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 چکيده 

ها به زیبایي تبلور یافته پرواز به آسمان یکي از آرزوهای دیرینة بشر بوده که در اسطوره 

کاووس در روایات ایراني،  نمرود در کيوی پنج اسطوره )این جستار به واکااست. در 

ه در روایات ـکاروس در روایات یوناني و اتنـات چيني، ایـات سامي، ووئي در روایـروای

ها پرواز است، پرداخته شده است. هدف اصلي این پژوهش هریني( که وجه غالب آنالنّبين

اسخ به این پرسش است که آیا ممکن دیگر و پهای این روایات با یکگونيبررسي هم

ر برخي ازاین روایات از های شگرف برخي از این روایات، دال بر تأثير و تأثّگونياست هم

های یاد شده به دیگری نسبت داده شده باشد؟  تدیگر باشد یا کنش برخي از شخصيّیک

ترین تنه بيشکاووس، نمرود و اهای کيبا بررسي این پنج روایت روشن شد که داستان

ساني برخي حوادث زمان دیگر دارند و در واقع گویي  به سبب همگوني را با یکهم

کاووس به نمرود نسبت داده شده است؛ کاووس و نمرود، داستان پرواز کيپادشاهي کي

ر دیگر روایات از آن ثّتر و امکان تأهرچند قدمت روایت اتنه، نسبت به دیگر روایات بيش

 .تر استقوی
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 مه مقدّ 

دهندة دوران کودکي بشریت است؛ دوراني که چون هنوز تجربة جالبِ اسطوره نشان

های او چون از پشتوانة اندیشه برد و حّتاه بود، به خيال پناه ميتوجهي به دست نياورد

ت آميخته بودند. در واقع آنان چونان کودکاني امروزی تجربه تهي بود، سخت با خياال

روز در بحر شبان بودند که چون هنوز شيوة اندیشيدن عقالني را فرا نياموخته بودند،

نهادند و برای آن ارزش ه سخت این خياالت را ارج ميور بودند و البتّخياالت خود غوطه

خياالت، عين واقعيت بودند و  ودکي بشر،قائل بودند. این نکته گفتني است که در دوران ک

ها بود که ميل به پرواز یکي از رؤیاهای گر دنيای راستين و حقيقي آنها بيانلکن اسطوره

 ای متکرر در گسترة اساطير است.مایهشيرین و درون

سان معيشتي ه به شرایط همخيزد و با توجّها برمياز فطرت انسانچون اساطير 

که تأثير و تأثری در کار باشد، ملل، بدیهي است که گاه بدون این فرهنگي برخي از

شود که اسطورة پرواز هم از این مقوله های شگرفي بين اساطير ملل دیده ميگونيهم

یک وجود دارد بهدر جزئيات هم تناظر یک ايست؛ هرچند در برخي از موارد، حتّمستثني ن

که ا صدور حکم قطعي در این باره، تا قبل از ایند، امّ و لذا امکان تأثير و تأثر نيز وجود دار

رواز در ـمایة مشترک پای نيست. در این جستار بنسند موثقي به دست آید، کار ساده

های شود تا شاخصهوناني و چيني بررسي ميـالنهریني، ایراني، سامي، یروایات ایراني، بين

ه قرار گيرد و تأثير و تأثر احتمالي این گون این روایات پيش روی خوانندگون و ناهمهم

 روایات نيز آشکار گردد. 

، اما است منتشر نشدهيل تطبيقي اسطورة پرواز اثر جامعي تاکنون دربارة بررسي تحل

که در مقالة چنان است، در برخي از مقاالت، برخي از روایات اسطورة پرواز تحليل شده

دو اسطورة سيمرغ و « سيمرغ و ایکاروس بررسي تطبيقي الگوی پرواز در دو اسطورة»

دوستي، ها برشمرده شده است )ندیگر مقایسه و وجوه مشابهت و اختالف آایکاروس با یک

8981:filmnevesht.org) .به برخي از «نمرود نيزة»مز دارمستتر نيز در مقالة جي ،

( که البته 778-772: 8991 )دارمستتر،کاووس اشاره کرده است های نمرود و کيگونيهم

سي تطبيقي هنوز به زبان فارسي ترجمه نشده است. در برخي از مقاالت نيز بدون برر

در که دهقي رواز نگریسته شده؛ چناناز زوایای دیگری به اسطورة پروایات اسطورة پرواز، 

، با بررسي داستان پرواز «شاهنامهبا  کرددینکاووس، مقایسة گزارش پرواز کي»مقالة 
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از  شاهنامه، چنين نتيجه گرفته که فردوسي در سرودن کرددینو  شاهنامهوس در کاوکي

دهقانيان در مقالة  (.79-89: 8999)دهقي،  کتوب و مدون پهلوی بهره برده استمنابع م

های مربوط به ، داستان«شکنيکاووس بر اساس نظریة ساختنگاهي تازه به داستان کي»

و داستان پرواز  از او را از منظری نو بررسي کردهچنين داستان پروکاووس و همکي

که مشهود . چنان(889-828، 8998)دهقانيان، داند خردی او نميکاووس را در نتيجة بيکي

یک از آثار یاد شده، به شکلي متمرکز به بررسي تحليل تطبيقي اسطورة است در هيچ

که در  است و اتنه پرداخته نشدهکاووس، نمرود، ووئي، ایکاروس های کيپرواز در داستان

 این جستار به این مهم پرداخته خواهد شد.  

 و بررسي بحث

 کاووس کي -8

 و متون پهلوی  اوستاکاووس در کي-8-8

 7و بند  یشتآبان 91است. در بند کاووس یاد شدهاز کي اوستاهای مختلف در بخش 

کاووس توانای پرورج کي»است: دهکاووس اشاره شبه توانمندی کي بر زردشتآفرین پيام

« در باالی کوه ارزیفيه صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند برای او قرباني کرد

قباد فر کياني نيرومند به کي 28-22، بندهای یشتزامياد(. بنابر 91، بند یشتآبان)

ن دی، فروهر پاک897، بند یشتفروردین ق داشت. درکاووس تعلّ اپيوه و به کيکي

، 98بند،  یشتبهرامو  92، بند یشتآبانکاووس ستایش شده است. بر پایة مطالب کي

کاووس دارای پيروزی بود که دیگر شاهان آرزومند آن بودند. او برای اردویسورناهيد کي

ها، مردمان، خواهد تا شهریار بزرگ همة کشورها بشود و به دیهکند و از او ميقرباني مي

 کار دست یابد. های ستمها و کرپنکویها جادوان، پری

(، یکي 22)بند ائوگمدئچاتنها در »شود. کاووس دیده نمياشارة دیگری به کي اوستادر 

است و این معنا مستقيم به پرواز کاووس بر آسمان اشاره شده، غيراوستاهای متاخر از متن

: 8928فخرایي، )مير« آیدميریي نوشته شده است، باوستانيز از تفسير زند که بر یک عبارت 

888). 

اووس(، در همان هزاره، در شاهي )ک»چنين آمده است:  بندهشکاووس در دربارة کي

راه کردند تا به گر شدند و اوشنر به کشتن آمد و اندیشة کاووس را گمو دیوان ستيزه

 (.    898: 8928دادگي، فرنبغ « )کارزار آسمان شد و سرنگون فرو افتاد، فره از او گرفته شد

 کاووس مثبت نيست:های کيتمام ویژگي کرددیندر کتاب 
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است که دیوان قصد چنين بيان شده 87-9فقرات  78فصل  کرددیندر کتاب نهم »

او را فریب دادند و پادشاهي او بر هفت کشور را در نظر او  .ا داشتندکاووس رهالک کي

س به وکاو .گاه امشاسپندان فریب دادندنشيمنخوار کردند و او را به شهریاری آسمان و 

فتاد و دست از ستيزه فریب آنان بنای ستيزه با ایزدان گذاشت و با گروه دیوان به تاریکي ا

کرت افتاد. خداوند فر ایزدی از او برگرفت و او از اوج )فر( به دریای فراخبرنداشت تا 

کاووس بود و از پي ه کيگردش آسمان کستي متصل بکه هنگام  چنين گفته شدههم

خسرو که هنوز ناگهان از کي .خواست او را جدا کندتاخت و ميآنان ایزد نریوسنگ مي

او باید  ةچراکه از تخم، خواهد که او را نکشدشنود و از او ميد نشده بود آوازی ميمتولّ

ر هَوَرَخسرو را بگيرد؛ نریوسنگ از سخنان فْسياوش متولد شود و انتقام خون کي

 /7: 7192ورداوود، پ« )شوداما او فناپذیر مي ،کشدس را نميوشود و کاوخسرو شاد ميکي

778 .) 

کاووس بر هفت کشور و ساختن هفت کردن کيهفتم و هشتم به پادشاهي کرددیندر 

کاخ بر ميانه البرز، یکي زرین، دوتا سيمين، دوتا پوالدین و دوتا بلورین و بازداشتن دیو و 

فخرایي، )مير بستن ایشان نيز اشاره شده استمتکردن جهان و به خدني بسيار از نابودماز

8928 :789.)    
گونه پيداست که در آن هنگام که آن»چنين آمده است:  زادسپرم کاووس دردربارة کي

توران را عليه ایران در زمين نوازگ پيکار بود، اورمزد برای پيکارنکردن گاوی بزرگ را 

ای ید که سامان )مرز( ایران را در برابر توران بر پشت، باالی سم او پيدا بود و در بيشهآفر

شد. تا نگه داشته بود. و هنگامي که پيکار بود، به وسيله آن گاو سامان شناخته مي

هنگامي که کاووس را به پرکامگي )غرور( بهری )بخشي( از زمين توران از آن ایران کردن 

گاه که تا آن گاو هست، دشوار است، زیرا با قدرتي که او را بود، آن آرزو بود. و دید

    (.19: 8991)زاداسپرم،  «نخواست که با آن گاو مرز آشکار باشد

و از کاووس این سود بود که سياوش از تن »آمده است:  مينوی خرددربارة کاووس در 

و » (11-19: بندهای72: فصل )مينوی خرد« او آفریده شد و بسيار اعمال دیگر از وی سر زد

وری داشتند و نيامدنشان به بهشت و جم و فریدون و کاووس و سروران دیگر از دین بهره

نيز این که نسبت به خدای خویش ناسپاس شدند، به سبب این بود که خرد به آنان کم 

ورج رکاووس پادشاهي پُنيز کي روایت پهلوی در (.78، بند12)مينوی خرد: فصل« رسيده بود

 .  (899: 8982ميرفخرایي، خوانده شده است )
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 های تاریخي پس از اسالم کاووس در متنکي-8-7

گویند به روزگار »نویسد: کاووس و پرواز او به آسمان دینوری چنين ميکي رةدربا 

گير و بر قباد بود. او بر نيرومندان سختکاووس پسر کيابرهه پسر ملطاط پادشاه ایران کي

راهي بود مکه از او کاری که مایه گُ انان مهربان بود و مردی پسندیده و منصور تا آنوتنا

   (.92: 8929)دینوری،  «سرزد و تصميم گرفت به آسمان صعود و پرواز کند

آید و از خراسان به بابل مي ، او کاووس به آسمانپرواز کي ةدربار طبری روایتبر پایة  

خداوند  .سمان نيز تسلط یابمآباید بر کار  ،امين تسلط یافتهپندارد حال که بر کار زممي

از   ان نيرو رآکه ناگهان خداوند کند تا اینبه آسمان پرواز ميو دهد نيرویي به او مي

 (. 977 /7: 8921طبری، کند )گيرد و سقوط ميکاووس ميکي

او درخواست فرستد و از کاووس کساني را به سوی سليمان ميبلعمي کي ةطبق گفت

پذیرد و دیوان را به کند که دیوان را به خدمت او بفرستد. سليمان درخواست او را ميمي

دهد تا شارستاني برای او بسازند و فرستد. او به دیوان فرمان ميکاووس ميخدمت کي

 کند.آن شارستان را خراب مي ود فرستای را ميکنند. خداوند فرشتهدیوان چنين مي

اندیشد که باید به آسمان بروم و مي ،استبيند این شارستان ویران شدهمي س کهوکاو

پس چون این شارستان ویران شد، گفت مرا چاره نيست تا »م: ستارگان و آسمان را ببين

بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را ببينم. پس طلسمي بکرد و به هوا برآمد از قوت 

جا کاووس برشدند و چون به آني برشد و چند کس با کيو دانش که او را بود، و تخت

کاووس که رسيد که ابر است آن بند طلسم بشکست و فروافتادند و همه بمردند مگر کي

 .  (222: 8919)بلعمي، « او بماند تنها، وليکن هيبتش بشد

روز بود و بر اثر کاووس پيروزمند و نيکگویند کي»نویسد: مقدسي در این باره مي

بود، خواست که از آسمان آگاه شود. قصری روزی که خداوند نصيب او کردهنيکپيروزی و 

را که در بابل است بنا کرد و بر آن صعود کرد. خداوند بر او خشمگين شد و او را ترک 

ای را فرستاد تا کرد تا آن رفعت و بلندی مقامش فرو کاست و ناتوان شد و خداوند فرشته

قطعه کرد و ویران کرد و پادشاهان بر او ای آتش زد و آن را قطعهیانهقصر او را با تاز

عصيان کردند و او به جنگ پادشاه یمن رفت و با او پيکار کرد. او را محاصره کردند و 

گونه که روایت شده که یاد کردیم و این داستان آناسير گرفتند و در بند نهادند. چنان

  (.121: 8929 )مقدسي،مانند داستان نمرود است 

، بيروني جدولي بنابر نظر اهل مغرب دربارة پادشاهان ایران ترتيب آثارالباقيهدر  
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است. بر این اساس پادشاهي ایران با فریدون )یافول( آغاز و به دارا ختم مي شود؛ داده

قباد و سنخاریب دوم و ماجم داند که پس از کينصر ميکاووس را همان بختبيروني کي

  (.899: 8978)بيروني، رسد شاهي ميبه پاد

ای آن را همان کلدانيان، پادشاهان نویسد که عدهابوریحان دربارة سلسلة کيانيان مي

شود همان کيانيان گوید که کلدانيان را نميکند و ميها را رد ميدانند. او نظر آنبابل مي

ها بلخ بوده است ر سلطنت آناند که از جانب کيانيان که مقدانست؛ بلکه آنان حکامي بوده

اند ها کلدانيان گفتهها به کلده رسيدند مردم باختر به آنکردند. وقتي که آنحکومت مي

 .(872: همان)در حالي که این نام حکام قبلي این سلسله بوده است 

کاووس را برتر و چون خداوند نام کي»: نویسدثعالبي دربارة به آسمان رفتن او مي   

روایي سراسر کشور بخشيد و بر بزرگانش پایگاهش را بلند کرد و به او فرمان ساخت و

سنگ سروری داد و دارایي او را بدان حد رسانيد که هيچ یک از پادشاهان پيشين را هم

آن نبود، در عراق جای گرفت و در بابل کوشکي بلند برافراشت و از سنگ و آهن و روی و 

دهد تا او کاووس را فریب ميخانه ها ساخت. اهریمن کيمس و سرب و نقره و طال در آن 

خرد از کف بداد و با خود گفت که من خدای هستم  و تصميم گرفت که بر آسمان برود و 

کاووس بر باالی آن ها را به سلطة خود دربياورد. کيها آگاهي یابد و آسماناز آسمان

ار نيزه ببندند و بر سر هر کدام دهد تا بر تختي سبک وزن چهرود و فرمان ميکوشک مي

ها تخت را باال بردند و ها گوشت بياویزند تا کرکسان تخت را باال بکشند. کرکساز آن

 (.887: 8929)ثعالبي،ها بسوخت و کاووس سقوط کرد های آنچون به خورشيد رسيدند  بال

 هست گردی روایت بعضى جماعت این نسب اندر»چنين آمده است:  التواریخمجملدر 

 نقل از یا و عادت مغان است، چنان که محال. و است دور حقيقت از که ننوشتم، آن را که

 که آن است بعضى و پذیرفته خلل و کرده دراز، دارس روزگار گردش و بوده است سهوها

 به آسمان هم که یعنى گویند، نمرود هم را کاووسکي باز و بود نمرود فریدون :گویند

 را نوح و جم را سليمان و رفت، آتش وى در کهآن سبب گویند، سياوش را ابراهيم و رفت،

 را و ضحاک را افراسياب و کنند به عرب نسبت را رستم و نصر بخت را لهراسف و نریمان،

 در کهآن به حکم وليکن عظيم است، محاالت همه این و طرفه... جنس از چنينهم

 را آن و گویند چنين مغان که بعدما دیمکریاد بودیم هاى دارس دیدهکتاب و خرافات

 جمله تواریخ و در سيرها اندمتفق آن بر راویان و اصل است بر چهآن از و نيست، حقيقتى

، التواریخمجمل)« ذکره تعالى شهيد عليه هو و باسراره اعلم اهلل و دادم شرح که است آن
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برخي »نویسد: پذیرد و ميکاووس را نميهای ایرانيان دربارة کيناثير داستاابن 

داود بود که دیوان رام بنوران آگاه از تاریخ پيشنيان گویند همانا به فرمان سليماندانش

آویخت مگر که کار بود که با هيچ پادشاهي در نميکاووس شدند و او شاهنشاهي کامکي

آسمان پرواز کند. بر این  گشت. پيوسته چنان بود تا خود اندیشيد که بهبر او پيروز مي

راهانش به کمک آن پایه از خراسان تا بابل برفت. خدا به وی نيرو بخشيد که وی و هم

بسي باال رفتند تا به ابرها رسيدند. سپس خدا آن نيرو را از ایشان باز گرفت که همگي 

ریست. کاووس جان به در برد. در این روز بود که وی برای نخستين بار گبيفتادند و کي

  (.797: 8999اثير،)ابن« های خنک ایرانيان استها از دروغهمه این

و منابع تاریخي دورة اسالمي  اوستاکاووس عالوه بر متون پهلوی، اسطورة پرواز کي 

پس از جنگ هاماوران و  شاهنامهاساس داستان نيز تبلور یافته است. بر  شاهنامهدر 

سازند و سودای این سفر را در سر او مياو ب س، دیوان انجمني برای فریونجات کاو

دهد تا تختي برای او بسازند تا به آسمان پرواز کند. کاووس نيز فرمان مي. کياندازندمي

فردوسي، ) آیدشوند و در بيشة شير چين فرود ميها خسته ميا پس از اوج گرفتن، عقابامّ

متون گذشته  ر صفات اخالقي که درتکاووس، بيشدر روایت فردوسي از کي (.81 /7 :8989

تر ا در برخي روایات پيش از اسالم بيشامّ  ،به کاووس نسبت داده شده بود، وجود دارد

رسد که در داستان به آسمان نظر مي. بهمنفي است شاهنامهمثبت است، درحالي که در 

پهلوانان او  شاهنامهچندین جا در  ،شود. به عالوهسری او دیده ميرفتن کاووس اوج سبک

 )همان(. کنند هایش نکوهش ميسریرا به سبب سبک

 نمرود -7

 نمرود در متون پيش از اسالم -7-8

 بنابر. داد را بابل برج ساخت دستور که بود بابل شاهان از نمرود ،تورات روایت به بنا

 :بود نوح پسر حام پسر کوش فرزندان از تورات نمرود نقل

 خداوند درحضور وی .کرد شروع درجهان جبارشدن به او .آورد را نمرود و کوش»

 خداوند و حضور در جبار صياد نمرود، گویند: مثلمي جهت این جبار بود از صيادی

 (.82: 8999، کتاب مقدس)« بود بابل وی مملکت ابتدای

است و مردم را وادار کرده بود که در برابر او کرده، او ادعای خدایي ميتوراتبر پایة 

به آتش افکندن ابراهيم بيان و ماجرای  کنند. در قرآن کریم محاجه او با ابراهيمسجده 
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است ، نام نمرود نيامدهقرآنه در البتّ .استاین موضوع بيان نشده توراتا در امّ  است، شده

 نمرود باشد.  ابراهيمعصر دهند که نام پادشاه همو احتمال مي

نمرود »قوی دانسته شده و بنا بر این متن: نمرود به معني  قاموس کتاب مقدسدر   

ابن نوح است شخصي دلير و شکاری بود و جبار روی زمين یعني  حامابن کوشابن

باشد و بابل تا مدتي زمين نمرود روای روی زمين و باني شهر بابل ميقهرمان و فرمان

 . (988: 8922)هاکس ،شد خوانده مي

آمده که نام قدیم این شهر شنعار بوده است که در همين کتاب دربارة شهر بابل  

اند و در بعضي از اسفار تورات بابل، زمين کلدانيان گفتهالنهرین ميعبرانيان به آن آرام

اند، نمرود پسر کردهخوانده شده و از جمله اشخاصي که قبالً در این سرزمين زندگي مي

سال بوده است و پس  22ين کوش بوده است. مدت سلطنت سلسلة کوشيان در این سرزم

 (. 812:)هماناند ها طوایف مختلف بر این سرزمين دست یافتهاز آن

نام، لقب عام ملوک سریاني بوده است. »ذیل نمرود آمده است که:  نامهلغتدر 

چنين نمرود پادشاه اساطيری بابل بوده است که دعوی خدایي کرد. ابراهيم در عهد او هم

های بابليان را د و خلق را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد و بتبری مبعوث شبه پيام

ا به امّ ،در هم شکست. به فرمان نمرود آتشي برپا ساختند و ابراهيم را در آن آتش افکندند

 .   (ذیل نمرود /89 :8922)دهخدا، « فرمان خدا آن آتش بر ابراهيم خليل گلستان شده است

قان عات اندکي در دست است و دربارة او محقّ ت تاریخي نمرود اطالدربارة هویّ

و  توراتالعات موجود پيش از گران با توجه به اطّاند. یکي از پژوهشداده ي مختلفنظریات

و پس از آن  سکتاب مقدّت او پيش از و متون پس از آن به تحليل شخصيّ توراتکتاب 

تر  به دليل اقداماتي بيشتوان گفت که نمرود را پرداخته است. با توجه به این متون مي

شناسند. نمرود در متون د ميکه انجام داده است، یعني ساختن شهرهای سومر، بابل و اکّ

با توجه »است: ش معرفي شدهارچي بسيار ماهر پيش از پادشاهيبابلي به عنوان یک شک

النهرین در ابتدا جزء اند که شاید نمرود در بينبه این ویژگي او احتمال داده

 توراتهای خدایان بابلي بوده که شخصيت او از مردوک متاثر بوده است که در نمونهيشپ

ای شود.  این نظر را عدههای او در ادبيات اسرائيلي تعدیل ميکند و ویژگينمود پيدا مي

خواني هایي نظير ساختن شهرها با کارهای خدایان هماند که ویژگياند و گفتهرد کرده

ت نمرود، به صفت او به عنوان یک تر دربارة هویّنظر پذیرفته (.9: 8882رن، )وندرتوندارد 

توان استنباط کرد که شاید شخصيت نمرود کند و بر این اساس ميشکارچي تکيه مي
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نورتا یک شکارچي نورتا نيز شخصيت نينورتا باشد. در اسطورة نيبرگرفته از اسطورة ني

برد. با بررسي پيکر اساطيری را از بين ميحيوانات غول مند است که تعدادی ازبسيار توان

که احتمال این توراتهای مختلف چنين بررسي بخشنورتا و نمرود و همهای نيشباهت

نورتا در این شود. تنها تفاوت نمرود و نيتر مينورتا باشد، بيشر از نيثّأت نمرود متشخصيّ

نورتا خدایي تأثيرگذار در جامعة ا نيامّ  ،است که شهرت نمرود در ساختن شهرها است

ر از هریني متأثّالنّنمرود، شخصيتي بينمات احتماالً ه به این مقدّکشاورزی است. با توجّ

اند و در ضمن آن،  نورتا است که اسرائيليان او را گرفته و وارد ادبيات خود کردهاسطورة ني

ن ترتيب نمرود سمبلي از تمدّ به این .اندهای خدایان بابلي را حذف کردهویژگي

 )همان(.« هرین استالنّبين

 ةطور که گفته شد انگيزهمان .سامي سفر به آسمان استروایت  نمرودپرواز داستان 

از آن سخن  این سفرها متفاوت است. هدف نمرود آگاهي از خدایي است که ابراهيم

آسمان و  روایخواهد فرمانمي با این سفر به آسمان و پرتاب تير به سمت باال گوید. اومي

  زمين باشد. 

ران در تفاسير مختلف به داستان نمرود و سفر او به آسمان اشاره شده است و مفسّ

نهادند  و خلق روى سوى ابرهيم»نویسد: اند. طبری در این باره ميدربارة او نظرهایي داده

با  و گفت صبر نتوانست کردنم به خانه اندر و نمرود از این غ و بسيار کس بدو بگرویدند

پس بفرمود تا صندوقى بساختند و چنان که با ابرهيم زدم.  خداى ابرهيم یک بارى بزنم

آن صندوق را دو در بساخت یکى زیر و یکى از زبر، و بفرمود تا آن درها را استوار کردند. 

ار گوشه چهپس چون نمرود خواست که بر آسمان رود، چون این صندوق ساخته بودند بر 

و  اى گوشت بر سر آن کرد و محکم بکرداى را پارهو هر نيزه صندوق چهار نيزه بساخت

شان محکم ببست. گفت هاى صندوقچهار کرکس بياورد و ایشان را گرسنه کرد در پای

و اگر خداى ابراهيم  اگر من بهتر آیم از ابرهيم رستم بروم و با خداى ابرهيم حرب کنم.

و نمرود خود و وزیر خویش در آن صندوق نشست  د با این آسمان و زمينآید او دانبهتر 

و کرکسان را در پاى صندوق و نيزها محکم کرده بود و گرسنه بودند. پس این کرکسان را 

کردند که آن گوشت دیدند و آهنگ آن مىدست بازداشت و گرسنه بودند و گوشت مى

روز. پس نمرود مر وزیر خویش را گفت که بردند یک شبانبگيرند و آن صندوق بر هوا مى

این در زیرین بگشاى و اندر زمين نگر تا خود چه بينى؟ وزیر در بگشود و بنگرست. گفت 

بگشاى و بنگر تا چه بينى؟ وزیر در  بينم، هيچ دیگر نه. پس گفت در باالخاک مىگرد و 
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پس یک دیدم. بينم که در زمين مىباال بگشود و بنگرست، گفت آسمان هم چنان مى

روز دیگر برفتند و مر وزیر را گفت که در زیرین بگشاى تا چه بينى؟ گفت همه شبان

بينم. گفت در باال بگشاى تا چون بينى؟ و بنگرست، گفت هم چنان جهان بر مثال آب مى

بينى؟ گفت روز دیگر برفتند و گفت که در زمين نگر تا چون همىبينم. پس یک شبانمى

بينم. چنان مىبينم. گفت در آسمان بگشاى و بنگر. گفت هممثال دود همى همه جهان بر

پس نمرود بترسيد و کمان به زه کرد و تيرى دو سه گشاده کرد. و چنين روایت کنند که 

آلود کرد و بدو باز انداخت، و نمرود گفت که خداى جبرئيل آن تيرها برداشت و خون

ن کافر پليد ملعون. پس صندوق باز گردانيد و خاکش بر دهان آ -آسمان را هالک کردم

به زمين باز آمد و طراقى از آسمان برآمد و در هوا افتاد چنان که فریشتگان آسمان چنان 

  (.7/997: 8912)طبری، « دانستند که فرمانى از خداى تعالى در رسيدست

لب )ع( و طاابي نبعلي»دربارة نمرود چنين آمده است که:  االسرارکشفدر تفسير 

پس  ،گوید حق است و راستابراهيم مي هچجماعتي گفتند که نمرود جبار گفت اگر آن

گه که بدانم که در آسمان کيست و چيست؟! بفرمود تا چهار بچة من ننشينم تا آن

گه تابوتي ساخت و خود با دیگری در آن کرکس را به گوشت بپروردند تا بزرگ شدند، آن

ای ای نسُور بست و باالی تابوت عصائي فرو زد بر سر آن پارههنشست و تابوت در پای

گذاشت تا برپریدند به طمع آن گوشت، و آن تابوت را  گه ایشان را فراگوشت آویخته آن

دو در ساخته بود یکي سوی باال و یکي سوی زیر، چون نيک بر هوا پرواز کرده بودند 

بگشای تا خود کجا رسيدیم؟ در  نمرود صاحب خویش را گفت: این در که سوی باالست

گه گفت: آن در که سوی زمين است که بود، آنبگشاد آسمان را به هيئت خود دید چنان

بينم و کوها چون ميان دریا ميبگشای تا خود چون است؟ بگشاد و گفت زمين را هم

گشاد چون دخان، درها فروافکندند تا از آن برتر پریدند، باز دیگر باره بفرمود تا در ب

چنان به هيأت خود دید و در زیر نگرست گفت: از زمين سياهي بنگرست، آسمان هم

حاصل چه راه بيمگه از باال ندا آمد: ای گُ بينم هيچ آثار و اطالل پيدا نه، و آنمي

یک  ؛خواهي و کجا مي روی؟ عکرمه گوید که آن غالم که با وی بود تير و کمان داشتمي

ست تن خویش فدا کرد، درخواست تا ا ماهيي از آن دریا که بر هوا ،تير سوی هوا انداخت

آن تير به خون وی آلوده کنند، آن تير آلوده به خون آن ماهي به تابوت باز آمد، نمرود 

گفت: کفيتُ شغَل الهَ السمآء، پس فرمود آن غالم خویش را تا آن عصا از سوی هوا با 

وشت قصد زیر کردند و تابوت به زمين باز سوی زیرین گردانيد تا آن مرغان به طمع گ
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های زمين از پریدن آن مرغان و بردن و آوردن آوردند؛ این بود تدبير و مکر نمرود و کوه

 :8929)ميبدی،« آن تابوت پنداشتند که فزع قيامت و رستاخيزست از جای خود بجنبيدند...

1/ 722.) 

د به طور کامل بيان شده سورآبادی داستان حضرت ابراهيم و نمرو قصص قرآندر 

شود تا خدای ابراهيم را که ابراهيم از آتش رهایي یافت نمرود کنجکاو مياست. پس از این

دهد تا چهار کرکس گرسنه به باالی تختي ببندند و بشناسد. به همين منظور فرمان مي

اال ها پرواز کردند و تخت را بهای اطراف تخت گوشت آویزان کنند. کرکسبر سر نيزه

روز تخت باال رفت. نمرود چون به بردند. نمرود با غالمان خود در تخت نشست و سه شبانه

باالترین ارتفاع رسيد تيری به سوی آسمان پرتاب کرد تا خدای ابراهيم را از بين ببرد. 

دهد اما خداوند پاسخ مي ،خواهند تا او را سرنگون کندهمان زمان فرشتگان از خداوند مي

در اخبار آمده است که »نویسد: زمان آن فرا نرسيده است. نيشابوری در ادامه ميکه هنوز 

خدای تعالي آن وقت فریشتگان را گفت: آن مسکين به اوميدی آمده است؛ هر چند بد 

ای است، او را نوميد نکنيم که ازکرم ما نسزد که هيچ اوميدواری را نوميد بازگردانيم. بنده

ه دریا برید و به خون ماهي بياالئيد به سوی او فرو گذارید تا پندارد آن تير او فرو گيرید، ب

 (.888: 8929)نيشابوری،  «که کاری کرد و به مراد رسيد

 های تاریخي پس از اسالمنمرود در متن -7-7

کنعان که بنشود نمرودو گفته مي»نویسد: دربارة نمرود مي اخبارالطوالدینوری در 

عاصر ابراهيم بوده است از فرزندان جمشيدشاه و پسر عموی آزر همان فرعون است که م

تارخ پدر ابراهيم است. ابراهيم پسر آزر پسر تارخ پسر ارغور پسر شالخ پسر ارفخشذ بن 

اند، همة اعراب از نسل ارفخشذ هستند و پادشاهان است و ایرانيان ارفخشذ را ایران ناميده

(. 98: 8929)دینوری،« دیگرند نيز از نسل همانندو اشراف ایران که اهل عراق و نواحي 

گویند نمرود »نویسد: توصيف او از نمرود کامالً یادآور فریدون است. او در جایي دیگر مي

های ایرج و سلم و طوس. نمرود پادشاهي و کشور خود را به ایرج سه پسر داشت به نام

طوس را به ساالری فرزندزادگان  گذاشت و سلم را به فرماندهي فرزندان و اعقاب حام ووا

 (.99)همو: « یافث گماشت

اک همان نمرود بود که ام که ضحّو شنيده»داند: اک را همان نمرود ميضحّ طبری 

 او. (899: 8921)طبری،« اهلل عليه و سلم به روزگار وی تولد یافتالرحمان صليهيم خليلاابر

کساني نمرود گيرد. را از او مي شاهيپادش شود وکودکي متولد ميکه بيند خواب مي در
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کند و کند. مادر ابراهيم فرار ميدهد تا تمام زنان آبستن را زندانيفرستد و فرمان ميرا مي

 شود. د ميبرد و ابراهيم در آن غار متولّبه غاری پناه مي

است پرست بودهنوح و بت بن حام کوش بن نمرود از فرزندان کنعان تاریخ بلعميدر  

او آرزو داشته که به آسمان برود و خداوند را ببيند و بداند که او چه . (818: 8919)بلعمي،

پس او خود »پذیرد: ا او نميامّ ،دارندقدر قدرت دارد. وزیرانش او را از این کار برحذر مي

 رگ و یک نيزه باال برها را قاعده و اساس بنهادند بزتدبير کرد و یکي مناره بکرد و آن

مرد باال و گرد بر گرد آن صد  جا برآورد به سنگ و خشت پخته. تا دوو از آن زمين فروشد

ها را یک سال دست باز داشت تا خشک شد و سخت گشت... و بر سر پس این مناره رش.

هر یکي بر، یکي پاره گوشت بنهاد و آن کرکسان را سه روز گرسنه کرد. پس بيرون 

او به  (.722)همان:« از خاصگان خویش بر آن قفص اندرنشستآوردشان و خود را با یک تن 

 کشد. رود و این سفر یک روز طول ميها به آسمان ميوسيلة کرکس

دهاک گوید که او همان اژینمرود مية دربارتاریخ  و آفرینشدر کتاب مقدسي   

که از گویند و چون هنگامي اک ميعربان به او ضحّ  .چشم است دهان و شش ماردوش سه

د متولّ خندید به همين دليل اسم او را ضحاک گذاشتند. وقتي ،د شدشکم مادرش متولّ

گذاشت و پلنگي به او شير داد و به همين جهت علف  و آببياباني بي را در شد مادرش او

فریدون ة . مقدسي هنگامي که دربار(979: 8929)مقدسي،گویند نيز به او نمرود مي

کند که بعضي از ایرانيان، فریدون را همان ابراهيم ته اشاره ميبه این نک ،نویسدمي

مادر فریدون به او و دخترکي آبستن بود، ضحاک فرمان داد تا که هنگامي ؛ دانندمي

فریدون به الهام خداوند دخترک را پيش . قطعه سازندقطعه شفرزندان او را در شکم

گردد. شود و جواني زیباروی ميد ميرود و فریدون متولّافکند و دختر از بين ميمي

د او مانند فریدون است تا جایي که بعضي از مجوسان گوید ماجرای تولّ مقدسي مي

 .(127: همان) پندارندفریدون را همان ابراهيم مي

دهاک تازی است که اژیگوید که به ما چنين گزارش شدهاک ميضحّ  ةاثير دربارابن

است و به هنگام آمدن ابراهيم خليل ه روزگار او زاده شدههمان نمرود است که ابراهيم ب

 (.28: 8999اثير،)ابن جا بودبه مصر پادشاه آن

کاووس و نمرود اگر چه در روساخت و فرعيات که گذشت روایات مربوط به کيچنان   

مند که هردو پادشاهي قدرتچنان ،سو و همانندندگون هستند، در موارد بسياری همناهم

کاووس نيز از خراسان به بابل آمد، هر دو در پي ستيزه دند، مقر نمرود بابل است و کيبو
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ها یا تسلط بر آن، در پي پرواز کاوی و کشف راز آسماننجبا خداوند و یا به خاطر روحية کُ 

کنند و کنند و به آسمان پرواز مي)عقاب یا کرکس(، تربيت مي درآمدند، هر دو پرندگاني

 کنند. تي اوج گرفتن در آسمان، سقوط ميردو پس از مدّدر فرجام ه

ها این دو را که اشاره شد، در بعضي از تاریخها باعث شده است که چنانگونياین هم

، ماجرای توراته به نبودن داستان پرواز در رسد که با توجّنظر ميا بهامّ ،سان بدانندیک

کاووس به نمرود نسبت داده شده با کي ت اوتر شخصيّپرواز نمرود به جهت تطبيق بيش

ها و ایرانيان، احتمال ه به نزدیکي مکان زندگي ساميخصوص که با توجّباشد؛ به

این ساميان،  ای ازهانتقال برخي مفاهيم وجود دارد. عدّو های فرهنگي و نقل آميختگي

ي عربستان و سکونت آنان در شمال شرق هایي بودند که محلِّ کاروانشبانان یا خدمة 

های این کاروانيان، آشنایي این اقوام با های مرتفع فالت ایران بوده است. مسافرتسرزمين

توانسته راني و ورود این مردمان به جنوب ایران و خليج فارس و دیگر مسائل ميکشتي

 .(87-9: 8929)گری،است سبب نقل و انتقال این مضامين شده باشد 

کاووس، که سبب های زمان پادشاهي کيگذارترین داستانترین و تاثيریکي از مهم

کاووس و نمرود شده، ماجرای سياوش است که همانند تر شخصيت کيبيش گونيهم

بر خدا، قوم خود و نمرود را به ماجرای حضرت ابراهيم و نمرود است. ابراهيم به عنوان پيام

که روزی هنگامي که اینذیرند. تا پها دعوت او را نميا آنامّ ،کندیکتاپرستي دعوت مي

شکند. ها را ميشود و بتخانة شهر ميروند، ابراهيم وارد بتآنان از شهر بيرون مي

رسد، تصميم ها به نمرود ميشدن بتگردند و خبر شکستههنگامي که مردم شهر باز مي

 ي بزرگآتشدهد تا گيرد که حضرت ابراهيم را مجازات کند. به همين سبب فرمان ميمي

ا به فرمان امّ  ،اندازندها ابراهيم را به آتش ميفراهم کنند و او را به آتش افکنند. آن

آیند. پس از این شود و ایشان به سالمت از این آتش بيرون ميخداوند آتش سرد مي

آتش  گيرد تا بفهمد که خدای ابراهيم کيست که او را از اینماجرا، نمرود تصميم مي

وسيلة آن به دهد تا تختي بسازند تا بهتور مياست و به همين منظور دس نجات داده

 آسمان برود و از خدای ابراهيم آگاه شود. 

داستان  ةخالصکاووس و سياوش هم مشابه این روایت وجود دارد. در داستان کي

چنين است: روزی طوس، گودرز و گيو در شگارگاه به دختری از خویشان  سياوش

کاووس او برند. کيکاووس ميسند. آنان پس از نزاع بر سر دختر، او را نزد کيرگرسيوز مي

شود و رستم تربيت او را بر د ميها سياوش متولّ ورد. از پيوند آنآميسری خود درهمبه را 
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برد و کاووس ميشود، رستم او را به نزد کيگيرد. هنگامي که سياوش بزرگ ميعهده مي

وس ونزد کابه  و شودباخته او ميووس با دیدن زیبایي سياوش دلکاسر کيسودابه، هم

چنين دختران دیدن خواهران و همرای کند تا سياوش را برود و از او درخواست ميمي

گذارد. پذیرد و موضوع را با سياوش در ميان ميوس ميوبفرستد. کا به شبستان او سودابه

س به واما سرانجام به اصرار کاو ،پذیردبتدا نميسياوش که از اندیشه سودابه آگاه بود در ا

آید و از رود سودابه از تخت پایين ميدهد. سياوش به شبستان سودابه مياین کار تن مي

شود که محبت سودابه نه از ره ایزدی کند؛ سياوش متوجه ميبه گرمي استقبال مي او

کند که به شبستان او ا مجبور ميرود. سودابه بار دیگر او راست و از شبستان او بيرون مي

سياوش دهد. بستری با او را ميپيشنهاد هم دارد وه پرده از چهره خود بر ميببرود؛ سودا

کاووس کند. کياو را نزد پدر به خيانت متهم مي سودابه دهد وبه درخواست او تن در نمي

ص شدن فرد شود برای مشخزده و خشمگين ميکه از شنيدن این سخنان بسيار شرم

گناهي بي به کار معلوم شود. سياوش کهگناه و گناهکند تا بيرپا ميبکار آتشي را خيانت

شود و به سالمت از شود. او وارد آتش ميحاضر به گذشتن از آتش مي ،خود مطمئن بود

شهر شود. پس از چندی افراسياب به ایرانگویي سودابه آشکار ميآید. دروغآن بيرون مي

ها آن ا، امّرودبه جنگ افراسياب مياو های ید. سياوش برای رهایي از سودابه و خيانتآمي

 رودسرزمين توران مي رای رهایي از دست سودابه، بهسياوش ب کنند ودیگر صلح ميبا یک
 (.772 /7: 8989)فردوسي، 

یک کاووس نزدکه آشکار است هم ماجرای پرواز نمرود به آسمان او را به کيچنان 

با او و ماجرای به آتش افکندنش، متبادر کنندة داستان  زماني ابراهيمکند و هم هممي

 کاووس و عبورش از کوه آتش است. سياوش در عهد کي

را  پس نمرود این ده پيمان زمين» چنين آمده است: تفسير طبریماجرای ابراهيم در 

گفتند که آن دوزخ نمرود است. و مىو  دیدندگاه مىپر از هيزم کرد چنان که از دور جای

و آتشى  سوختر آن زدند و نه شبان روز مىچون آن هيزم را گرد کرده بودند آتش د

شد. و ابرهيم زد چنان که به آسمان اندر همىبرخاست سخت بلند، و زبانه همى

د و خواستند که به آتش اوکننالسّالم را بياوردند و به زنجيرها محکم ببستند و مىعليه

توانستند انداخت. و ابرهيم را به آتش نمى رفتن توانستق نزدیک آن آتش نمىهيچ خل

توانند انداخت. ابليس بيامد و خویشتن را پس ابليس آگاه شد که ابرهيم را به آتش نمى

هاى نيکو و پيش نمرود آمد. و گفت که تو کيستى؟ گفت من یکى مردم بياراست به جامه

ها اندر، اکنون شنيدم که تو این ا مر ترا خدمت کنم بدین بيابانو دویست سال است ت
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و بيامدم تا ترا  توانى او را به آتش انداختننمى اى و بخواهى سوختن وجادو را بگرفته

. نمرود گفتا بياموز. ابليسى هم اندر حيلت آن بياموزم که او را به آتش توانى انداختن

ین هيچ کس منجنيق نساخته بود و این ا از ساعت منجنيق را بساخت و هرگز پيش

ابليس نهاد از بهر آن که تا ابرهيم را به آتش اندازد. و چون آن  حيلت منجنيق نخست

به آهن محکم بسته بودند و او را در را بياوردند و دست و پاى او  منجنيق بساخت، ابرهيم

و آمد و به هوا اندر شد... منجنيق نهادند و بينداختند و چون ابرهيم از منجنيق بيرون 

چون به آتش رسيد... پس فرمان داد خداى تعالى آتش را تا بر ابرهيم سرد گشت. چنان 

. گفت یا آتش سرد شو و بسالمت باش إِبْراهِيمَ که گفت: قُْلنا یا ناُر کُونِي بَرْداً َو سَالمًا عَلى

 و چون ابرهيم به برنيامدى مت باش، هرگز تف از آتشابرهيم و اگر نگفتى که به سال با

آتش رسيد، آتش ازین سو و زان سو باز شد و ابرهيم را راه داد تا به زمين آمد و 

جا بنشست و آن و ابرهيم آن گاه مرغزارى گشتآب پدید آمد و آن جای اىچشمه

روز کس در آن نگاه نتوانست زنجيرها ازو جدا شد و آن آتش که از فروغ آن ده شبان

  (. 928-929: 8912)طبری، « ندر ساعت چون مرغزارى گشت به امر خداى عزّوجلّکردن ا

گناهي خود به درون کوهي از آتش کاووس نيز، سياوش برای اثبات بيدر داستان کي

هيچ  آسيبي از آزمون، کوه آتش بر او سرد شد، سياوش نيز بي رفت و مانند ابراهيم که

 آتش را پشت سر گذاشت: 
 دل  جنگ  آتش  بساخت   نشد   تنگ آن   کوه   آتش     بتاخت                     سياوش   بر

 کسي  خود  و   اسب   سياوش    ندید ز   هر   سو    زبانه   یکي   بر     کشيد                          

 آتش   کي  آید   برون    که  تا   او    ز یکي    دشت    با    دیدگان پر  ز  خون                    

 که  آمد  ز   آتش   برون     شاه    نو  چن    او    را   بدیدند   برخاستند    غو                      
 ( 792 /7 :8989)فردوسي،                 

ه به رسد که داستان ابراهيم در روایات اسالمي با توجّنظر ميبا توجه به این روایات به

کاووس و اند، دقيقًا یادآور ماجرای کيکه برای ابراهيم و سياوش قائل بوده ي خاصاماحتر

و سياوش بعدها  مسياوش بوده است و با توجه به شباهت این دو شخصيت یعني ابراهي

ماجرای پرواز به نمرود نيز نسبت داده شده است و بعدها در متون تفسيری و تاریخي وارد 

آمده است که نمرود همان  التواریخمجمل است که در گونيهمشده است. به دليل همين 

کاووس را هم فریدون نمرود بود و باز کي»کاووس و سياوش همان ابراهيم  بوده است: کي

که وی در نمرود گویند، یعني که به آسمان رفت و ابراهيم را سياوش گویند سبب آن

  (.99: 8989، التواریخمجمل)« آتش رفت
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داند و  با بررسي روایت پرتاب نيزة ، نيز روایت پرواز نمرود را اصيل نميدارمستتر

و  تاریخ طبریچنين روایت عربي آن، یعني داستان پرواز او به آسمان، در نمرود و هم

 گيرد که داستان نمرود احتماالً نتيجه مي (Wu-I) مقایسة آن با داستان امپراطور ووئي

-772: 8991)دارمستتر، فته از داستان امپراتور ووئي باشد ریشة یهودی ندارد و باید برگر

کتاب که در چنان ،کندهایي را به آسمان پرتاب مينمرود نيز چونان ووئي نيزه زیرا(، 778
های یهودی است، از زمان خلقت تا آغاز سفر داوران، قصة برج که مجموعة افسانه عادل

ساخت، مردان باالی برج برج بابل را مي زماني که نمرود»بابل چنين روایت شده است: 

های آغشته به خون فرو کردند. این نيزههای خود را به سوی آسمان پرتاب مينيزه

آنان را که در آسمان بودند،  گفتند هان ما همةدیگر ميکافتادند و آنان به یمي

 (. 778)همان: « ایمکشته

 امپراطور ووئي -9

 8889-8889ادگان دومين سلسلة چانگ بود که از سال زامپراطور ووئي یکي از شاه

که حق شکایت از کرد. این امپراطور به باور آنپيش از ميالد مسيح بر چين حکومت مي

درپي او کمانش را برداشت و پي»خدایان دارد، قسم خورد که از آنان انتقام بگيرد: 

قامش کامل بوده، دستور داد که نشان دهد انتتيرهایي به آسمان پرتاب کرد. او برای آن

ه نگردد که این هایي پر از خون در هوا بياویزند تا کسي متوجّپنهان از چشم مردم کيسه

های انتقام او بوده است. دارمستتر گاه آوازه درافکند که این نشانهریزد. آنخون از کجا مي

-772: همان)« اشدممکن نيست که این داستان یک واقعة تاریخي بوده بنویسد که غيرمي

778). 

های فلسفي چين چون بسياری دیگر از ملل باستاني، آغاز آفرینش از زایش در نظام

روایي درست بر پایة در تفکر مردم چين، فرمان (.22: 8999کریستي، نظمي است)نظم از بي

 هماهنگي آسمان و زمين استوار است:

کارهای جوانگ درزو )سدة سوم بهترین گویای این اندیشه در آثار فلسفي چين در »

روای دریای جنوب روایي بود به نام هو، فرماننماید: دریای شمال را فرمانم( چهره مي-ق

دون بود. روا هوندون بود. فرمانروایي هونشو نام داشت و سرزمين ميانه قلمرو فرمان

دون هون دون گوش نداشت،دون را از هفت روزن سر خبری نبود. هونروا هونفرمان

روا شو در روا هو و فرمانبيني نداشت و از دهان بي خبر بود. در آن روزگار ميعادگاه فرمان

روای دریا روای دریای شمال و فرمانقلمرو سرزمين ميانه قرار داشت: چنين بود تا فرمان
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 دون به معني بي نظميروای سرزمين ميانه که هونپدید آورد. هفتمين روز بود که فرمان

 )همان(.« است مرد و با مرگ او جهان هستي یافت

رخش روای شمال و جنوب یعني شوهو معنای آذبنابر نظر کریستي ترکيب نام فرمان

دهد. کریستي آید و هستي را شکل مينظمي فرود ميبيدهد و در حقيقت آذرخش بر مي

ر طي این مراسم کند. دها اشاره ميبه نقل از سویميه به مراسمي آیيني در بين چيني

کردند. به تفسير سویمه در این ها تيرهایي مشتعل را به جانب مشک پوست بز رها ميآن

نظمي یا کائوس بوده است؛ اسطورة تيراندازی به ماجرا تيرها آذرخش و مشک نماد بي

جانب مشک به دو شکل نقل شده است و کمابيش با زوال دودمان شانگ ارتباط داشته 

 . (22)همان: است 

کند و ها خاقان ووئي تندیسي به شکل انسان درست ميدر روایت دیگری از این افسانه

هو نام دارد، نامد. امپراطور ووئي پس از آن به نوعي بازی که چيآن را خدای آسمان مي

کند. این داستان چنين تعبير شده که خاقان پيروز پردازد و تندیس خود را خراب ميمي

را هم به مسخره گرفته است. این تندیس نمادی از خدای آسمان  شده است و تندیس

 بوده است. 

کند و آن شکل دیگری از این روایت این است که امپراطور ووئي مشکي پر از خون مي

رود و آذرخش او را نابود کند. پس از او به شکار ميآویزد و به آن تيراندازی ميرا مي

روا ووئي یادآور افسانة فرمان»ئي معتقد است که کریستي دربارة افسانة وو کند.مي

روای دیار ميانه و آفرینش نظم و اسطورة شوهو یعني آذرخش و مرگ هون دون فرمان

ه، ای یعني مشک نزد عامّ-خلق جهان از آشوب نخستين است. نام رایج و مورد کابرد چيه

چيه یعني جغد را  شد که ویژگيای تصور ميدون گاه چون پرندهدون است و هونهون

های چيني وجود دارد. در یکي از این های مختلفي در داستاندارد. این افسانه به شکل

شدن خود را ها فردی به نام ین که یکي از بازماندگان ووئي است با ثروتمندداستان

د افتد و ین در این نبرخواند. نبردی بين او و امير ایالت چي، اتفاق ميامپراطور سونگ مي

دانند که او پيش از این نبرد به خورد. چينيان علت شکست او را در این ميشکست مي

است. بر اساس نظری دیگر ناميد، تيراندازی کردهمشکي پر از خون که آن را آسمان مي

آسمان در اندیشة چينيان نماد مردم است و بدین سان اگر آسمان نماد مردم باشد، زوال 

 (. 27: 8999)کریستي، « و بدرفتاری با مردم بوده استای به سبب ظلم -ین وو

ئي، احتمال -های  نمرود با داستان امپراطور ووگونيه به هماگرچه دارمستتر با توجّ 
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اما به نظر  ،دهد که شاید داستان نمرود از این داستان چيني اقتباس یافته باشدمي

ستان نمرود و داستان چيني گيری داهای متفاوت شکلرسد که با توجه به زمينهمي

نظمي شکل گرفته است در حالي که در )داستان چيني بر اساس اندیشة زایش نظم از بي

ای چندان رو نيستيم(، چنين فرضيهای روبهمایهبن داستان پرواز نمرود، با چنين

گوني پذیرفتني نباشد. شاید در مورد داستان پرتاب نيزه او به آسمان بتوان با توجه به هم

رواز به آسمان این فرضيه ا در مورد داستان پامّ  ها این فرضيه را پذیرفت،ر داستانبسيا

که  های یهودیای از افسانهمجموعه ،کتاب عادلضمن این که رسد. نظر ميبعيد به

نوشته شده است.  تاریخ طبریکند، چند قرن پس از ها را از آن نقل ميدارمستتر داستان

که  پرسشيو کتب مشابه،  تاریخ طبرینسبت به  کتاب عادلخر زماني با توجه به تا

گيری در شگل کتاب عادلاین است که آیا احتمال دارد کتب پيش از  شودمطرح مي

های یهودی گاه این مجموعة افسانهر باشند؟ بررسي خاستثّؤهای این کتاب مداستان

هایي نظير ه شود که اگر کتابتوجّا الزم است به این نکته طلبد، امّ تحقيقي مستقل مي

توان در این که ر باشد، پس ميثّهای این کتاب مؤگيری داستانشکل طبری و... در

ت چنين با بررسي شخصيّتر تردید کرد. هماسطوره چيني منشاء پرواز نمرود باشد، بيش

چنان  ت شخصيت نمروداما قدم است، نمرود، اگر چه داستان پرواز او در تورات نيامده

اش تعدیل دانند که بعدها اسطورههریني ميالنّخدایان بين نمونةاست که برخي او را پيش

که مشهود بود، اسطورة وویي نيز ا در هر حال چنانامّ (.9: 8882)وندرتورن، شده است 

رداشتن ـه در بـا هم هر سکاووس و نمرود دارد، امّ اگرچه فضایي متفاوت نسبت به کي

های هر سه شخصيت در پرواز به آسمان، از مشترکند و هم یکي از انگيزهمایة پروبن

 ستيزه با خدایان است.

 ایکاروس -9

مند شاه، پادشاه کرت، دانشهای یونان باستان در زمان مينوسبراساس اسطوره

شاه دهليز وحشتناکي ساخت. در زیست. او برای مينوسمشهوری به نام دیدالوس مي

کرد که نيمي از آن انسان و نصف دیگرش گاوآدم وحشتناکي زندگي مي داخل این دهليز،

توانست از آن رهایي یابد. تا شد و نميشد سردرگم ميگاو بود و هر کسي که وارد آن مي

که روزی قرباني به نام تسيوس که در آن دهليز زنداني بود توانست فرار کند. به همين آن

س را در ان دیدالوس را کرد و او و پسرش ایکاروشاه خشمگين شد و قصد جسبب مينوس

هي در آن وجود نداشت، زنداني که به نظر از باال تا پایين را باالی کوه مرتفعي در کرت
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و طولي  مندی باهوش استشاه  فراموش کرده بود که دیدالوس دانشا مينوسامّ  کرد،

 ای کشيد.  نکشيد او برای فرار از زندان شاه نقشه

کردند جمع کرد و دیدالوس پرهای پرندگاني را که در آن کوه زندگي مي در ابتدا

، پرها را به هم چسباند و دو جفت بال ساخت. سپس  با استفاده از موم ذوب شدة شمع

ها را به خود بستند. دیدالوس پيش از پرواز به فرزندش ها بالوقتي کار او تمام شد، آن

شدن به هایش با نزدیکزیاد باال نرود، چرا که موم بال ایکاروس هشدار داد که هنگام پرواز

خورشيد ذوب خواهند شد و او سقوط خواهد کرد.  دیدالوس و ایکاروس از پنجرة  زندان 

های کرت اوج گرفتند و طولي نکشيد بر فراز ها بر فراز کوهبيرون پریدند و پرواز کردند. آن

برد، ت ميد.  ایکاروس که از پرواز بسيار لذّ دریا رسيدند و به سوی شهر سيسل پرواز کردن

هشدار پدر را فراموش و شروع کرد  به خودنمایي و وارونه پرواز کردن. پس خواست ببيند 

که به نزدیکي نور خورشيد رسيد. تواند باال برود و باال و باالتر رفت تا آنتا چه ارتفاعي مي

هایش را حرارت خورشيد موم بال زد کرده بود،طور که پدرش به او گوشدرست همان

های ذوب کرد و پرهایش یکي یکي از هم جدا شدند و افتادند. در اندک زماني بال

ایکاروس ناپدید شد و او به داخل دریا سقوط کرد و غرق شد. امواج جسد او را به ساحل 

ل پرواز کرد و ا دیدالوس به سيسيشود آورد. امّ یونان که امروزه به یاد او ایکاریا ناميده مي

 های بسيار در آن شهر زندگي کرد. به اختراعات خود ادامه داد و سال

تر است که مشهود است روایت پرواز یوناني، نسبت به دیگر روایات بسيار امروزیچنان

خالف دیگر برداری شده باشد.  بررواز، گرتهو بعيد نيست که از دیگر روایات اسطورة پ

ا پدرش شود، امّکند و غرق ميکاریش سقوط ميمسامحه دليلبه  روایات، اگرچه ایکاروس

ها از پرواز، فرار از چنگال گذارد و انگيزة آنق را پشت سر ميدیدالوس پروازی موفّ

 ای متفاوت با دیگر روایات پرواز است.شاه بود که انگيزهمينوت

 هنَ تَ اِ  -1

پراطور ووئي، داستان پرواز نمونة کاووس، نمرود و امهای داستان کيگونيبا وجود هم

های سومری نخستين نبشتهبر اساس گلتری نيز دارد و آن داستان پرواز اتنه است. کهن

ی یک مار و داستان اتنه درباره ؛(8928:888ارفعي،)دهند ه نسبت مينَتَافسانه پرواز را به اَ

فرزند است پادشاهي بياست. اتنه یک عقاب است که با حکایت اتنه در هم آميخته شده 

که به دنبال گياهي جادویي است تا بتواند برای خود وارثي پيدا کند. اسطورة اتنه تنها 

 النهرین است که برای آن تصاویری به دست آمده است. اسطورة بين
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دهد که در ای را نشان ميقطعه پ.م(7982-7798)ای دورة اکدی مهرهای استوانه

. برخي احتمال (92: 8921کال، )مککند سمت آسمان صعود مي آن اتنه بر پشت عقاب به

اند که منازعة ميان مار و عقاب حکایتي مستقل بوده که بر داستان اتنه تاثير گذاشته داده

گمش نيز روایتي از سکونت مشترک مار و عقاب در است. از طرف دیگر در اسطورة گيل

توان گفت که این داستان بر هم نميا به طور قطع امّ ،یک درخت تبریزی وجود دارد

ها دیده مایه در بسياری از داستانماجرای اتنه تاثيرگذار بوده است؛ چرا که این بن

یا به طور کلي به  نامهمرزبانیا  کليله و دمنههای توان به داستانشود. برای نمونه ميمي

ستند. کتيبة اول این های اصلي آن حيوانات هتها اشاره کرد که شخصيّنوع ادبي فابل

گي و شود. در این کتيبه خدایان بزرگي چون ایگيروایت با  معرفي شهر کيش شروع مي

جوی یک پادشاه زیر پا واند. ایشتر تمام کائنات را در جستاکي نقش داشتهنونان

  )همان(.نشين است جوی یک شاهوگذارد و انليل در جستمي

کنند. اند که در یک درخت تبریزی زندگي ميشده در کتيبة دوم مار و عقاب معرفي

های خداوند شمش رفتار کنند و بندند که بر اساس فرمانآن دو با هم پيمان مي

ا عقاب به پيمان خود وفا امّ ،خود تقسيم کنند ميانآورند، شکارهایي را که به دست مي

های ان یکي از جوجههای مار را بخورد. در همين زمگيرد که بچهکند و تصميم مينمي

دهد که این کار نافرماني از شمش است و شمش او را گرفتار خواهد عقاب به او هشدار مي

شود به ه ميخورد. هنگامي که مار متوجّهای مار را ميکند و بچهکرد. عقاب توجه نمي

 پذیرد و بهش ميمَخواهد که عقاب را مجازات کند. شَ شود و از او ميل ميشمش متوسّ

دهد که خود را در بدن گاوی زخمي پنهان کند و هنگامي که عقاب برای مار فرمان مي

 آید، بال او را بشکند.خوردن او مي

دهد که به روند و دیگربار جوجة عقاب به عقاب هشدار ميطبق همين نقشه پيش مي 

نجات  شود. عقاب برایپذیرد و گرفتار ميسمت گاو زخمي نرود؛ اما باز هم عقاب نمي

بخشد و اتنه را به یاری شود. پس از زاری عقاب، شمش او را ميل ميش متوسّمَخود به شَ

کرد که گياه والدت را به او بدهد و فرستد. اتنه هر روز به درگاه شمش زاری مياو مي

کند تا او یابد و تالش مينمایي شمش اتنه محل عقاب را ميفرزندی به او عطا کند. با راه

که عقاب چه در کتيبة سوم آمده برای اینپذیرد. بر اساس آنات دهد و عقاب نيز ميرا نج

بتواند او را یاری کند، ابتدا باید دوباره پرواز کردن را بياموزد. پس از هشت ماه عقاب پرواز 

خواهد که سرنوشت او را تغيير دهد و گياه والدت را به آموزد. اتنه بالفاصله از او ميرا مي
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دهد یابد. اتنه به او پيشنهاد ميکند و این گياه را نميبدهد. عقاب به تنهایي پرواز مياو 

که او را بر پشت خود سوار کند و به آسمان ببرد. بدین ترتيب اتنه بر پشت عقاب به 

بيند. وقتي تر ميگيرد، اجسام را کوچکرود و هر چقدر که از زمين فاصله ميآسمان مي

کند که او بيند، از عقاب درخواست ميروند که اتنه دیگر کشور را نميميکه آن قدر باال 

را به شهر خود برگرداند. پس از این قسمت در کتيبه جاافتادگي دارد و پس از چند سطر 

بيند و بر اساس رؤیاهایش از گردد. اتنه چند بار رؤیا ميظاهراً اتنه به شهر خود برمي

ا لوح شکسته است. امّ و را بر پشت خود بگذارد. ادامةر ابار دیگخواهد یکعقاب مي

در فهرست پادشاهان سومری، پسری به نام بليه  زیرایابد، احتمااًل اتنه گياه والدت را مي

سومریان و ساميان پيوند  ميان. از طرف دیگر، (98: 8921کال، )مکشود جانشين اتنه مي

از اهميت خاصي برخوردار است. اتنه درت قطبيعي جانشين با شهریار و موروثي بودن 

 ندانوني بوقوفان است و به نحوی ارتباط او با خدایان و طنخستين پادشاه پس از 

 شاهي را از آسمان ةرود تا فرّباید تایيد شود. به همين جهت او به آسمان مياو حکومت 

پرواز و  نتيجه این زنند که احتماالًحدس مي پژوهشگرانبه دست آورد. به این دليل 

است.  بوده آميزموفقيت جوی گياه تولد در جهت ثابت کردن ادعای جانشيني اتنهوجست

این پرواز اقدامي عليه موروثي بودن  دهند این است که شایداحتمال دیگری که مي

 (.89: 8929)گری، بوده باشد سلطنت 

ی وجود گيرگون چشمکاووس نيز وجوه همکه گذشت بين داستان اتنه و کيچنان

که در هر دو داستان پادشاهان قصد رفتن به آسمان دارند، اتنه در اولين پرواز دارد؛ چنان

ا در سلسلة پادشاهان سومری فرزندی آورد، امّخود به آسمان گياه والدت را به دست نمي

کاووس نيز اگرچه پس از سقوط از آسمان فره است. کيبه نام بليه به او نسبت داده شده

 بنابرایند شود. ميرد، چرا که قرار بود سياوش متولّشود، اما نمياز او دور و ميرا مي ایزدی

حمایت  زیرارود، توان گفت هر دو داستان به نوعي به سمت تعيين و تایيد پادشاه ميمي

کاووس، که در داستان کيچنان ،دایزدان امری ضروری برای تایيد سلطنت پادشاه بو

ه کرد این که باید به آن توجّ ای دیگرکند. نکتهياوش محافظت مينریوسنگ از فروهر س

کاووس و هم در داستان اتنه هر دو پادشاه، پادشاهاني نيکوکار است که هم در داستان کي

ای مثبت دارد چهره ،هکاووس نيز گفتيم که او در متون اوليّو خردمند هستند. دربارة کي

یيد ایزدان أس و با تین پرواز نيز سلطنت پادشاهي مقدّة ایزدی است. نتيجة او دارای فرّ

 است. 
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ایرانيان از  ميانکنند. عقاب در کاووس هر دو با عقاب پرواز مياز دیگرسو، اتنه و کي 

تهمورث، عقاب را رام کرد و از او  شاهنامها به روایت ای نيست، امّجمله مرغان اسطوره

ای فرخنده است و آن را به فال اطير ایران پرندهبرای صيد دام استفاده کرد. عقاب در اس

گوید که: از لشکرکشي کورش بزرگ به آشور مي نامهکورشگيرند. گزنفون در نيک مي

کرد. پدر کورش به هنگام بدرقة فرزند، عقابي را دید که پيشاپيش لشکر کورش پرواز مي»

« گرددن پيکار پيروز باز ميپدر این پرواز را به فال نيک گرفت و دانست که کورش از ای

، از کورش با نام شاهين شرق یاد شده است و به کتاب مقدس. در (912: 8998)هينلز، 

ه به ا با توجّبدین جهت شاهين یا عقاب نقش درفش شهریاران ایرانيان بوده است. امّ

نه بر تر اسطورة اتنه که اتتر و بدویهرین و ساختار وحشيالنّتر اساطير بينقدمت بيش

ها، رسد که اسطورة اتنه نسبت به دیگر روایتنظر ميآید، بهفراز خود عقاب به پرواز درمي

 تر باشد. تر و کهناصيل

 

 گيرینتيجه

روشن شد که   کاووس، نمرود، ووئي، ایکاروس و اتنهکي پس از واکاوی پنج اسطورة

ت اصلي هر یک از این گون پرواز هستند و شخصيّمایة همهر پنج اسطوره، دارای بن

ا در این ميان، روایات پرواز نمرود بيش از آید. امّروایات بنا بر دالیلي در پي پرواز برمي

مند به این ترتيب که هردو پادشاهي قدرت .کاووس نزدیک استدیگر روایات به روایت کي

ه پرواز درآمد، هایي واقع در بابل بکاووس نيز از کوشکنمرود بابل است و کي بودند، مقرِّ 

ها یا کاوی و کشف راز آسماننجة کُهر دو در پي ستيزه با خداوند و یا به خاطر روحيّ

کنند و )عقاب یا کرکس(، تریبت مي ط بر آن، در پي پرواز درآمدند، هر دو پرندگانيتسلّ

کنند و در فرجام هردو پس از مدتي اوج گرفتن در آسمان، سقوط به آسمان پرواز مي

به آتش افکنده شد و آتش سرد  که در زمان نمرود، ابراهيمند. از دیگرسو، چنانکنمي

کاووس نيز سياوش از کوهي از آتش گذشت و آتش گزندی به او گشت، در زمان کي

و یادآوری دارمستتر  توراته به نيامدن ماجرای پرواز نمرود در با توجّ بنابرایننرسانيد. 

های گونيه به همرسد که با توجّنظر مياسطوره، به یشة یهودی نداشتن اینمبني بر ر

ازی را نيز ت این دو، ماجرای پروتر شخصيّساني بيشکاووس، بعدها برای همنمرود به کي

ت تا جایي که در برخي از تواریخ دورة اسالمي، این دو شخصيّ اندبرای او جعل کرده

ماجرای پرواز نمرود و پرتاب نيزة او را  اگرچه دارمستتراند. داد شدهآشکارا با هم یکي قلم
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گيری ا با توجه به زمينة شکلداند، امّبه آسمان، برگرفته از اسطورة چيني ووئي مي

کاووس نزدیک باشد تر به روایت کيرسد ماجرای پرواز نمرود بيشمتفاوتشان به نظر مي

تر خود، تر و وحشيتار بدویهریني اتنه با توجه به ساخالنّتا ووئي. از دیگرسو، اسطورة بين

تر و روایت یوناني تر و اصيلرسد که نسبت به دیگر روایات مورد بحث کهننظر ميبه

ها رتر از دیگر روایات و یا برگرفته از آنخّأترش، مته به ساختار امروزیایکاروس، با توجّ

 باشد. 
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