دو مـتن بـه    . نامنـد  سروش يشت سرِ شب و ديگري را سروش هادخـت نسـك مـي   

  هـا   ستايش از نماز خواندن و سرودهاي دينـي و تأكيـد بـر اهميـت و تـأثير جـادويي آن      
راه سروشي ستوده شده كه با كـالم   جا به هم به عبارت ديگر، نريوسنگ در اين. پردازد مي

رد، و در بخشي از اوسـتا نـامش آمـده كـه بـه توصـيف سـخن ورجاونـد         قدسي پيوند دا
  9.اختصاص يافته است

شود كه  ترين حضور نريوسنگ در اوستا، به جايي مربوط مي به اين ترتيب، نمايان
كاري نخستين خود را به عنون واسطة ميـان آدميـان و خـدايان، بنمـايش      همان خويش

دايي، نريوسنگ پيكي است كه به دستياري آگنـي  گذارد، با اين تفاوت كه در متون و مي
برد، اما در اوستا  قرباني مادي و ملموس بر آتش نهاده شده را براي خدايان به آسمان مي

جـا مجـال و فضـايي كـافي      در ايـن . دهـد  اين كار را در بستري زباني و معنايي انجام مي
هـاي كهـن    بينـي آريـايي   نيست تا در آن به ماهيت انقالبي كه انديشة زرتشتي در جهان

پس در اين حد بگويم و بگذرم كه تفكر زرتشتي گذشـته از معـاني   . ايجاد كرد، بپردازيم
نوظهور و ساختارهاي تقدس نوين كه معرفي كرد، از اين نظر هم ويژه بود كـه پيونـدي   

در نگرش زرتشتي، زبان و دعا و منثـره، عناصـري   . كرد خاص و نوظهور با زبان برقرار مي
ماند كه نبرد نهايي نيروهاي نيـك و   اي مي سي بود كه با مينو پيوند داشت و به عرصهقد

  .رسيد بد در آن به سرانجام مي
بنابراين يكي از نمودهاي اين انقالب زرتشـتي، آن بـود كـه نمادهـاي تقـدس از      
قلمرو مادي و طبيعي به عرصة زبان و نشانگان انتزاعي هجـرت كنـد، و گيتـي ملمـوس     

چون خلقت اهوراييي بـازنموده   از پيراية بدي و نيروهاي اهريمني پاك شود و همومادي، 
  ايـــن . شــود، كــه نيروهــايي اهريمنــي در آن حضـــوري مينــويي و فرعــي دارنــد       

جا انجاميد كه بسياري از ايـزدان كهـن تغييـر ماهيـت      مداري نرگس زرتشتي، بدان زبان



كـاريي انتزاعـي در حـوزة     تا خـويش  هاي مادي و زميني خود را ترك كنند يابند و نقش
  .زبان بدست آورند/ مينو

در نگـرش زرتشـتي او   . هاي اين دگرديسي اسـت  نريوسنگ يكي از بهترين نمونه
گـاه خـدايان    پرستندگان به پيش» دارانة هاي دين نيكي«كار نخستين خود، يعني انتقال 

نريوسـنگ  . دهـد  انجام نمي را حفظ كرده است، اما اين كار را با بردن دود قرباني و بخور
برد و عنصري زباني ـ و نه مـادي ـ     ايزدي است كه بانگ بلند نمازگزاران را به آسمان مي

تـوان بـه    راهـان نريوسـنگ بروشـني مـي     كاران و هم با مرور هم. رساند را به اهورامزدا مي
يونـد  چرا كه سروش نيز با كنش سخن گفتن و بانگ برداشـتن پ . برد پيوندش با زبان پي

تنـديش سـخن   (چون نريوسنگ، بريد و پيك خدايان و دارندة لقب ئنـومنثره   دارد و هم
گـويي و سـخن    حتي اشي نيز كه ايزد فراواني و نعمت اسـت، بـا راسـت    10.است) مقدس

  .راهان مهر است كه ايزد متولي پيمان و عهد است درست گفتن ارتباط دارد و از هم
هـاي گونـاگون گفتـار مقـدس و سـخن       حدس من آن است كه اين سه، صـورت 

تـر بـا    احتماالً از اين ميان، سـروش كـه پيونـدي نزديـك    . كنند ورجاوند را نمايندگي مي
كند و به آدميـان   خدايان دارد، آن ايزدي است كه سخن مقدس را از خدايان دريافت مي

  .رساند مي
راه سخن  مردمان از/ ايست كه مردان و شيوه» گفتار انساني«نريوسنگ، برعكس، 

به عبارت ديگر، نريوسنگ تجلي فعل نمازخوانـدن بـا بانـگ بلنـد     . كنند خويش جلوه مي
نريوسنگ احتماالً ايـزدي بـوده كـه سـخن ايشـان را      . شود است كه با آدميان مربوط مي

شكل اولية اين ايزد، آتشي بوده كه . رسانده  است كرده و آن را به خدايان مي دريافت مي
. شده است سان پنداشته مي رسانده، و از اين رو با آگني و آذر هم ايان ميقرباني را به خد

زا دريافتـه و كـنش    چـون امـري مسـأله    اما بعدها در زمينة فرهنگ ايراني كه زبان را هم
را راهي بـراي توليـد اقتـدار معنـوي فـرض      » خواندن«سرود خواندن و دعاكردن و نماز 

تـر اختصـاص    مدارانه تر و زبان افزاري ل پيامي نرمكرده، كاركردش دگرگون شده و به انتقا
بينيم كه ايـن بـار    راه با سروش مي از اين روست كه در مهيشت، نام او را هم. يافته است
شـود،   چنان پارسا ناميـده مـي   جا سروش هم در اين 11.اند راه با مهر ستوده شده هر دو هم

توان به نقش  ها هم مي اين صفت از. اما نريوسنگ با لقب چاالك توانا مشخص شده است
داري بـراي   چـون امانـت  . بـرد  دوگانة سروش و نريوسنگ در رابطه با سخن مقـدس پـي  

رسـاند، اهميـت دارد، و چـاالكي و     سروش كه سخن ايزدان را به پيـامبران و مغـان مـي   
. ها برساند نيرومندي براي نريوسنگ كه بايد بارگران سخن آدميان را با سرعت به آسمان
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اهـورامزدا مشـخص   ) پيك(» اشته«اگفته نماند كه در ونديداد، نريوسنگ صريحاً با لقبِ ن

  12.شده است
تـوان بـه ايـن      نتيجه آن كه سير تحول نريوسنگ را در زمينة اديان اوستايي مـي 

  :ترتيب دنبال كرد
نريوسـنگ  .... تبديل شده بـه ... نريوسنگ نگهبان نطفة شاهي و ناقل قرباني براي خدايان

+ هاي اهورامزدا براي ساير خدايان  نريوسنگ ناقل پيام+ ناقل بانگ نمازگزاران به آسمان 
  .نماي روان مردگان نيكوكار نريوسنگ راه

بيني ايرانيان كهـن را بـاز    اين تحول، بخشي از بازآرايي معناهاي كليدي در جهان
شدن به ايزدي يگانه و  اين بازآرايي، با قايل. نماياند، كه توسط زرتشت انجام پذيرفت مي

  سـتيزد، صـحنة جهـان را بـه      پارچـه پليـدي مـي    آوردي يـك  سراسر نيـك، كـه بـا هـم    
. چون جنگاوراني در آن حضور مـؤثر داشـتند    اي بزرگ تبديل كرد كه آدميان هم هنگامه

  گر و فعـال كـه    باز تعريف شده به دست زرتشت، موجودي بود خودمختار و كنش» من«
پيمان اهورامزدا باشد و در نبرد با سپاه تاريكي نقشـي كليـدي    و هم دست توانست هم مي

بينيم كه تركيب عمومي ايزدان كهن آريايي زير نفـوذ آيـين    به همين دليل مي. ايفا كند
ــي    ــم م ــيي مه ــار دگرديس ــتي دچ ــتقل و     زرتش ــة مس ــزدان از مرتب ــة اي ــود، و هم   ش

تـر   محورانـه و فرودسـتانه   انمحورانة قديمي خود كنده شده و به مـوقعيتي انسـ    طبيعت
شان به حـاالت روانـي يـا نيروهـاي نهفتـه در       در حدي كه بتدريج همه. شوند منتقل مي

  .گردند انسان قابل تأويل مي
در . دهـد  نريوسنگ يكي از ايزداني است كه اين دگرديسي را بروشني نشـان مـي  

بنـدگان بـه تختگـان    پاي آتش، كه وظيفة رسـاندن قربـاني    ابتداي كار، او ايزدي بود هم
پس از ظهور زرتشت و در زمان تدوين اوستاي نو، اين ايزد بـه  . خدايان را برعهده داشت

نيرويي انساني تبديل شده بود كه در قالب سخنان پرنفوذ، جادويي دينـي و بانـگ نمـاز    
تر نزديك بود تـا   بيش» فرپادشاه«و » سخن مردمان«، »جلوة مردانه«يافت و به  تبلور مي

  .يتي مستقل مانند آتش مقدسماه
تر كه بويژه در عصر اشـكاني و ساسـاني پرداختـه     نريوسنگ در اساطيري تازه -3
دادهـاي آخـر    هاي مربـوط بـه رخ   هايي تازه را برعهده گرفت و بويژه در روايت شد، نقش
هايي را برعهده دارد كـه   ها نقش نريوسنگ در اين داستان. مند يافت گاهي ارج زمان جاي

ارتباط او بـا راسـتي و   . زايي همان تصوير اوستايي كهن برآمده است ر عمده از شاخهبطو
راه و نگهبـان روان مـردم    جـا كشـيده كـه او را هـم     سخن نيرومند مـردم اشـون، بـه آن   

آورد و مخالفي براي ديـو ويزَرَشـه    چون هم چنان كه در ونديداد او را هم. پرهيزگار بدانند



  نمـايي ويزرشـه بـه دوزخ فـرو      فته شده روان مردم بـدكار بـا راه  جا كه گ بينيم، در آن مي
  14.گردد در حالي كه روان نيكوكاران در بهشت با نريوسنگ همنشين مي 13شو، مي

  هنگــام مــرور . رســاني او نيــز الگوهــايي متنــوع را پديــد آورده اســت نقــش پيــام
خوانيم كـه اهـريمن    ميدادهاي مربوط به نبرد جهاني نيروهاي نيك و بد در ونديداد،  رخ

كـش كـردن قربـاني بـراي      هايي كه با نيايش و پيش بيماري. بيماري پديد آورد 99999
شيوة اين درمان آن است كه اهورامزدا ايـزد نريوسـنگ را فـرا    . خدايان، درمان تواند شد

ك كند، و نريوسـنگ چـاال   دار، آريامن گسيل مي گر نام خواند و او را به نزد ايزد درمان مي
  15.شود ها درمان مي رساند و به اين ترتيب همة اين مرض پيام را به او مي

نريوسنگ همين دو نقـش، يعنـي نگهبـاني از روان پرهيزگـاران و خبررسـاني از      
پيونـد او بـا   . هاي مربوط به آخر زمان نيز حفـظ كـرده اسـت    سوي خداوند را در داستان

خمـة كيـومرث برعهـده داشـت، بـه      نخستين انسان گذشته از نقشي كه در حفظ فـره ت 
چرا كه يكي از برادران جمشـيد نيـز نرسـه نـام     . شود ارتباطش با جمشيد هم مربوط مي

چنين بـه ظـاهر    هم 16.داند سن او را تناسخي از ايزد نريوسنگ مي داشته است و كريستن
شخصيت قهرماني سرياني به نام نرساي كه در اساطير دوران ساساني برجستگي يافـت و  

هاي مربوط به قيامت نقشي بسزا را برعهده گرفت نيز بعيد نيست كه از همـين   ر افسانهد
  .گيري شده باشد ايزد وام

او همـان  . در اساطيرِ آخر زماني زرتشتي نيز نريوسنگ نقشي مشابه را حفظ كرد
پيكي است كه با فرارسيدن عصر پايان هزاره، از سوي اهورامزدا بـه شـهرهاي آسـماني و    

او به گنگ . ايرانيان خواهد رفت و پهلوانان مقيم آن را براي نبرد برخواهد انگيختمرموز 
دژ به نزد پشوتن بامي و چهروميان پسر گشتاسپ رفته و او را به نبرد با ديوپرسـتان فـرا   

اش از شهر پنهـاني خـويش بـه سـوي      خواند و پشوتن با صد و پنجاه شاگرد برگزيده مي
  17.رود يدشمنان ايران زمين فراز م

چنان وقتي اژيدهاك از بند رها شود و از دماوند بـراي بلعيـدن جانـداران بـه      هم
شـود تـا پهلـوان خفتـه،      جنبش آيد، اين نريوسنگ است كه از سوي هورمزد گسيل مـي 
در روايـت زنـد بهمـن    . گرشاسپ پسر سام را بيدار كند و او را به نبرد با اژدهـا برانگيـزد  

راه است و اين دو، سه بار بانـگ   م اين مأموريت با سروش هميسن، نريوسنگ هنگام انجا
گيـرد و   شود و گـرز خـود را بـر مـي     آورند و در چهارمين مرتبه گرشاسپ بيدار مي بر مي

  18.كوبد دهاك را فرو مي اژي
تر دارد، امـا   ها در مورد نقش آخر زماني نريوسنگ شهرتي بيش هرچند اين روايت

ترين روايـت خـويش را در آيينـي كمتـر شـناخته شـده        يچيدهترين و پ اين ايزد خالقانه
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زايـي در   توان به نوعي شاخه با مرور متون مانوي مي. بدست آورد، و آن هم دين ماني بود

  يكـي از ايـن   . بـرد  هاي نريوسنگ در دوران گذار اشـكاني ـ ساسـاني پـي     ها و جلوه روايت
. يان اقوام گونـاگون ايرانـي رواج يافـت   هايي متنوع براي او در م ها، آن است كه نام نشانه
ناميدنـد كـه    ها كه ديرزماني طبقة حاكم ايران زمين بودند، او را نريسـف يـزد مـي    پارت

همـين نـام در فارسـي ميانـه بـه نريسـه يـزد        . شكلي تغيير يافته از همان نريوسنگ بود
در فارسـي   تبديل شد و اين همان است كه بصورت نرسي و نرسه كوتاه شد و هنـوز نيـز  

  .باقي مانده است
دادهـاي عصـر قيامـت برقـرار      در اساطير مانوي، نريسه يزد پيوندي استوار بـا رخ 

گـاهي پـذيرفتني    ماني، با همان شيوة خالقانه و تصويرپردازي رنگارنگش، خاست. ساخت
هاي مانوي، در آغاز جهـان زروان يـا پـدر     براساس روايت. را نيز براي اين ايزد بدست داد

ها، كه از قضا با زبان و سخن نيـز   اي از آفرينش رگي وجود داشت كه در جريان زنجيرهبز
) قـرَء : بـه سـرياني  (زروان، در واقـع بـا فراخوانـدن    . در ارتباط بود، ايزدان ديگر را آفريـد 

ايزدبانويي بزرگ به نام مادر زندگي را آفريد و او نيز هرمـزد بـغ را آفريـد كـه نخسـتين      
اما هرمزد بغ، شكسـت خـورد و اسـير    . ر در برابر هجوم لشكر تاريكي بودجنگاور سپاه نو

هرمـزد بـغ پـس از ايـن     . داري ديگر به نام مهرايـزد نجـات يافـت    شد و به دست ايزدنام
خالصي جهان را با الشة ديوهاي شكست خورده آفريد، و بعـد از پـدر بزرگـي يـا زروان     

هايي نـور، يعنـي خورشـيد و مـاه حركـت      هاي ر خواست تا ايزدي را بيافريند تا به چرخ
زروان نيز نرسه ايزد را آفريد، كه در قالـب مـردي بسـيار زيبـا ظـاهر شـد و بـه        . ببخشد

كار، ايزدبانويي بسيار زيبـارو را   نريسه يزد به عنوان يار و هم. جواني پانزده ساله شبيه بود
  .بودفراخواند و نتيجة اين آفرينش دوشيزة روشني يا دوازده دوشيزه 

نريسه يزد و دوشيزة روشني كه نماد زيبايي مردانه و زنانه بودند، در برابر ديـوان  
ديـوان كوشـيدند تـا بـا ايـن دو      . برهنه شدند و ايشان را به شوري شهواني دچار كردنـد 

شان آمد و دوشـيزة روشـني را    اما پدر بزرگي به ياري. درآميزند و آنان را به چنگ آورند
  ر ديـوان فـراز كشـيد و اجـازه داد تـا نريسـه يـزد ماننـد بـاران در          مانند دريـايي بـر سـ   

در نتيجه ديوان نر كه از آميزش بازمانده بودند، دچار انزال شدند . هايشان نفوذ كند اندام
ديوان مادينـه نيـز در هيجـان ناشـي از     . شان بر زمين گياهان پديد آمد و از ريختن مني

هايي را كـه در شـكم داشـتند سـقط كردنـد و از       بستري با نريسه يزد، جنين ناكامي هم
  بـه ايـن ترتيـب نرسـه در      19.هـا بـر زمـين، جـانوران پديـدار شـدند       افتادن اين ديوبچه

اسطورة آفرينش مانوي نقشي محوري و مهم برعهده داشت و پيش برندة روندي بود كـه  
ع همـان ايـزدي   او در واقـ . زد داران بر جهان بر ساختة هرمزد بغ را رقم مي پيدايش جان



چرخش ماه و خورشيد با ظهور او . شود است كه آغاز آفرينش سوم به دستش ممكن مي
ها و كشاورزي را براي مـردم ممكـن    شود و اين خود محوري است كه گذر فصل آغاز مي

  .سازد مي
هـاي   نقش اغواگرانة نرسه يزد در اسـاطير مـانوي، البتـه پيشـتازهايي در روايـت     

ندهش به داستاني مشهور اشاره شده است كه در آن اهـريمن پـس   در ب. زرتشتي داشت
خورد و  از نخستين سه هزار سال نبرد با اهورامزدا، با شنيدن دعايي جادويي شكست مي

گـاه دختـرش    آن. مانـد  افتد و سه هزار سال در همان حال باقي مي هوش بر زمين مي بي
هايش به او آرامش داد و به اين  يجهي كه مادينه ديو شهوت است، با برشمردن تباهكار

اهريمن وقتي از حالت رخوت برخاسـت، پيشـاني جهـي را    . ترتيب از خواب بيدارش كرد
گاه از جهي خواسـت   آن. در زنان پديدار شد) دشتان(بوسيد و به اين شكل عادت ماهانه 

را خواسـت   جهي از او پسر جوان و زيبارويي. كند از او بخواهد چه را كه آرزو مي تا هر آن
در اين هنگام اهورامزدا كه نگران بود اهريمن آدميـان را بـه دام   . تا شهوتش را فرو نشاند

اي با  گون گنامينو را در قالب مرد جوان پانزده ساله جهي اندازد، پيكر تيره و زشت و وزغ
در ادبيـات زرتشـتي ايـن تـدبير      20.رخسار زيبا آفريـد و او را در اختيـار جهـي گذاشـت    

امزدا براي دفاع از مردان در برابر ميل جهي، به همين اندازه و بطـور خالصـه بـازگو    اهور
تر در اين مورد وجود داشـته كـه    با اين وجود آشكار است كه داستاني مفصل. شده است

. بعدها بدست ماني پرورده شده و به اغواي ديوان به دست ايزدان دگرديسي يافته اسـت 
ه نريوسنگ و نقش اغواگرانة او وجود ندارد، و پسر زيباروي اي ب در داستان بندهش اشاره

. آفريده شده تنها سپري است در برابر مادينه ديوي كه پيشـاپيش اسـير شـهوت هسـت    
چه كه در مورد نريسه يزد و دوشـيزة روشـني    احتماالً همين داستان در زمان ماني به آن

  .گفتيم، تبديل شده است
ي و مهم كه در فرآيند آفرينش و پيدايش زمـان  نريسه يزد گذشته از نقشي مركز

راه مخلوق خودش دوشيزة روشـني، نمـاد و الگـوي نخسـتين خلقـت       كند، به هم ايفا مي
گيرنـد تـا پيكـر     يعني اين دو به عنوان سرمشقي مورد استفاده قرار مي. انسان نيز هست

ن كـه كـاركرد   جالب آ 21.براساس آن ساخته شود) مرديانه(و زن ) گهمرد(نخستين مرد 
نريوسنگ زرتشتي در همان دوره، يعني بانگ برآوردن و بيدار كردن پهلوانـان ورجاونـد،   
در اساطير مانوي برعهدة نريسه يزد نيست و به دو موجود نوراني فرعي واگذار شده است 

اين دو به ترتيب ششمين فرزند مهر ايـزد  . شوند كه به ترتيب خروش و پاسخ خوانده مي
نخست مهر ايزد به هنگام حمله به قلمرو تاريكي، هرمزد بغ اسـير را  . هستند و هرمزد بغ

آنگاه هرمزد بغ كه بـه منظـور يـافتن    . گردد زند، و به اين ترتيب خروش زاده مي صدا مي
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. آيـد  دهد و به اين ترتيب ايزد پاسخ پديد مي اش آمده، به او پاسخ مي ايزدي براي رهايي

آسماني در آفرينشي دوم هستند و بالفاصـله پـيش از زايـش    هاي  اين دو واپسين آفريده
چنـان پيونـد    با اين وجود، در اساطير مـانوي نريسـه يـزد هـم    . گيرند نريسه يزد قرار مي

چنان كه در گزارش فارسي ميانة ماني دربـارة  . خويش را با سخن و دعا حفظ كرده است
و دعـاي  ) معجـزه و جـادو  ( شهريار بهشت، به ورج«خوانيم كه  آفرينش جهان مادي، مي

  22.شان نريسه يزد بود كه اولين» سه ايزد را آفريد) كالم مقدس(خير 
شود كه نريوسـنگ در عصـر    ي نريسه يزد آشكار مي از مرور اساطير مانوي درباره

زايـي شـد و    ماني، يعنـي در آغـاز قـرن سـوم مـيالدي دسـتخوش دگرديسـي و شـاخه        
كاري در آيين زرتشـت   اين خويش. ر را بدست آوردت تر و ملموس هايي دقيق كاري خويش

به برانگيزاندن پهلوانان خفته و آشكار كردن جنگاوران پنهـان از چشـم ديگـران مربـوط     
به اين شكل، نريوسنگ كه در ابتداي كار تبلور بانگ آدميان هنگام خواندن نمـاز  . شد مي

كـرد، چنـدان    ايي مـي هـاي دينـي را بازنمـ    بود و كنشِ جادويي سرودن منثـره و جملـه  
تشخص يافت كه خود موجوديتي مستقل شد و بانگ برداشـتن و بيـداركردن آدميـان را    

در اساطير مانوي، نرسه مسيري واژگونه را طـي كـرد و در حـالي    . خويش برعهده گرفت
تر با مفهوم خروش و بانگ برداشتن را حفظ كرده بود، به ابتداي تاريخ  كه پيوندي سست
  .و در داستان خلق جهان نقشي مركزي را برعهده گرفت هستي منتقل شد

مقايسة تصوير نريوسنگ در دو روايت مانوي و زرتشتي ساساني تضاد آشكار ايـن  
روايت زرتشـتي متـأخر، او را بـه پايـان     . دهد دو برداشت از ايزد كهن آريايي را نشان مي

بيـداركردن پهلوانـان را    زمان، در هنگامة واپسين نبرد نيكي و بدي منتقل كرد، و وظيفة
اي مشابه فرستاد، كه  روايت مانوي، برعكس، او را به آغاز زمان و معركه. اش نهاد بر عهده
در برداشـت  . جا وظيفة بـه خـواب بـردن ديوهـا و فريفتنشـان را برعهـده داشـت        در آن

چنان ايزدي نيرومند و توانا بود كه بـر بخـش دوم نـامش، يعنـي      زرتشتي، نريوسنگ هم
در روايت مانوي، نيمة اول نـام او بـود كـه مـورد     . تأكيد شده بود) بانگ و جلوه(گهه سن

  .از اين رو مرد بودنش و زيباييش به عنوان پيكري مردانه اهميت داشت. توجه بود
دگرديسي نريوسنگ از ايزدي وابسته به زبان و گفتار انساني، به پيك اهورامزدا يا 

نريوسـنگ در  . اي ديگر از تكامل اديان ايراني اسـت  دوره گر دست زروان، نشان اغواگر هم
اي مسـتقل و تشـخص    مدارانة سابق خود عزل و بـه فرشـته   اين مرحله از موقعيت انسان

اگـر در گـام نخسـت    . يافته تبديل شد كه به شخصيتي در نمايشي آسـماني شـبيه بـود   
اي انسـاني و   جلـوه  اي از تقدس آتش بود كـه بـه   تحول اين ايزد، ماهيتي طبيعي و جلوه

» دار من دين«واره و متصل به  يافت، در  اين گام دوم همين تصوير انسان زباني دست مي



هـا و   هـا، صـفت   يافت و به شخصيتي داستاني بـا ويژگـي   اش استقالل مي بود كه از زمينه
تحـول نريوسـنگ در دوران پـارتي ـ ساسـاني، رونـدي       . شـد  كردارهاي خاص تبديل مي

چـون   اي كه هـم  شناختي سابقش، و جلوه ريجي بود كه او را از موقعيت روانپيوسته و تد
يكي از نيروهاي روان انسان داشت، تهي ساخت و بـه او كالبـدي مشـخص و آشـكار بـا      

  .اي مشخص بخشيد نامه زندگي
او در . كـرد  اي پيوند برقـرار مـي   نريوسنگ در اين جلوة نو، با عناصر مفهومي تازه

را داشت، كه با تأثير زرتشت به » آتش ـ قرباني ـ پيك  «معنايي كهن  كارنامة خود شبكة
  حاال اين نسـخة قـديمي بـه دو شـاخه تقسـيم      . تبديل شده بود» بانك ـ انسان ـ پيك  «

بـود كـه اهميـت داشـت، و در روايـت      » مـرد ـ اغـوا ـ انسـان     «در نسخة مانوي، . شد مي
ايـن دو پـاره شـدن معـاني     . داشتمركزيت » بانگ ـ بيداركننده ـ پيك «زرتشتي متأخر 

توانـد   متصل به نريوسنگ و پرتاب شدنش به آغاز يا پايان تـاريخ، همـان اسـت كـه مـي     
ايـن نمـودي اسـت از    . فهميده شود» پرتاب شدگي تاريخ به گذشته«چون نمودي از  هم

دگرديسي پيكربندي معنا در جامعة ايراني، در قرن نخست ظهور ساسـانيان، و پيـدايش   
  23.گذشته مداري كه از آن هنگام تا به امروز بر هويت همگان سايه افكنده است تاريخ

هاي همساية ايران نيز  هاي تمدن نريوسنگ گذشته از اساطير ايراني در روايت -4
گيـري شـده    هيچ ترديـدي از  تمـدن ايرانـي وام    شود و در اين بافت معنايي، بي ديده مي

هـايي   خود در روايات ايرانـي را نـدارد و در زمـان    چرا كه غنا و پيچيدگي نخستين. است
  .هاي ياد شده پديدار شده است ديرتر در تمدن

اي سـامي اسـت كـه در متـون      گيري براي ايرانيان، فرشته اين وام آشناترين نمود
فارسـي بـه اسـم    / شـود، امـا در متـون عربـي     تر عبري گبراييل يا گابريل ناميده مي كهن

گيري دقيق از نريوسنگ اسـت، چنـان    جبرئيل يك وام. هور استجبرائيل يا جبرئيل مش
به احتمال زياد اين عنصر ديني از . كه حتي نام او نيز ترجمة عبري اين ايزد ايراني است

چـون در  . هاي فينيقية باستان و زبان آرامي به دين يهـود وارد شـده اسـت    مجراي آيين
اوسـتايي  » نيريـو «ينـه اسـت و ترجمـة    نر/ گبر دقيقاً بـه معنـاي مـرد   / زبان آرامي گابر

دهـد كـه شـكلي     مـرد معنـا مـي   / آقـا / در عبـري، همـين واژه سـرور   . شود محسوب مي
معنـا  » خدا«در عبري ) ايل(بخش دوم . تر از همان نيمة نخست نام نرسه است محترمانه

تمـام  . است كه در عربي به شكل الـه وجـود دارد    اي دهد و شكلي ديگر از همان واژه مي
بـا پسـوندي ايـن    ) جبرئيل، ميكاييل، عزرائيل، و اسرافيل(عربي / رشتگان مقرب عبريف

توان دريافت كه سنگهة اوستايي كه خروش مقدس  بنابراين مي. شوند چنين مشخص مي
  .ساده و تصريح شده است» ايل«جا به شكل  دهد، اين و خواندن قدسي معنا مي
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اري شـبيه بـه نريوسـنگ اوسـتايي     جبرئيل در متون توراني و عبري اوليه سـاخت 

ايـن  . ترين متن يهودي كه در آن به اين فرشته اشاره شده، كتاب دانيال است كهن. دارد
دهـد و از زبـان    و انجيل رسمي مسيحيان را تشكيل مي) تاناخ(متن بخشي از عهد قديم 

پيامبري يهودي به نام دانيال روايـت شـده كـه در زمـان حكومـت نبوكدنصـر و تبعيـد        
نگرش سنتي مسيحيان و يهوديان آن است كه براسـتي  . زيسته است هوديان در بابل ميي

اگـر چنـين   . مردي به اين نام در دوران ياد شده وجود داشته و اين كتاب را نوشته است
توان به نخستين دوران تأثيرپذيري و بازسازي دين يهود زيـر   باشد، كتاب ياد شده را مي
انست كه در همان زمان ياد شده و در هنگام تبعيد يهوديـان  تأثير آيين زرتشت مربوط د

  .به بابل آغاز شد

دهـد كـه ايـن     شناختي و تاريخي كتاب دانيال نشان مي با اين وجود، تحليل زبان
رودان يا خويسـتان نوشـته شـده اسـت و      م در ميان.متن به احتمال زياد در قرن دوم پ

تـر از ايـن رو    اين حدس بـيش . نش مربوط استبنابراين به دوراني متأخرتر از اين اندرك
شود كه مقبرة دانيال نيز در شهر شوش قرار دارد كه پايتخـت باسـتاني ايـالم     تقويت مي

هاي ايراني تأثيري همه جانبه و اسـتوار   در دوران ياد شده، آيين. در خوزستان بوده است
نـد مانـدايي كـه بعـدها     چندان كه ديني مهم مان. رودان گذاشتند بر اديان سوريه و ميان

گذار خـود را يـك شـاهزادة     مسيحيت و مانويت از دل آن زاده شد، پيامبر بزرگ و بنيان
  .داند اشكاني مي

هاي مربـوط   كتاب دانيال از شش فصل تشكيل شده كه عناصر ايراني، بويژه آيين
يابـد   مـي نوشت ادامـه   اين كتاب با چهار پي. در آن برجستگي دارد) ور(به داوري  االهي 

دادهـاي دوران قيامـت    كه كامالً متأثر از اساطير آخر زماني ايراني اسـت و بـه شـرح رخ   
هـاي فـراوان    تأثير نمايان اساطير و عناصر فرهنگي ايراني در ارجاع. اختصاص يافته است

شود، و هم چنين است ساختار  به شاهاني مانند داريوش مادي و كوروش بزرگ ديده مي
  .اني دانيالمكاشفات آخرالزم

او همان پيكي اسـت كـه   . در كتاب دانيال جبرئيل نقشي مهم اما يك بعدي دارد
اش را شـرح   شود تا معناي مكاشفات آخر زمـاني  از سوي يهوه به سوي دانيال گسيل مي

به اين شكل، جبرئيل شكلي ساده شـده از   24.دهد و او را به فرا رسيدن قيامت آگاه سازد
اي مستقل و تشخص يافته و شبيه بـه   ر است كه در قالب فرشتهنريوسنگ اوستايي متأخ

  كتـاب دانيـال   . شود، و نمايندة يكـي از نيروهـاي روانـي آدميـان نيسـت      انسان ظاهر مي
كند، و براساس سـاختار آن   ترين متني است كه به اين تصوير از نريوسنگ اشاره مي كهن



نة زرتشتي و تبديل شدنش به يكـي  مدارا توان دريافت كه خروج او از چارچوب انسان مي
رودان و سـوريه، در حـدود آغـاز دوران     هـاي ميـان   هاي آشناتر در آيـين  از خدا ـ فرشته 

جبرئيـل البتـه، از غنـاي تصـويري و نمـادپردازي      . ها در همين ناحيه آغاز شده بود پارت
ديمي خـود  برد، و كـاركرد قـ   او تنها از سوي يهوه پيام مي. بهره بود پيچيدة نريوسنگ بي

. به عنوان نمايندة سخن جادويي و بويژه بانگ مقدس آدميان را كامالً از دست داده بـود 
كـاريش در   دادهاي آخر زماني نقشي فعال برعهده نداشت و بـه خـويش   در ضمن، در رخ

  .اي نشده است مقام حافظ روان پرهيزگاران يا فره شاهان نيز اشاره
ه كرده است، تلمود است و به حـدود سـال   دومين متن سامي كه به جبرئيل اشار

  اي او فرشـته . تـر بـر عهـده دارد    در تلمود جبرئيل نقشي برجسته. شود مربوط مي. م 70
است كه با داسي بلند، كه از آغاز خلقت براي اين كار آماده شده بود، با سناخريب ـ شاه  

گـذارد   اسـت كـه نمـي   او همان كسـي   25.زند شود و او را مي خوار آشور ـ رويارو مي  خون
جبرئيـل در تلمـود هـدايت    . ملكه وشتي در برابر شاه ماد و مهمانانش برهنه ظاهر شـود 

او همـان صـدايي اسـت كـه از درون درخـت      . يوسف و تدفين موسي را نيز برعهده دارد
شنود كه بايد جانوران را در كشـتيش   نوح از زبان او مي. گويد آتشين با موسي سخن مي

  .كند ابراهيم را او امر به قرباني اسحاق ميگرد آورد، و 
پـردازي   گنجد و به شخصيت هاي اخير همه در همان چارچوب پيك مي اين نقش

گيري شخصـيت جنگـاور جبرئيـل كـه بـا       با اين وجود، شكل. كتاب دانيال شباهت دارد
ي نريوسنگ چاالك و برزومند شباهت دارد، براي نخستين بار با اين كتاب به متون سـام 

  .يابد راه مي
  بينيم كـه از سـقوط جبرئيـل سـخن گفتـه       مي 26در بندي جالب توجه از تلمود،

شود كه جبرئيل بـه دليـل درسـت انجـام نـدادن       براساس اين بندها، معلوم مي. شود مي
شود و به مدت بيسـت و يـك روز    مأموريتي كه برعهده داشته، از بارگاه خداوند طرد مي

چنـين داسـتاني را در   . گذرانـد  ده و سقوط كرده روزگار مـي اي نفرين ش چون فرشته هم
تـوان در قالـب شـاه ـ پهلوانـان       اساطير ايراني نداريم و تنها عنصر مشابه بـا ايـن را مـي   

كاري مانند جمشيد و كيكاووس يافت كه فره خود را به خاطر سركشي در برابر خدا  گناه
اطير فنيقـي و بـابلي در مـورد ايـزد     به احتمال زياد اين تصـوير از اسـ  . دهند از دست مي

داسـتاني كـه نسـخة ديگـرش را در     . گـاهي برآمـده اسـت    كار و سقوط ستارة صـبح  گناه
ماجراي سقوط شيطان و دگرديسيش از يـك فرشـتة برگزيـده بـه موجـودي اهريمنـي       

نمايد كه داستان سـقوط جبرئيـل ارتبـاطي بـا      به هر صورت چنين مي. توان بازيافت مي
ها به ايران زيـاد   چون در زمان شرح اين داستان اشاره. ايراني هم داشته باشد هاي روايت
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است و در زمان غيبت جبرئيل هم فرشتة نگهبان پارس ـ دوبيل ـ است كه وظـايف او را    

  .گيرد برعهده مي
آسـا از نريوسـنگ اسـت كـه      اي تشخص يافتـه و فرشـته   جبرئيل تلمودي، نسخه

نمايد كـه   چنين مي. گوناگون ايراني و سوري درآميخته استها و عناصر  آشكارا با روايت
. اي آرامي ـ كلداني به دين يهـود منتقـل شـده باشـد      برخي از اين عناصر بواسطة زمينه
ي آرامي نريوسنگ اسـت،  ايـن نكتـه از آنجـا معلـوم       گذشته از اسم جبرئيل كه ترجمه

توانـد بـه زبـان     شـده كـه مـي    اي دانسـته  شود كه مثالً در تلمود جبرئيل تنها فرشته مي
  .كلداني و سرياني حرف بزند

هاي فراوان بـه جبرئيـل اسـت، كتـاب انـوخ       متن عبري ديگر كه انباشته از اشاره
در اين كتاب، جبرئيل برخالف ميكائيل، يكي از فرشتگان مقرب دانسته نشده، امـا  . است

و بـه همـين    27كنند يراهي م در ميان فرشتگاني است كه يهوه را در تمام سفرهايش هم
او يكـي از فرشـتگاني اسـت كـه     . هـايي بسـيار گونـاگون را برعهـده دارد     دليل هم نقش

برد و بـه ايـن ترتيـب     شنود و اين خبر را براي يهوه مي فريادزاري مردم را در نفيتيم مي
چنين كسي است كه از سـوي خداونـد    او هم 28.شود انوخ براي هدايت مردم برگزيده مي

ديگر برانگيـزد و ايشـان را بـه كشـتار      شود تا گروهي از ناظران را بر ضد يك ميفرستاده 
هاي ويژة خود در آيين يهود را به دست  به اين شكل، او يكي  از نقش 29ديگر وادارد، يك
افكني در روايت ايراني وجود ندارد و همان است كـه بعـدها در    اين كاركرد فتنه. آورد مي

  .كند مرگ تبديل ميمسيحيت او را به فرشتة 
مسـيحيان  . در متون مسيحي، كمابيش همين تصوير از جبرئيل حفظ شده است

دانستند، و او اين نقش را در ميـان سـه    اوليه او را يكي از چهار فرشتة مقرب خداوند مي
تـرين   كهـن . ها حفظ كرده است ها و هفت ماليكة مقرب ارتدوكس فرشتة بزرگ كاتوليك
اي  اشاره كرده، انجيل لوقاست، كه در آن جبرئيـل همـان فرشـته   متن مسيحي كه به او 

  است كه مژدة زاده شدن يحيـاي تعميـد دهنـده را بـه فريسـيان و زاخاريـا و اليصـابات        
 31.دهد كه عيسـي مسـيح را خواهـد زاد    و بعد دختر عمويش مريم بشارت مي 30دهد، مي

سيحي اسـت و همـان اسـت    اي مهم در اساطير م صحنة رويارويي جبرئيل و مريم صحنه
در كتـاب  . شود كه با نام مراسم بشارت در روز بيست و پنجم ماه مارس جشن گرفته مي

آورد و  اي اشاره شده كه در روز قيامت شيپوري را بصدا در مـي  مكاشفات يوحنا به فرشته
در تفاسير متأخرتر مسيحي اين فرشته  32.كند به اين ترتيب رستاخيز مردگان را آغاز مي

كاري كهن نريوسنگ كـه   بينيم كه خويش جبرئيل دانسته شده است و به اين ترتيب مي



برانگيختن خفتگان در روز قيامت بود، به شكلي تعميم يافته در اسـاطير مسـيحي احيـا    
  .شود مي

نقش ناخوشايند جبرئيل در زدن و كشتن دشـمنان خداونـد، باعـث شـد كـه در      
انگيز را به او نسبت  ظر بگيرند و موقعيتي هراسچون فرشتة مرگ در ن مسيحيت او را هم

هـايي جديـد هـم كـه از او سـاخته شـده،        اين تصوير منفي از جبرئيل در روايـت . دهند
هـاي عـادي، جبرئيـل را بـه صـورت       در فرهنگ عاميانه و نقاشـي . شود بروشني ديده مي

دهنـد كـه رداي    مردي بلندقامت و الغر با اندام استخواني و چهرة اسكلت گونه نشان مي
اي در بر دارد و داسي بلند را بـراي درو كـردن زنـدگي آدميـان در دسـت       سياه پاره پاره

چنان كه در فيلم . اي منفي است هاي هاليوودي، جبرئيل آشكارا چهره در فيلم. فشارد مي
گانة كمتر  پيوندد، و در سه به نيروهاي شيطاني مي (Constantine)» كنستانتين«مشهور 
اي ياغي است كه بـه دليـل حسـد بـه آدميـان،       فرشته (Prophecy)» پيشگويي«مشهور 

  .انگيزد تا آدميان را از بين ببرند ساير فرشتگان را برمي
كـاري او در اسـالم بـه     خـويش . در اسالم جبرئيل چنين تصويري ترسناك نـدارد 

ي است كـه  ا او همان فرشته. شود اش محدود مي رساندن پيام خداوند به بندگان برگزيده
ها و احاديـث آمـده، شـكل     چنان كه در روايت 33.بشارت زاده شدن ميسح را به مريم داد

چـون   واره هـم  خواني دارد و هـم  شده هم چه كه در ايران كهن تصوير مي ظاهري او با آن
در اسالم، جبرئيل ارتباطي با مرگ نـدارد  . شده است مردي جوان و بسيار زيبا نموده مي

نمايد كه پيونـد يـافتن ايـن فرشـته بـا       از اين رو چنين مي. زرائيل استو فرشتة مرگ ع
اي يهودي ـ مسيحي انجام پذيرفته و شـايد از تشـديد و     مرگ، ابداعي باشد كه در زمينه

  .اغراق در نقش آخر زماني او ناشي شده باشد
هاي غربي ايـران   آيد، نريوسنگ در استان چنان كه از مرور تمام اين سخنان برمي

نخسـتين  . گيري شد و تصويري خاص و ويژه را بدسـت آورد  زمين توسط اقوام سامي وام
چون فرشته ـ ايزدي پذيرفتند، به گمان من آراميان و كلدانيان بـابلي    اقوامي كه او را هم

گيـري   ايـن وام . پردازي او بجا گذاشـتند  بندي و شخصيت بودند كه ردپاي خود را در واژه
م و در زمـان حاكميـت اسـتوار هخامنشـيان انجـام      .م و چهـارم پ احتماالً در قرون پنج

گاه در آشوبي كه به دنبال هجوم مقدونيان برخاست، زمينه براي واگـرا   آن. پذيرفته است
  .هاي مربوط به اين ايزد در اقوام تجزيه شدة منطقه فراهم آمد شدن روايت

نسخة عبراني نريوسنگ  توان نخستين بقاياي بازمانده از روايت كتاب دانيال را مي
اين روايت، قطعاً در داد و ستد بـا اديـان   . دانست كه به اصل ايرانيش بسيار نزديك است

كلداني و فنيقي تأثيرگذاري كه امـروز بـه دليـل منقـرض شـدن شـهرتي كمتـر دارنـد،         
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تر تلمود و كتاب انوخ را پديدآورد و جبرئيـل را بـه صـورت يكـي از      هاي پرداخته داستان
زايي مجدد آن بايد در دوراني  اين تثبيت و شاخه.  ان بزرگ دين يهود تثبيت كردفرشتگ

گيري اين شخصيت در اسـاطير   نزديك به عصر مسيح تكميل شده باشد و راه را براي وام
  .مسيحي گشوده باشد

توان گفت كه جبرئيل، انعكاسي بود از نريوسـنگ در   بندي مي به عنوان يك جمع
كن جنوب غربـي ايـران زمـين، يعنـي عبريـان، فنيقيـان، سـوريان،        ميان اقوام سامي سا

او . جبرئيل عناصر اصلي نريوسنگ را در خود حفظ كرد. كلدانيان، و در نهايت مسيحيان
اي تشخص يافته و مستقل از آدميان بود، كه وظيفة خبررساني براي خداي بزرگ  فرشته

  رد، و بـا بـانگش مردگـان بـر     كـ  را برعهده داشت، در وقـايع آخـر زمـان نقـش ايفـا مـي      
عناصري جنگاورانه و مرتبط با مرگ كـه پـيش از ايـن دربنـدهايي كهـن از      . خاستند مي

بـار   جو و مـرگ  اي انتقام ها سابقه داشت، در اين زمينه به تصويري خونين از فرشته يشت
هاي مسـيحي   ناك از جبرئيل را در برخي از روايت تبديل شد و تصويري به نسبت هراس

  .ديد آوردپ
  هر چند آشـناترين و مشـهورترين نسـخه از نريوسـنگ را در اسـاطير سـامي        -5

  توان بازيافت، اما دامنة دگرديسي ايـن شخصـيت بـه ايـن زمينـة فرهنگـي محـدود         مي
  در تقابل با مسيري كه در ايران جنوب غربي پيمـوده شـد، راهـي ديگـر بـراي      . شود نمي
ربي گشوده شد كه در نهايـت او را بـه شخصـيتي در    گيري از نرسه در ايران شمال غ وام

اين مسير، نريوسنگ را در ميان اقوام ساكن آنـاتولي و  . سايه تبديل كرد هاي هم سرزمين
چـه در   اش پديد آورد كه از بيخ و بن با آن هايي را درباره بالكان محبوب ساخت و داستان

  .بينيم، تفاوت داشت متون عربي مي
  رومـي شخصـيتي وجـود دارد كـه بـه دليـل نـام عجيـبش          در اساطير يونـاني و 

و در متون رومي ناركيس  (Nάρκισσος)او را در يوناني ناركيسوس . توجه است  شايسته
  هـاي يونـاني و التـين     نـامش در زبـان  . نامنـد  مـي  (Narcis , Narcissus)يا ناركيسوس 

گيـري   نگ ايرانـي وام ي مشخص ندارد و به نظرم روشن است كه اين اسم از نريوس ا ريشه
ايـن نـام همـان اسـت كـه در      . شده و به شكلي موازي با نرسة ايراني، خالصه شده است

  گيري معكوس به زبان فارسـي بازگشـته و امـروز در زبـان مـا نـرگس ناميـده         جريان وام
  .شود مي

تـرين   كهـن . از اين شخصيت اساطيري دو روايت يوناني و رومي در دسـت اسـت  
  ) م.8درگذشـتة  (بـه فرهنـگ رومـي اسـت را در آثـار التينـي اوويـد        نسخه، كه مربـوط  

داستان مرد جوان و ) متامورفوسيس(» ها دگرديسي«او در كتاب مشهورش . توان ديد مي



بـود و در   35اي بـه نـام ليروپـه    آبـي  كه فرزند پـري  34زيبايي به نام نرگس را روايت كرده
زدة رودي بـه نـام    ار توسط ايـزد شـهوت  اين ليروپه يك ب. كرد زندگي مي 36منطقة تسپيا

نـرگس فرزنـدي بـود كـه از ايـن      . به دام افتاده، مورد تجاوز قرار گرفته بـود  37كسيفوس
رايزنـي   38گويي به نـام تيرسـياس   ليروپه با زاده شدن فرزندش با پيش. آميزش پديد آمد

سني بسيار  تيرسياس هم گفت كه او تا. كرد و از او خواست تا سرنوشت پسرش را بگويد
  !باال خواهد زيست، چندان زياد كه حتي خودش هم از آن خبردار نخواهد شد

تا ايـن  . در هر حال، نرگس باليد و بزرگ شد و به مرد جوان زيبارويي تبديل شد
تواند مهر او را به خود جلب  باختة او شد و چون ديد نمي دل 39كه پري ديگري به نام اكو
انزوا و اندوهي دايمي روي آورد و چنـدان در ايـن حالـت بـاقي      كند، از همگان بريد و به

هايش به خاطر اين ناكامي باقي ماند، و نامش هـم از همـين    ماند كه تنها پژواكي از گريه
  .دهد معنا مي» پژواك«جا آمده كه در يوناني 
انگيز اين پري به قـدري خـدايان را خشـمگين كـرد كـه نـرگس را        سرنوشت غم

گيـر آب بنوشـد،    خواست از يـك آب  به اين ترتيب روزي كه مرد جوان مي. نفرين كردند
امـا نفهميـد كـه ايـن بازتـابي از چهـرة       . ي آن شـد  تصوير خود را در آب ديد و دلباخته

رفت و لب خـود   هربار كه  نرگس براي بوسيدن تصويرش در آب پيش مي. خودش است
نرگس كـه نگـران بـود مبـادا بخـت       از اين رو. گريخت نهاد، آن تصوير برمي را بر آب مي

قـدر بـه ايـن كـار      ديدن اين عكس را از دست دهد، از نوشيدن آب خودداري كـرد و آن 
در محلي كه او مرده بود، گلي روييـد كـه آن   . گير مرد ادامه داد تا از تشنگي در كنار آب

  .را نرگس ناميدند
تـرين نسـخه از    كهـن . دگرد روايت يوناني از اين داستان، به زماني متأخرتر باز مي

يافتنـد، كـه بـه دهـة      40م در پـاپيروس اوكسـورونخوس  . 2004آن را به تازگي در سال 
اي به نام پاوسـانياس   گاه حدود يك قرن بعد، نويسنده آن. شود شصت ميالدي مربوط مي

امـروز ايـن دو    41.روايتي مشـابه را ذكـر كـرد   » توصيف يونان«در كتاب ) م. 143-176(
روايت يوناني، چنان كـه دور از  . اند ي بازسازي روايت يوناني نرگس بكار گرفتهمنبع را برا

  نـرگس مـردي زيبـا و جـوان بـوده، كـه       . بازانه دارد جنس انتظار هم نيست، مضموني هم
اين آمينياس خود مردي جوان بود كـه اصـرار را از   . داشته 42اي به نام آمينياس باخته دل

او را از خود راند و شمشـيري را بـه او داد و بـه تسـمخر     تا جايي كه نرگس . حد گذراند
آمينياس هم جلوي در خانة . گفت اگر راهي براي فراموش كردن او نيافت، خود را بكشد

گـاه در واپسـين دقـايق زنـدگي نـرگس را نفـرين كـرد و از         آن. دارش خودكشي كرد دل
ه اين ترتيب تصوير خود نرگس ب. خدايان خواست تا او نيز مزة ناكامي در عشق را بچشد
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توانست بـه آن تصـوير دسـت يابـد، بـا       را در آب بركه ديد و عاشق خود شد و چون نمي

ناگفته نماند كـه  . شمشير خودكشي كرد و به اين ترتيب به سرنوشت آمينياس دچار آمد
گويـد كـه    اي فرعي و ناشناخته از ايـن داسـتان اشـاره كـرده و مـي      پاوسانياس به نسخه

پس آورده كـه  . ست كسي نتواند تصويرش را در آب از انساني واقعي تميز دهدنامعقول ا
نرگس در ابتداي كار دو خواهر دوقلو داشته كه مانند خودش بسيار زيبـا بـوده و هـر دو    

گويا كششي از نوع زناي با محارم ميان اين دو برقـرار  . اند پوشيده لباسي شبيه به هم مي
از درگذشت او ديوانه شد و فكر كـرد تصـويرش در آب   بوده است، تا اين كه نرگس پس 

  .اش است همان خواهر مرده
سـال   آيد، افسانة اين ايزد كهـن  چنان كه از دو روايت يوناني و رومي نرگس بر مي

چنـان كـه از قـدمت    . خوش دگرديسي عميق شده اسـت  هاي باختري دست در سرزمين
م در قلمـرو  .ر حـدود قـرن نخسـت پ   آيد، داستان نريوسـنگ د  ها برمي ترين روايت كهن

ايـن  . گيري شده و تا دو قرن بعد به شكلي پرداخته و جاافتاده درآمده است باختري  وام
گيريـي مشـابه در اديـان     تقريباً همان زماني است كه در مرزهاي شرقي يونان و روم، وام

شـته  گرفت و تلمودي كه جبرئيل در آن مـوقعيتي مركـزي داشـت، نگا    يهودي انجام مي
هايي مانند يهوديه و سوريه  حدس من آن است كه اين داستان نخست در استان. شد مي

كه تازه در همان عصر توسط روميان فتح شده بود، شكل گرفته و بعد بـه دسـت توانـاي    
نسخة يوناني از اين داستان، احتماالً ديرتـر  . اوويد به ادبيات رسمي التيني راه يافته است

ري از متون رومي پديد آمده است و از معدود مواردي است كـه مسـير   گي و از مجراي وام
ها ميان دو تمدن رومي و يوناني واژگونه است و روميان در آن مرجـع واقـع    انتقال منش

  .اند شده
داستان غربي نريوسنگ تقريباً تمام عناصر معنـايي اصـلي خـود را از دسـت داده     

تـوان خـداي خبررسـان ايرانـي را از      ت كه مياي از آن باقي اس با اين وجود پوسته. است
رو هستيم كه همان اسم كهـن خـود را    جا با موجودي روبه در اين. وراي آن تشخيص داد

حفظ كرده است، و چنان كه در روايت ساساني ـ مانوي ديديم، شكل ظاهري خويش به  
كـه در ادبيـات   را   چنـين خصـلتي اغواگرانـه    او هم. مثابه مرد جوان زيبارو را نيز داراست

جـا كـه    از آن. زرتشتي وجود داشت و در عصر ماني به نرسه نسـبت داده شـد، داراسـت   
توان فرض كرد كه دو سه نسل پـيش از   روايت اوويد پيش از زايش ماني نوشته شده، مي

هـاي   اش در آنـاتولي و اسـتان   ظهور ماني داستاني دربارة نرسة زيبارو و خصلت اغواگرانه
ايـن  . گيـري شـده اسـت    ها بوده است كه توسط روميان وام ن بر سر زبانغربي ايران زمي

داستان احتماالً از تركيب داستان زرتشتي جهي و پسر زيباروي اغواگر با نريوسنگي كـه  



به عبارت ديگر، به گمانم آشـكار  . دهد ساخته شده است معنا مي» ي مردانه جلوه«نامش 
جلـوة  «اي رخ داده كه اسـم نريوسـنگ معنـاي     است كه اين تركيب در ايران و در زمينه

  .كرده است را حمل مي» مردانه
اي بـود كـه    به هر حال، نسخة اولية ايراني اين داستان به قدري فرعـي و حاشـيه  

تنها روايت محكم و پيچيدة ماني را داريم كـه نرسـة   . امروز نشاني از آن در دست نيست
دهد تا مقطعـي از   دانه در برابر ديوان قرار مياغواگر را به عنوان تجلي زيبايي و نيروي مر

هاي اين داستان مانوي و  شباهت. دادهاي عصر آفرينش را در ارتباط با آن تفسير كند رخ
تـر از ايـن هـر دو     تـر و سـاده   گر آن است كه سرمشقي كهن تر اوويد نشان نسخة عاميانه

  .اند گرفتهوجود داشته كه هم اوويد و هم ماني داستان خود را از آن بر
به هر حال، برخالف روايت مانوي كه اغواگري و زيبـايي نرسـه يـزد را بـه امـري      

كند و آن را به مثابه گامي مهم در آفرينش هسـتي مـورد    مند و جهاني  تبديل مي هدف
نرگس . رو هستيم دهد، در داستان اوويد با جرياني به نسبت عاميانه روبه استفاده قرار مي
ره و كار ويژة مشابهش با داستان ايراني، پيوند خـويش را بـا آسـمان و    با وجود نام و چه

اي، كه از تجـاوز   او انساني است با تبار افسانه. روندهاي حاكم بر كليت هستي بريده است
اسـت كـه      اي ايزد نگهبان يك رود به يك پري دريايي زاده شده است و اين تنهـا نشـانه  

  او در سراسـر داسـتانش   . دهـد  ي شـرقي نشـان مـي   هـا  گاه آسماني او را در تمدن خاست
گـردد و بـه    شود كه به گناه خودبيني و غرور دچـار مـي   چون انساني عادي تصوير مي هم

  .دهد همين دليل هم جان خود را از دست مي
داستان رومي نرگس، هر چند از نظر زماني بر روايت يوناني تقدم دارد، اما بـر   -6

شكل گرفته است كه براي نخستين بـار در يونـان ابـداع     محوري مفهومي زمينة اخالقي
مفهوم مـورد نظـر، در   . ي التيني اوويد منشي وام گرفته از اين تمدن بود شد و در زمينه

. يا خودبيني ترجمه كردتوان آن را غرور  شد كه مي ناميده مي) هوبريس( υβρισيوناني 
  دارد، و بـه گسـتاخي بنـدگان و     با اين وجود هوبريس با غرور و خودستايي عادي تفاوت

گـاه خـودش را    اي اسـت كـه جـاي    هوبريس صـفت بـرده  . كند شان اشاره مي طلبي زياده
نشناسد و در برابر اربابش گستاخي نمايد، يـا كـودكي كـه سلسـله مراتـب اجتمـاعي را       

در اين تعبير، هوبريس عبارت است از ايـن  . توجهي نمايد ترها بي رعايت نكند و به بزرگ
  .دار نمايد فرد پا را از گليم خود درازتر كند و حقوق اربابان و سروران خود را خدشه كه

. شـود  مفهوم هوبريس در اصل يوناني است و مشابهش در تمدن ايراني ديده نمي
ايـن گنـاه   . توان با گناه نافرماني در فرهنگ يهود شبيه دانست از برخي جهات، آن را مي

رود كـه خـداياني بيگانـه و ايزدانـي      دربارة كساني بكار مـي در متون كهن تورات به ويژه 
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گناه قوم يهود كه پس از خروج از مصر نسـبت بـه يهـوه ناسپاسـي     . پرستند فنيقي را مي

كرد و به بادافره تا چهل سال در صحراي سينا سرگردان شد نيز تا حدودي به هـوبريس  
ترين بيـان خـود    است كه روشن با اين وجود، اين مفهوم در ادبيات اسالمي. شباهت دارد
چون سجده نكردن شيطان در برابر آدم و رانده شدنش از درگاه خداونـد  . كند را پيدا مي

  .اي دقيق از هوبريس يوناني است نمونه
در ادبيـات  . مفهوم هوبريس سـراپا بـا تصـوير ايرانـي از انسـان در تعـارض اسـت       

ـ از جمله مانويت ـ انسان موجـودي   هاي پديد آمده در دل آن   زرتشتي و در  تمام نسخه
نبـرد  . دست خداوند و تعيين كنندة سرنوشـت هسـتي اسـت    واال و نيرومند است كه هم

اش بـا   رسـد و بنـابراين رابطـه    ميان نيروهاي نيك و شر با دستياري او بـه سـرانجام مـي   
تندة در اوستا و تمام متون كهن ايراني، انسان پريستار و پرسـ . است» پريستاري«خداوند 

انگليسي هـم از آن مشـتق شـده، بـه معنـاي       priestخداوند دانسته شده، و اين واژه كه 
در واقـع  . است، نه بندگي و عبوديـت » پرستاري كردن، مراقبت كردن، رسيدگي كردن«

مفهوم عبوديت، از مجراي اديان سامي و بويژه يهوديت به ساير اديان راه يافتـه اسـت، و   
هاي شـهر متـروك    چرا كه در متون و ديوار نگاره. صري داردگاهي م به گمان من خاست

العمرنه، پايتخت نخستين شاه يكتاپرست تـاريخ، فرعـون آخنـاتون، بـراي نخسـتين بـار       
  و . انـد  چـون بردگـان تصـوير شـده     بينيم كه در برابر فرعون و خـدايان، هـم   رعيتي را مي

هـاي   تاپرسـتانة آتـون و نـوآوري   دانيم كه دين يهود در ابتدا سخت زير تأثير آيين يك مي
  .گرانه از آن دين نبوده باشد اي ياغي ديني اين فرعون بوده است، اگر اصوالً شاخه

نمايد كه دو نوع از رابطة انسان و خداوند در اديان كهن وجـود داشـته    چنين مي
 در يكي، كه با انقالب زرتشتي براي نخستين بار پديدار شد، همان برداشت كهن و. باشد

ديـد،   اي كه انسان را نيرويي در ميان نيروهاي متكثر و مقدس طبيعي مي گرايانه  طبيعت
پيرايش شد و صيقل خورد و به بينشي در مورد جهان منتهي شد كه در آن يـك مركـز   
مقدس و نيك با يك مركز پليد و بدكار در نبرد بود و بنابراين انسـان نـه تنهـا دوسـت،     

، يا متحد مقطعي يك ايزد، كه ياور و متحـد هميشـگي او   تحت حمايت، پيرو و دوستدار
اين همان رونـدي بـود   . كرد شد و در تاريخ هستي نقشي برجسته را ايفا مي محسوب مي

  .دارنده، و نگهبان ايزدان دانست كه به مفهوم پريستاري انجاميد و انسان را پرستنده، نگه
ت در مصر باستان پديدار شـد،  كرد ديگر، احتماالً يكي دو قرن زودتر از زرتش روي

ايـن  . جا در كل جهان كهن پراكنده شـد  و از مجراي قوم يهود به سوريه راه يافت و از آن
كـرد   ايـن برداشـت نيـز در روي   . دانسـت  گزار خدايان مي برداشت انسان را بنده و خدمت

دانسـتند كـه    سال كشاورزي ريشه داشت كه انسان را پيكـري گلـي مـي    هاي كهن تمدن



اين برداشـت نيـز در زمينـة    . اند چون برده آفريده ايان آن را براي خدمت كردن و همخد
مصري با تلقي يكتاپرستانة آخناتون پرداخته شد و به تصويري از انسان انجاميـد كـه در   

امـا ايـن بـار در نبـرد نيروهـاي      . زيست جهاني به همان اندازه قطبي شده و مركزدار مي
اي ناچيز و خـرد   تر بنده يي نقشي زياد بر عهده نداشت و بيشآساي اهريمني و اهورا غول

اين دو روايـت متفـاوت از انسـان، بـه گمـان مـن در دو       . بود تا متحدي نيرومند و دالور
دار در مصـر ريشـه    گرد در ايران شرقي، و كشاورز بـرده  هاي كوچ پيكربندي متمايز تمدن

زرگ در مرزهاي شرقي و غربي ايـران  به اين شكل بود كه دو انقالب ديني ب. داشته است
دو انقالب يـاد شـده از بسـياري جهـات     . زمين، دو تصوير واژگونه از انسان را بدست داد

/ زرتشـت و آخنـاتون  (هر دو توسط يك شخصـيت تـاريخي تأثيرگـذار    . شبيه به هم بود
كردنـد، هـر دو در دوران    تأسيس شد، هر دو يكتاپرسـتي افراطـي را تبليـغ مـي    ) موسي

  دشان انقالبي اجتماعي را پديد آوردنـد، و هـر دو نظـامي فراگيـر از اخـالق فـردي را       خو
  .ريختند كه در نهايت بر محور مناسك تطهير سازماندهي شد پي

  يكـي  . هـا بـا هـم متفـاوت بـود      با اين وجود، اين دو جنبش ديني از برخي سويه
. شـتوانة سياسـي بنـايش نهـاد    پ گرد و نوپا بود و پيامبري يكه و تنها بي زادة تمدني كوچ
ها پس از آغاز تبليغش بـود كـه توانسـت پشـتيباني شـاهي كوچـك از        زرتشت تازه سال

اين دين خصلتي جهاني داشت، در غيـاب  . شهرهاي ايران شرقي را بخود جلب كند دولت
م تـا  .قواي فعال سياسي توسعه يافت، و براي مدتي بسيار طوالني ـ از قـرن دوازدهـم پ   

پس از آن نيز تا به امـروز ادامـه يافتـه    . يالدي به شكل ديني جهاني دوام آوردقرن ده م
  .ترين دين زندة جهان است است و به تعبيري كهن

سال و پيچيده با تمـدن كشـاورزي جـا افتـاده پديـدار       اي كهن ديگري، در جامعه
چـون   هـم شده بود، پشتيبان و پيامبرش فرعوني بود با قدرت خداگونه، و از همان ابتـدا  

اين دين تنها به قدر عمر فرعون و مبلغش دوام آورد و پس از . جرياني سياسي جلوه كرد
اي از آن قبايـل يهـودي    بـا ايـن وجـود شـاخه    . مرگ او با انقالبي اجتماعي منقرض شـد 

شورشي را به خود جالب كرد و يكي دو قرن بعد از مـرگ فرعـون يكتاپرسـت، در قالـب     
ي، رستاخيزي را تجربه كرد و ديني را برساخت كه تا امروز دوام پيامبري تازه به نام موس

  .آورده است
زيسـتي   واره در هم دين يهود، از هنگامي كه به بابل تبعيد شد تا دوران معاصر هم

. و آميختگي و حتي يگانگي با فرهنگ و تمدن ايرانـي بـه بقـاي خـود ادامـه داده اسـت      
بقاي روح، شيطان، رستاخيز، سنجش كردارهـا  هايي مهم و بنياديي مانند  عناصر و منش

هـاي تطهيـر و قيامـت در     پس از مرگ، دوزخ و بهشت، ناجي آخر زمان، محوريت آيـين 
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با اين وجود، هستة مركزي ديـن يهـود و   . گيري شده است گري وام دين يهود از زرتشتي

اش  ريتـر مصـ   سال چنان دست نخورده باقي ماند و حالت كهن موقعيت انسان در آن، هم
به اين ترتيب، دو مسير متمايز از پيكربندي مفهوم انسان در برابـر خـدايي   . را حفظ كرد

در يكي رابطة سرباز ـ فرمانده، و يـاوري و دوسـتي و اتحـاد محوريـت      . يگانه پيموده شد
ستون فقرات تفسير زرتشتي . داشت، و در ديگري رابطة برده ـ ارباب، عبوديت، و بندگي 

  توان در مفهـوم پيمـان ديـد كـه در اصـل از آيـين جنگاورانـة مهـر          را مياز اين ارتباط 
برمبناي . گاهي درخور و مركزي يافته است گيري شده است، اما در دين زرتشت جاي وام

اين تفسير، انسان را با اهورامزدا پيماني است، تا هر دو در برابر نيروهاي اهريمني با هـم  
پيمان در دين زرتشت تـا  . سنگر، با دشمن بجنگند چون دو جنگاور هم متحد شوند و هم

يابيم  ها و اوستا در مي دهد كه با خواندن برخي از بندهاي گات جايي به انسان اصالت مي
اند و ورودشان به عرصـة گيتـي و پيونـد     از ازل وجود داشته) ها َفرَوشي(كه روان آدميان 

االهـي، كـه برآمـده از انتخـابي      خوردنشان با مادة استومند نه ناشي از جبـر و تقـديري  
چرا كه اهورامزدا صحنة نبـرد ميـان دو نيـرو را بـه روان آدميـان نمـود و       . شخصي است

. آدميان پيوستن به نيروهاي نيك را برگزيدنـد و بـه ايـن ترتيـب در جهـان زاده شـدند      
پيمان در واقع همين قبـول ورود بـه عرصـة هسـتي و ايفـاي نقـش در ميـداني چنـين         

  .ستگسترده ا
تر از مفهوم  توان دركي دقيق در اين زمينه از تفسيرهاي واژگونه دربارة انسان، مي

يونانيان در واقع تا زمان رخنة مسيحيت در ايـن قلمـرو بـه    . هوبريس يوناني بدست آورد
ــه    ــوبريس را در زمين ــوم ه ــابراين مفه ــد و بن ــتي روي نياوردن ــدايي  يكتاپرس   اي چندخ

چون انسان  هان انباشته از خداياني بود كه پيكر و ظاهري همبراي ايشان، ج. فهميدند مي
ديـن ايشـان در واقـع    . ها و خواص روانيشان هم بـه انسـان شـبيه بـود     داشتند و هيجان

هاي كشاورزي اوليه بـود كـه نمودهـاي طبيعـي را در      اي از اديان باستاني تمدن بازمانده
دار بـا سلسـله    يونـاني، نظـامي بـرده   با اين وجود جامعةي  43.پرستيدند قالبي انساني مي

مـثالً در  (هـاي دايمـي    و جنـگ ) مثالً در آتن(مراتب سست و ناپايدار بود كه با خشونت 
  در ايـن زمينـه، مفهـوم گنـاه بـه شـكل يهـودي يـا زرتشـتي          . شـد  تثبيت مـي ) اسپارت

پس تنها به صورت تخطي از حـد و مـرز مجـاز فـرد تبلـور      . توانست پيكربندي شود نمي
  .ت و به هوبريس تبديل شدياف

مفهوم هوبريس در ادبيات عصر زرين تمدن يوناني گرانيگـاهي اسـت كـه تقريبـاً     
هايِ  محور معنايي تمام تراژدي. دارد تمام آثار ادبي و فلسفي مهم را در مدار خود نگه مي

هاي علمـاي اخـالق و    ها و جدل يوناني هوبريس است، و چنين است بخشي مهم از بحث



ناگفته پيداست كه مفهوم هوبريس بـه  . ان يوناني در مورد كردار درست و فضيلتفيلسوف
  خـوانيي   دار، بـا دسـتگاه نظـري يهـودي ـ مصـري هـم        دليل استوار شدن بر نظامي برده

گيـري ايـن مفهـوم در ديـن      به همـين دليـل هـم وام   . تر دارد تا چارچوب زرتشتي بيش
پـاي آن را بروشـني در ادبيـات يهـودي،     امـا رد . زرتشت جاي بحـث و ترديـد زيـاد دارد   

  .توان بازيافت مسيحي و اسالمي مي
هاي ديني است كه پويايي ايـزدي   بندي سنت در اين چارچوب از مفاهيم و جبهه

تـوان   نريوسنگ از آن رو ايزدي جالب توجه است كه مي. يابد مانند نريوسنگ اهميت مي
در . بـرد  ها پي در آن» من«، به ماهيت ها هاي متفاوتش در اين فرهنگ با توجه به خوانش

ايران زمين، نريوسنگ راه دراز و پرپيچ و خمي را طي كرد تا از ايزد آتشين برندة قرباني 
زايـي در   شـاخه . به برندة بانگ نمازگزاران و بعدها ايزدي بيداركننده و زيبارو تبديل شود

هاي  ها را در سنت افسانههايي از اساطير و  دو قرن پيش و پس از ظهور مسيحيت، خوشه
در . كردنـد  هاي وي تأكيـد مـي   اي از ويژگي ديني باختري پديد آورد كه هر يك بر گوشه
اي تبديل شد كه بسياري از خواص قـديمي   بستر يهودي ـ مسيحي، نريوسنگ به فرشته 

چنان حفظ كرده بود، اما پيوندش با انسان كامالً گسست، اما در دين مـانوي،   خود را هم
اي كه در اصـل بـه ديگـران مربـوط      ن ايزد پيوند خود را با دين مرد و اغواگري ديرينهاي

  .شد، حفظ كرد مي
گيري  گيري مشرك و چندخداباور بود، اين وام در رومي كه هنوز در زمان اين وام

جا نريوسنگ پيوند خود را با آسـمان گسسـت و بـه     در اين. شكلي غيرعادي بخود گرفت
ل شد كه به گناه خودپرستي و هوبريس دچار آمده و به همـين دليـل   انساني عادي تبدي

هـاي اوويـد    جالب آن كه همين بار اخالقي اندكي هم كه در دگرديسـي . شود عقوبت مي
چنان باقي مانـد،   جا، هوبريس هم در آن. وجود  داشت نيز در برداشت يوناني از بين رفت

ردي ديگر را رد كـرده بـود، عقوبـت    اما نرگس به مردي زيبا تبديل شد كه چون عشق م
اند، داستان نرگس در ادبيات يونـاني   زد كرده چنان كه نويسندگان بسياري گوش. شد مي

  و انــدرز  44زد كــردن خطرهــاي غــرور زيبارويــان رواج يافتــه بــود، در واقــع بــراي گــوش
گـر ار  اش به اين معنا فروكاسته شده بود كه مردان زيبارو نبايد عشـق مـردان دي   اخالقي

  !خودستايانه رد كنند
گيري شد و  داستان نرسه كمي ديرتر، در دوران اسالمي در ادبيات فارسي نيز وام

  گيـري،   جالـب آن كـه در ايـن وام   . نام نرگس بـه قلمـرو شـعر و ادب پارسـي راه يافـت     
گرايي يوناني حذف شده بود، و بويژه رابطة نرگس خودبين  جنس هاي مربوط به هم بخش

اين رابطه به احتمال زياد از ديرباز در ادبيات ايراني . س بود كه مورد تأكيد بودو گل نرگ
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هـا و   هاي اساطيري به گياهان گـل  چرا كه تشبيه مفاهيم و شخصيت. وجود داشته است

اي بسيار طوالني دارد و بـه پشـتوانة ايـن تـاريخ دراز      پرندگان در ادبيات فارسي، پيشينه
 .الطير را پديد آورده است منطق كارهايي مانند است كه شاه
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