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چكیده
افسانه در ادبيّات ملي هر كشور جايگاه ويژه اي دارد و كوششي است كه براي توجيه پديده اي به عمل مي آيد  .بديهي استت
اين كوشش به تمايالت روايان قومي كه مراحل ابتدايي تمدن و فرهنگ را طي مي كند  ،بستگي دارد .در ادبيات داستاني كهتن
ما شخصيّت ها و گاه موجوداتي به عنوان اسطوره مطرح مي شوند كه در ميتان آن هتا ستيمر – در بخشتي ا اوستتا و متتون
پهلوي  ،به ويژه در شاهنامه و متون عرفاني – ا آن جمله است  .سيمر و داستان او گاه به صورت رمز و نماد و گاه واقعيتي
اسطوره اي نمايان مي شود .در اين مقاله به بررسي سيمر و نام هاي آن در اوستا و متون پهلوي  ،شاهنامه و عرفان و ويژگتي
هاي هر كدام و نيز مكان هاي حضور هر يك و علت حضور آن ها ،رمز و را هاي وجود آن ها و وجوه مشترك و تمايز آنهتا
و دوگانگي گوهري سيمر پرداخته شده است .
واژگان کلیدی :سیمرغ  ،شاهنامه  ،اوستا  ،متون پهلوی و عرفان ..

مقدمه
در حماسه هاي ملي و كهن ما ايرانيان موجودات و برخي حيوانات نماد و اسطوره اند و جايگاه خاصتي را بته ختود
اختصاص داده اند  .در اين ميان  ،سيمر مخصوصاً در شاهنامه مرغي مرمو و اسطوره اي است  .او مرغتي« بتزر،،
سخنگو و چاره جوست كه بر ستيغ كوه البر آشيان دارد  ( .فسايي  ) 855: 9631 ،پرورنده ي ال است و پتر او راه
گشا و كليد حل مشكالت است  .ا سيمر در ادبيات فارسي و عربي به عنقا يا عنقاي ُمغرب (فروبرنده يتا غريت )
تعبير كرده اند و محل او را هم  ،به جاي البر  ،كوه قاف گفته اند  .فردوسي سيمر را « مر ژيان » و ال را « متر
پرورده » مي نامد :
چنان پير سر بود و پژمرده بود
همان ال كو مر پرورده بود
(فردوسي ) 911 /9 :9653 ،
چنين كام دل جويد ا رو گار
چو مر ژيان باشد آمو گار
( همان ) 8025 :
«لفظ سيمر مرك ا مر به اضافه ي لفظ « سئنه» در اوستا مي باشد كه به معناي شاهين يا بتا استت  .ستيمر
در ادب غير حماسي و عرفاني ايران به عنوان وجود ناپيدا و بي نشان است و غالباً « كنايه ا «انسان كامل» و نماينتده
ي «عالم باال» كه ا ديده پنهان است نيز به كار رفتته استت » ( نجتاني  « ) 366 :9652 ،و ا ستيمر بتراي تتداعي
وجود نامحدود بي نشان حق يا جلوه ي حق كه كمال مطلوب است سود جسته اند كه به حكم مباني اهل وحتدت ،
در عين حال چيزي نيست مگر «سي مر » كه همان طالبان ديدار او هستند( ».شريفي )588 : 9655 ،
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« او ال را پرورش مي دهد ،رودابه را در به دنيا آوردن رستم ياري مي دهد  ،در خوان پنجم اسفنديار حضور مي
يابد و رستم را در پيرو ي بر اسفنديار مدد مي رساند  .خم هاي او را معالجه مي كند و او را رهنمون مي شتود تتا
بر اسفنديار فائق آيد ( » .جهانگيري ) 985 :9631 ،
در شاهنامه به جز اين موارد نامي ديگر ا سيمر به ميان نيامده است  .اين ويژگتي هتا در شتاهنامه  ،متتون كهتن
پهلوي و اوستا -كه البته در آن ها اسامي متفاوتي ذكر شده است – او را موجودي هادي و اهورايي معرفي مي كنتد .
ا او به خداوند مهر  ،مر فرمانروا  ،مغ گردن فرا  ،مر پاك مهر  ،مر پاك ديد و نتدرتاً بتا نتام ستيرنگ (در متتون
عرفاني) و  ...تعبير شده است  .او دستگير بيچارگان است و جايگاهش مأمن اَمن و حتي شفابخش است .
در ادبيات اسالمي عنقا جاي سيمر را گرفته و مانند وي باشگاه او در كوه قاف است .عنقا ا ريشته «عنتق» و
به معناي «دارندهٔ گردن درا » است .وجه مشترك سيمر و عنقا «مر بودن» و «افسانهاي بودن» است .در واقع عنقتا
يك اسطورهٔ جاهلي عرب است و سيمر يك اسطورهٔ ايراني .شباهت هاي گفته شتده باعت شتده كته در ذهتن
شاعران و نويسندگان اين دو مر اسطوره اي گاهي به هم مشتبه شوند ،حال آن كه درحقيقتت دو خاستتگاه متفتاوت
دارند .عنقا نام مر افسانه اي است كه آن را در پارسي سيمر گويند .و هما مرغي است كته در بتان هتاي اروپتائي
گاهي به نام فنيكس  Phenixو ماني گريفين  Girffenخوانده ميشود .حافظ فرمايد:
كاينجا هميشه باد بدست است دام را
عنقا شكار كس نشود دام با چين
كلمة عنقا در بان هاي سامي پيش ا اسالم نيز آمده است چنانكه اين نام به صورت جمتع در عبتري قتديم
عناقيم آمده كه به معني گردن در ا ان مي باشد .در بان سرياني عنقا به صتورت  enoqûو در يونتاني Enakeim
 Evakerآمده است .نام سيمر در سانسكريت سينا  Syenaبه معني شاهين است و با كلمة شاهين فارستي ا يتك
ريشه مي باشد.
سیمرغ در اسطوره
سيمُر نام يك چهرهٔ اسطوره اي-افسانهاي ايراني است .پيشينه حضور اين مر اساطيري در فرهنگ ايراني بته
دوران باستان ميرسد .آن چه ا اوستا و آثار پهلوي بر ميآيد ،ميتوان دريافت كه سيمر  ،مرغي است فراخ بتال كته
در پروا خود پهناي كوه را فرا مي گيرد .بر درختي درمان بخش به نام «ويسپوبيش» يتا «هرويست تخمتك» كته در
بردارندهٔ تخمهٔ همهٔ گياهان است ،آشيان دارد .در اوستا اشاره شده كه اين درخت در در دريتاي «وروكاشتاً» يتا
«فراخكرت» قرار دارد .كلمهٔ سيمر در اوستا به صورت «مرغوسئن» آمده كه جتز نخستتين آن بته معنتاي «متر »
است و جز دوم آن با اندكي دگرگوني در پهلوي به صورت «سين» و در فارسي دري «سي» خوانده شدهاستت و بته
هيچ وجه نمايندهٔ عدد  62نيست؛ بلكه معناي آن همان نام «شاهين» مي شود .شايد هتدف ا ايتن واژه (ستي) بيتان
صفت روحانيت آن مر بودهاست.
« نام سيمر در اوستا « سَئِنَ » آمده است و در پهلوي او را « سين مَرو » گويند  .در فقره ي  19ا بهرام يشت نيتز
به اين مر با نام « مرغوسَئِنَ » بر مي خوريم  (».پور داود  ،بي تا ) 818 /9:
مستشرقين اين كلمه را به شاهين و عقاب ترجمه كرده اند  «.لغت سيمر همان « سَئِن » اوستايي است كته ا آن
يك مر بسيار بزر ،شكاري اراده شده استت  .در فرهنتگ هتاي فارستي و در اشتعار متقتدمين گتاهي «ستيرنگ »
جايگزين نام سيمر شده است  ( » .همان )
در جايي ديگر ا اوستا ا پرنده اي به نام « گرشي تر » پرنده يا مر مقدس و پيك ماجراي توفان نام برده شتده
و البته در اوستا در همين يك مورد نام اين مر آمده است اما در « اد اسپرم » « بندهشن » و «مينتوي خترد » ا ايتن
پرنده ي شگفت انگيز  -كه پيامبر اهورا مزداست  -ياد شده است .
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در گزارش پهلوي « چَخر -واك» نام مرغي كه شايد پرنده ي مقدسي بوده و مزدا آفريده ،به موج ونديداد در «
وَرجم كرد » نقش معنوي به عهده دارد .مطابق مندرجاتِ بندهش () 99/01-93/91و مينوي خرد (  ) 1/39اين متر
مي تواند تكلم كند و نشر دهنده ي آيين مزدايي است و مطابق همين متون در « ورجم كرد » اوستا به بتان مرغتان
تالوت شده است  (».رضي ) 611 / 9: 9613 ،
نقش پرنده در حوادث توفان مورد توجه است  ،چنان كه در روايتات ستومري  ،بتابلي و يهتودي كته بخشتي
درباره ي توفان شده است – به ويژه ماني كه اشاره به توفان نوح دارد – اين تقارن ديده مي شود  .در بُندهشن «رد
» و سرور پرندگان « كري شيفت » نوشته شده است  ( ».همان ) 615 :
به موج مينوي خرد ا مرغي ديگر كه مقدس است به نام « سَئِنَ » نام برده شده استت  .در بُندهشتن در جتايي
ديگر به مر « چَم رَوشَ » اشاره شده است كه هر سه سال بسياري ا مردم غير ايراني بر فرا كتوه البتر گترد متي
آيند تا به ايرانيان يان رسانند  « .ايزد بُر مر چَم رَوش را به آن كوه مي فرستد و آن مر چَم رَوش را بته آن كتوه
مي فرستد و آن مر همه ناايرانيان را چون دانه بر مي چيند ( ».همان)
سیمرغ در حماسه
سيمر نقش مهمي در داستان هاي شاهنامه دارد .كنامش كوه اسطوره اي قتاف استت .دانتا و خردمنتد استت و بته
را هاي نهان آگاهي دارد .ال را مي پرورد و همواره او را ير بال خويش پشتتيباني متي كنتد .بته رستتم در نبترد بتا
اسفنديار رويين تن ياري مي رساند و جز در شاهنامه ديگر شاعران پارسي گوي نيز سيمر را چهترهٔ داستتان ختود
قرار دادهاند.
سيمر در شاهنامهٔ فردوسي دو چهرهٔ متفاوت يزداني (در داستان ال) و اهريمني (در هفت ختوان استفنديار)
دارد .يرا همهٔ موجودات ماورا طبيعت نزد ثنويان (دوگانه پرستتان) دو قلتوي متضتاد هستتند .ستيمر اهريمنتي
بيشتر يك مر اژدهاست ،فاقد استعدادهاي قدسي سيمر يزداني است و به دست اسفنديار در خوان پنجمش كشتته
ميشود.
اگرچه در شاهنامه سيمر به منزلهٔ موجودي مادي تصوير ميشتود ،امتا صتفات و خصوصتيتهتاي كتامالً فترا
طبيعي دارد .ارتباط او با اين جهان تنها ا طريق ال است .به يكي ا امشاسپندان يا ايزدان يا فرشتتگان متي مانتد كته
ارتباط گهگاهشان با اين جهان ،دليل تعلق آنها با جهان مادي نيست .سيمر در ديگر متون اساطيري فارسي هم چون
«گرشاس نامه» اسدي توسي ،چهرهاي روحاني و فرا طبيعي ندارد .اصوالً جز در بختش استاطيري شتاهنامه ،بعتد ا
اسالم ما متن اساطيري به معناي حقيقي كلمه نداريم ،به همين سب است كه ستيمر تنهتا بتا شخصتيت و ظرفيتت
بالقوه تاويل پذيري اسطوره ايش كه در شاهنامه ظاهر ميشود.
در داستان هاي ملي ايران و شاهنامه  ،مر استطوره ا ي و افستانه اي و پرورنتده ي ال و راهنمتاي اوستت  .ا
سيمر در چهار جاي شاهنامه ياد شده است :
 -9هنگامي كه سام  ،جد رستم ،پس ا صبر و گذشت سال هاي طوالني صاح فر ند پسري شد كه
و ليكن همه موي بودش سپيد
به چهره نكو بود برسان شيد
( خالقي مطلق)931 /9 : 9653 ،
سام را گمان بر آن مي شود كه گناهي مرتك شده و شايد ا دين پاك روي گردانده است و اين مجتا ات اوستت .
ا اين رو فرمان مي دهد كودك را به كفاره ي آن گناه به كوهي دوردست ببرند و رهايش كنند .
ا آن بوم و بر دور بگذاشتند
بفرمود پس تاش برداشتند
(همان ) 933 :
اتفاق را سيمر در جست و جوي غذا ،كودك را مي بيند ؛ او را بر مي گيرد تا خوراك بچگان خود كند :
بزد بر گرفتش ا آن گرم سنگ
فرود آمد ا ابر سيمر و چنگ
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سوي بچگان برد تا بشكرند

بدان ناله ار او ننگرند

( همان ) 931 :
ليكن به دليل جثه ي نحيف ال ،او را اليق خورش نمي يابد و مهر و محبتش را در دل جاي مي دهد :
بدان خردِ خون ا دو ديده چكان
نگه كرد سيمر با بچگان
بماندند خيره در آن خوب چهر
شگفتي بر او برفكندند مهر
نكرد او به خوردن ا آن خرد ،ياد
خداوند مهري به سيمر داد
( همان)
سيمر پدر معنوي  ،مربي و راهنماي ال مي شود  .ماني كه فردوسي درصدد تشريح سيمر و كُنتام او و كتوه
البر بر مي آيد ،خواننده را با خويش به همراه سيمر و ال ا عرصه ي اسطوره به صحنه ي ديگري مي كشاند .
جايگاه سيمر كه آن هم آگاهانه انتخاب شده ،كوه البر است  .بنابراين  ،كوه البر (بُر كوه ) – كه در شتاهنامه
فراوان به كار رفته – به دور ا عالم و خلق نزديك سرچشمه نور و حيات قرار دارد و در همين جاست كته ستيمر
آشيانه گرفته است و ال را مي پروراند .فردوسي ا رابطه معنوي ميان سيمر و ال پرده بر مي دارد و مي گويد :
به سيمر آمد ندايي پديد كه اي مر فرخنده ي پاك ديد
كزين تخم مردي در آيد به بار
نگه دار اين كودك شيرخوار
( خالقي مطلق) 935 / 9: 9653 ،
با دريافت اين نداي فراحسي  ،سيمر ا اريكه ي خويش بر مي خيزد ،به سوي دنياي مادي پر مي
گشايد و ال را ا خاك بر مي گيرد و به جايگاه خود مي برد  « .لغت مرغان را به ال مي آمو اند و او را دستان نام
مي نهد ( » .آ مايش  ) 06 :9652 ،بر اعمالش ناظر است و در مشكالتش حاضر .
او مرغي ا خانواده مرغان ميني نيست  .ميني هست اما نه چون شاهين و عقاب و كركس و  ...بال و پترش ا
گوشت پر نيست ،ا نور و رنگ است  .سيمر در اينجا مظهري ا مظاهر انسان روشن روان و آگاه است  .سيمر و
ال يگانه و در هم تنيده اند .
فردوسي با آگاهي تمام شاهنامه را به نظم كشيده و سيمر را مطرح كرده تا راه و « طريقه متددجويي ا او را بته
مينيان بيامو اند و نشان دهد كه چه بايد بكنند تا سيمر به مددشان بشتابد( ».آ مايش) 01 :9652،
.0جاي ديگري كه در شاهنامه ا سيمر ياد شده  ،ماني است كه رودابه ،همسر ال ،باردار مي شود و وقت آن است
كه رستم به دنيا آيد ،اما چون جنيني درشت است رودابه بر جان خود مي ترسد و با مادرش سيندخت مي گويد :
و ان بار بردن نيابم جوا
همانا مان آمدستم فرا
(خالقي مطلق ) 038 / 9 : 9653،
درد چنان شديد است كه رودابه ا هوش مي رود .ال دست مدد به سوي سيمر درا مي كنتد و ا وي يتاري متي
جويد :
بخنديد و سيندُخت را مژه داد
چو ان پر سيمرغش آمد به ياد
و آن پر سيمر لختي بسوخت
يكي مجمر آورد و آتش فروخت
( همان ) 033 :
سيمر خردمند مي آيد و وي را راهنمايي مي كند؛ يعني روش تولد رستم به وسيله عمل جراحي را – كه اكنتون «
سزارين » ناميده مي شود – به ال و پرستاران رودابه نشان مي دهد :
يكي مرد بينا دل پرفسون
بيتتاور يكتتي خنجر آبتتگون
دل بيم و انديشه را پست كن
نخستين به مي ماه را مست كن
به صندوق تا شير بيرون كند
تو منگر كه بينا دل افسون كند

سیمای سیمرغ از منظراسطوره ،حماسه و عرفان

5 /

نباشد مراورا درد آگهي
بكتتتافد تهيگاه ستتترو ستتهي
( خالقي مطلق ) 033 /9 :9653،
همگان نگران بودند اما به دستور سيمر عمل كردند و موفق شدند.
 .6سومين جايي كه در شاهنامه ا سيمر سخن به ميان آمده در پنجمين ختوان استفنديار استت  .در اينجتا ستيمر
موجودي است كه به دست اسفنديار كشته مي شود  .اين سمير جفت همتان ستيمرغي استت كته در پترورش ال
نقش داشته است و همين برخورد در حد خود در پشتيباني سيمر ا رستم براي پيرو ي بر اسفنديار مؤثر واقع متي
شود  .چنان كه سيمر در ضمن سخن گفتن با رستم در آن داستان پر شور همتدردي ختود را بتا رستتم و رنجتش
خويش را ا اسفنديار بيان مي دارد  .در اينجا سخن ا جادو بودن يا اهريمني و پليد بودن اين ستيمر نيستت بلكته
فقط توصيف قدرت و پيكار و توانمندي اوست و حتي اين اسفنديار است كه حليه به كار مي برد تتا متر را بته دام
اندا د و همان تدبيري را كه در سومين خوان با اژدها به كار برده است  ،به كار مي بندد :
نماند ايچ سيمر را ي و فر
بر آن تيغ ها د دو پاي و دوپر
به خوناب صندوق و گردون بشست
چو سيمر ا آن تيغ ها گشت سست
چنان چاره گر مر بيچاره گشت
همي د بر او تيغ تا پاره گشت
( همان ،ج) 010 : 8
 .1آخرين رد پاي سيمر در شاهنامه در نبرد رستم و اسفنديار است كه جزئيات آن معلتوم استت  .در ايتن واقعته ،
نقش سيمر عالوه بر نجات و بهبودي رستم و رخش ،گشودن را رويين تن بودن اسفنديار است  .همتان طتور كته
قبالً گفته شد ،در اينجا سيمر اشاره اي هم به جفت خود – كه در خوان پنجم به دست اسفنديار كشته شده است –
دارد و اين طور مي نمايد كه براي انتقام گرفتن ا اسفنديار خواستار مر ،اوست .
بپرهيزي ا وي نباشد شگفت مراد خود اندا ه بايد گرفت
به دستان و شمشير كردش تباه
كه آن جفت من مر با دستگاه
( خالقي مطلق ) 129 / 8 :9653،
اسفنديار خود پيش ا مر ،بي آنكه به رويين تن بودن خويش اشاره كند  ،به پسرش بهمن مي گويد :
نگه كن بدين گز كه دارم به مشت
به مردي مرا پور دستان نكشت
سيمر و ا رستم چاره گر
بدين چوب شد رو گارم به سر
(همان ) 193 :
پرونده سيمر در همين داستان شاهنامه بسته مي شود و در داستان هاي ديگر شاهنامه ردپتايي ا او ديتده نمتي
شود .
سیمرغ در عرفان
اصوال ً جز در قسمت اساطيري شاهنامه  ،بعد ا اسالم ما متن اساطيري به معناي حقيقي كلمه نداريم  ،بته همتين
سب است كه سيمر تنها با شخصيت و ظرفيت بالقوه تاويل پذيره اي اسطوره ايش كه در شاهنامه ظاهر مي شتود ،
به آثار منظوم و منثور عرفاني فارسي راه مي يابد و ا طريق شخصيت رمزي خود در عناصر فرهنگ استالمي جتذب
مي گردد.البته معلوم نيست كه دقيقا ً ا چه ماني و به دست چه كسي سيمر صبغه ي عرفاني گرفته است .
پس ا شاهنامه ي فردوسي كتاب هاي ديگري نيتز در ادبيتات فارستي هستت كته در آن هتا ذكتري ا ستيمر و
خصوصياتش آمده است.ا جمله ي آن ها كت و رساالت ير را مي توان بر شمرد:رسالة الطير ابن سينا  ،ترجمته ي
رسالة الطير ابن سينا توسط شهاب الدين سهروردي  ،رسالة الطير احمد غزالي  ،روضة الفتريقين ابوالرجتا چتاچي ،
نزهت نامه ي عاليي(نخستين دايرة المعارف به بان فارسي )  ،بحر الفوايد (متني قديمي ا قترن ششتم كته در قترن

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

چهار و پنج شكل گرفته و در نيمه ي دوم قرن ششم در سر مين شام تاليف شده است) و ا همه مهم تر منطق الطير
عطار .
اما در مسير رقم خوردن شخصيت سيمر ا شاهنامه تا منطق الطير مراحل مياني فراواني وجود دارد كته در آنهتا
استحالة تاريخي و گام به گام اين موجود را مي توان پي گرفت.
يكي ا قصه هايي كه توجه صوفيان و عارفان ايران را جل كرده و به اعتقاد ايشان بياني رمزي و تمثيلي ا ستير
و سلوك معنوي سالكان طريقت به سوي حقيقت مي باشد ،داستان سفر مرغان به درگاه پادشاه خود عنقا يتا ستيمر
است .اين قصه به روايات و صور مختلفي در ادبيات اسالمي آمده و هر يك رساله الطير نام گرفته است .اين داستتان
عبارتست ا رهايي مرغان ا قفس و پروا آنان به سوي باال و گذشتن ا بيابان هتا و درياهتا و كتوه هتا و سترانجام
رسيدن به مقصود و ديدار پادشاه خود سيمر .
نخستين كسي كه در اسالم در نقل اين داستان در سير معنوي عرفاني پرداخته حكيم ابتوعلي ستينا (در گذشتته در
 101ه.ش) است .ابن سينا نفس يا روح را به مرغي تشبيه مي كند كه در ميان گروهي ا مرغان در دام صتياد گرفتتار
مي آيد و به ياري ديگر مرغان ا قفس آ اد مي شود و ا راه هايي درا و بيابان ها و منزل ها وكوه ها عبور مي كنتد
و سرانجام پس ا تحمل رنج فراوان به شهر پادشاه مرغان مي رسد و به ديدار وي توفيق مي يابد و ا همة رنتج هتا
راحت مي گردد.
رساله الطير ابن سينا داستاني است لغز مانند و آن قصه مرغي است كه با جماعت مرغان ديگر به دام صياد افتتاده
و اسير قفس شده رو گاري بدان حال مانده تا ا درون قفس مشاهده كرده است كه بعضي ا مرغان قفس را در هتم
شكسته اند و در فضا پروا مي كنند .مر گرفتار ا ايشان خواسته است تتا او را بته جهتان آ ادي رهنمتون شتوند و
چندان اري مي كند تاراه رستگاري را به دو مي آمو ند .سپس به همراه يكديگر سفر آغا مي كنند و ا هفتت كتوه
مي گذرند و به سوي كوه هشتم به پروا درمي آيند و در آنجا مرغاني يبا مي بينند كه بتا ايشتان هتم صتحبت متي
شوند و رد مي يابندكه در پس آن كوه شهري است كه شاه بزر ،مرغان در آن شهر جاي دارد به سوي آن شتهر متي
شتابند و شاه بزر ،را ديدار مي كنند وا وي مي خواهند تارشته تعلق را ا پايشان بگشايد .پادشاه بزر ،متي گويتد
آن رشته را آن كس با تواند كرد كه بسته است و من كس بدو مي فرستم تا بند ا پاي شما بگشايد .مرغان بتا متي
گردند و همچنان در راهند تا به گشاينده بندها برسند.
پس ا ابن سينا اين داستان به بيانات گوناگون به شرح وتوضيح آمده است .عين القضات همداني در يكي ا نامته
هاي خود مي نويسد « :مرغان چند سال در طل سيمر بودند چتون بته درگتاه او رستيدند ستال هتاي بستيار بتار
خواستند و بار نبود بعد اللتيار والتي جواب ايشان دادند كه ان اهلل غني عن المالمين»( .همداني )022 / 9 : 9131 ،
حجه االسالم ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (در گذشتته در  882هجتري) رستاله اي دارد بته بتان
عربي به نام رساله الطير كه خالصه آن اين است:
اصناف مرغان با اختالف انواع و طبايعشان گرد آمده گفتند به ناچار ما را پادشاهي است كه او را عنقا استت .پتس ا
استخبار بسيار خبر يافتند كه تختگاه اين شهريار در برخي ا جزاير كشورهاي غربي است .پس به شوق ديتدار او بته
پروا آمدند و ا كوه هاي بلند و درياهاي پهناور بگذشتند و بر اثر انواع مصائ بسياري ا ايشان هالك شدند و جز
گروهي اندك نتوانستند خود را به درگاه پادشاه مرغان برسانند .شاه مرغان كه در كوشكي بس بلنتد و استتوار جتاي
داشت كس فرستاد و سب آمدن ايشان پرسيد .گفتند كه شوق ديدار ملك ما را بدين جا آورد .شاه گفت :آمدن شتما
بدين جا بيهوده است ،شما خواه بدين جا بياييد يا نياييد ما شاهيم و ما را به شما نيتا ي نيستت .چتون استتغنا او را
دريافتند نا اميد شدند و شرمنده گشتند .ملك گفت :حال كه ناتواني خود را ا معرفت و شناسائي مقتام متا دريافتيتد،
برماست كه شما را منزل و مأوي دهيم يرا اين جا خانه كرم است و هر كه حقارت خود را در اين درگتاه دريافتت.
باشد شايسته است كه عنقا شاه مرغان او را دمسا و همنشين خود سا د.
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يكي ديگر ا صوفيان ايران كه رساله الطيري نظير اين رساله دارد احمد غزالي برادر امام محمد غزالي است كته
شايد رساله الطير او كه به نام داستان مرغان است و ترجمة رساله الطير عربي بترادرش امتام محمتد غزالتي بته بتان
فارسي باشد.
يكي ديگر ا صوفيان بنام ايران عارف شهيد و شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي يحيي بتن حتبش (در گذشتته
در  853هجري) است كه نه تنها رساله الطير ابن سينا را به پارسي برگردانيده بلكه در آثار ديگرش مانند عقتل سترخ
هم اشاراتي به گرفتاري مر جان در قفس تن و نيا وي به رهايي ا آن نموده است .وي در رسالة ديگر خود به نتام
الغربيه العربيه كه به عربي نوشته و آن را شيوايي بسيار است و مانند رساله الطير ابن سينا استت بته حتدي نفتس و
احوال متعلقه به آن اشاره كرده است.
نظير اين رساله الطيرها بسيار است كه پس ا رساله الطيرهاي مذكور مي توان ا رساله الطير بيهقي ابوالحسن علتي
بن يد معروف به ابن فندق (در گذشته در  838هجري) و لستان الطيتر اميتر علتي شتير نتوايي متتخل بته فتاني
(درگذشته  123هجري) ،به بان تركي جغتائي نام برد.
اين روند تاريخي در دست شاعران عارف قرن ششم و هفتم -سنايي ،عطار ،و مولوي -شتتاب و ژرفتاي بيشتتري
مي گيرد؛ به گون هاي كه با تاب آن را در نظام معناسا ي شعر فارسي مي توان به آساني ديد.
شاعران كه ديگر نشاني ا سيمر نيافتند با خيال خويش هر بار تصوير درخشان ديگتري ا او ترستيم كردنتد.
«قله نشين قاف» در نظرمولوي نمايندهي عالم باال ،مر خدا و مظهر عاليترين پروا هاي روح و انسان كامل شتناخته
است(.ياحقي  )031 : 9631 ،عارف مشهور ،رو بهان بقلي ،آن را كنايه ا روح و گاه كنايه ا پيامبر اكرم(ص) دانسته
است .وي ( )323-800روح را به مر تشبيه كرده و به گرفتاري وي در قفس تنگ و رهايي او و پروا ش در آسمان
ملكوت و ورود وي به سراپردة جبروت اشاره نموده است  .سهروردي تصويري واال و بينظير ارائه كرده كه نزديتك
به خداست  :پروا كند بيجنبش ،ميپرد بيپر ،نزديك شود بي قطع اماكن ،همه نقشها ا اوست و او خود بيرنگ.
همه بدو مشغولند او ا همه فار  ،در مشرق است ارما مغ ا او خالي نيستت .همتهي علتوم ا صتفير آن ستيمر
است و سا هاي عجي مثل ارغنون و غير آن را ا صداي او سا ند(.سجادي )110 : 9618 ،
رساله الطيرها بي شك تأثير فراواني در نفس شيخ عطار داشته است و او ا آنها در سترودن منطتق الطيتر ختود
الهام گرفته است .اما الحق عطار گوي سبقت ا پيشينيان خود ربوده و اين قصه را كه ابن سينا و غزالي و ستهروردي
كوتاه و خشك و فلسفي بيان كرده اند با تفصيل و به طر ي بتديع وشتيرين و دلنشتين ادا كترده استت كته خوانتده
صاح دل كمتر ا خواندن آن سير مي شود .شاهكار عطار در بيان اين داستان گذاشتن كلمه سيمر به جاي عنقتا و
با ي كردن با آن كلمه ا نظر فن بديع و جناس آوردن سيمر با سي مر كه تنهتا را هنتر وي و دقتت وي در ايتن
تجنيس است تا صدها مر طال سيمر را در سفر پر مصائ خود به سي متر رستانيده و آنتان را در برابتر آيينتة
حقيقت بين وحدت وجود ،محو در جمال خويش كند شيخ فريد الدين عطار نيشابوري (در گذشته در  391هجتري)
كه ا عرفاي قدر اول ايران در قرن هفتم است كتابي به نام منطق الطير يا بان مرغان دارد كته ا ميتان مثنتوي هتاي
عرفاني او دل انگيز تر و ا همه شيواتر است و مي توان آن را تاج مثنوي هاي عطار دانست.
در منطقالطير ،سيمر مظهر خداست .مرغان در جستجوي ستيمر برمتيآينتد و بته راهنمتايي هدهتد راهتي قتاف
ميشوند تا او را بيابند اما دشواريهاي راه عدهي يادي را ا رسيدن مانع ميشود .سرانجام وقتي به
مقصد ميرسند سيمرغي نميبينند ،در خود نظر ميكنند كه سي مر ماندهاند .اين داستان تمثيلي ،بيتانگر وحتدت در
كثرت و كثرت در وحدت است .سيمر درمنطقالطير حقيقت كامل جهان است .عطار او را منبع فيض و سرچشتمه-
ي هستي تصور مي كند كه كامالن جهان ،تمام همّ خود را صرف شناسايي او ميكنند و پتس ا طتي مراحتل مهلتك
چون قطرهاي كه در پهناي دريا محو ميشود ،خود را بته ايتن وجتود بتينهايتت متيرستانند و در او محتو و فتاني
ميشوند(.عطار )698 : 9611،
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اين روايت در روية روايت داستانِ سفر مرغان است به سوي قاف و تشرّف حضورشان بته بارگتاه ستيمر  ،امتا
اين تمثيل خود صورت آشكار سلوك عارفان است تا حضرت خداوندي -كه همانا سيرالياهلل باشتد .در منطتقالطيتر
بارها سخن ا سيمر ميرود و ما ا اين ميان دو گفت و شنود را برگزيدهايم .شرح نخستت ا بتان هدهتد ،يعنتي
مرشد و دليل راه پرندگان ،است .در آغا  ،صداي راوي دانايي را ميشنويم كه در ابياتي آذيتن بستته بته تشتبيهات و
نمادهايي پيچيده و پوشيده بر عوام و شكلگرفته در باني مطنطن و پرطمطراق هدهد و ديگر پرندگان را بتر صتحنه
آورده و به آنان خوشامد ميگويد .آنگاه به مجمعي اشاره ميكند كه «مرغان جهان» تشكيل دادهاند تتا بتراي پرستش
خود« ،چون بود كاقليم ما را شاه نيست؟» پاسخي بيابند .رواي سپس رشتتة ستخن را بته هدهتد متيستپارد .هدهتد
نخست پيشينة خويش را با ميگويد و كارهاي خود را برميشمارد .او -كه محضر سرشار ا فيضِ ستليمان را درك
كرده و در واقع نامهرسان او بوده و سالها در دريا و خشكي سير و سلوك كرده -پادشاه پرندگان را ميشناسد و مي
تواند پرندگان را به حضرت او راه بنمايد .سپس ،ا ايشان دعوت ميكند جانفشاني كننتد و پتاي در راه گذارنتد .آن
گاه به تأكيد تكرار ميكند كه :
پس كوهي كه هست آن كوه قاف
هست ما را پادشاهي بيخالف
او به ما نزديك و ما و دورِ دور
نام او سيمر سلطان طيور
نيست حدّ هر فاني نام او
در حريم عزّت است آرامِ او
هم نور و هم ظلمت پيشِ در
صد هزاران پرده دارد بيشتر
كو تواند يافت ا وي بهرهاي
در دو عالم نيست كس را هرهاي
در كمال عزّ خود مستغرق است
دايماً او پادشاه مطلق است
(عطار)191 – 190 : 9611 ،
هدهد ،با آنكه تاج فخر به سر دارد و ا ديگر مرغان سر استت ،آشتكارا در وصتف ستيمر فترو مانتده .در ايتن
درماندگي نكتهاي نهفته است كه در نهايت به معضل بيان مفاهيم و حاالت عرفاني بر ميگتردد .شتباهت ستيمر بته
شاهان جهان در مصراع «هست ما را پادشاهي بيخالف» در مقام صورتي ا صور خيتالي شتاعرانه تصتويري ديترين
است .در بيان عرفاني اين تصوير گام نخست در فرايندي است كه بارها در شعر شاعران عارف به آن برميختوريم و
آن همانا ساختن و ويران كردن هم مانِ بان است در كار وصف موجودي در ذات وصفناپذير .كالم بشر ،كه ختود
با تابي ا فكر محدود اوست .البته محدود است به حدودي كه وجود پروردگار در آن نميگنجتد .در عتين حتال ا
كالم گزيري نيست .عزت سيمر خاص خود اوست و ديگري را در اين جهان يا جهانيهاي ديگر ياراي رستيدن بته
كبرياي سيمرغي نيست .پس راه وصل جز يكي نيست و آن محو يا فناي مرغان است در سيمر « :محوِ ما گرديتد»...
اما در اين امحا را ي است كه تنها آنكه در سيمر محو شده خويش را با مييابد« :تا به ما در خويش را يابيد بتا »
و آنگاه كه مرغان بر اين فرمان گردن ميگذارند («محو او گشتتند )»...ديگتر ستخني بتراي گفتتن بتاقي نمتيمانتد:
«والسالم»! اين شگرد شاعرانه صحنة پاياني منطقالطير را به صحنهاي بتا متيپيونتدد كته در آن هدهتد بته توصتيف
سيمر برخاسته بود( .سهروردي ،9688 ،ج )989 : 9
اكثر محققان ادبيات  ،ا جمله «دكتر شفيعي كدكني» معتقدند كه در منطق الطير  ،ستيمر رمتزي ا وجتود حتق
تعالي است.سيمر رمز آن مفهومي است كه نام دارد و نشان ندارد .ادرك انسان نسبت به او ادراكي است بي چگونته
 .سيمر در ادبيات ما گاهي رمزي ا وجود آفتاب كه همان ذات حق است  ،نيز مي شود .ناپيدايي و بي همتتا بتودن
سي مر  ،دستاويزي است كه او را مثالي براي ذات خداوند قرار مي دهد.محقق ديگر ادبيتات « ،دكتتر پورنامتداريان»
معتقد است كه در اين داستان  ،سيمر در حقيقت رمز «جبرئيل» است.چرا كه تقريبا ً تمام صفات ستيمر در وجتود
جبرئيل جمع است.صورت ظاهري آن ها ( بزر ،پيكري  ،شكوه و جمال  ،پر و بال ) به هم شباهت دارد.بنا بتر آيته
ي يك سوره فاطر فرشته ها بال دارند .در داستان ال و سيمر  ،سيمر واستطه ي نيتروي غيبتي استت و ال هتم
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سيمايي پيامبر گونه دارد.اين ارتباط بي شباهت به ارتباط جبرئيل (فرشتته ي وحتي) و پيتامبران نيست.شتبيه داستتان
پرورش كودك بي پناه توسط سيمر در مورد جبرئيل در فرهنگ اسالمي وجود دارد.جبرئيل نگهدارنتده ي كودكتان
بني اسرائيل است كه مادرانشان آن ها را ا ترس فرعون در غارها پنهان كرده اند.مشابه عمل التيام بخشي خم هتاي
رستم توسط سيمر را  ،در فرهنگ اسالمي در واقعه ي شكافتن سينه ي رسول خدا در ارتباط با واقعه ي معراج مي
بينيم.
آشیان سیمرغ در اسطوره
« كنام و محل استقرار سيمر در اوستا در باالي درختي برپاست كه در ميان اقيانوس «فراخكترت » متي باشتد .در
متون پهلوي نيز اين گونه اشاره شده است  .اين درخت در اوستا « ويسپوبيش » خوانده شده استت .در فصتل  95ا
بندهشن در فقره ي ، 1كلمه ي مذكور به همين نام ذكر شده است  « .هماك پژشك» يعنتي پزشتك و دارو و درمتان
ويسپوبيش اوستا يا هماك پژشك پهلوي صفت درخت مذكور است  .اسم ايتن درختت در جتاي ديگتري ا كتت
پهلوي « هرويس تخمك » ضبط شده است ؛يعني درخت كليه ي تخم هاي گياه رُستتني ( ».رضتي ،9613،ج:0
) 811
«
بندهشن،فصل« 1درخت هرويس تخمك در ميان اقيانوس فراخكرت روييتده استت» در كنتار درختت
گوترن » دانه هايي كه ا اين درخت فرو مي ريزد باران تشتر برگرفته با باران فرو مي بارد (تشتر خداي مهربتان ) در
باب درياي فراخكرت بايد گفتت  « :ايتن دريتا يتا وئوروكشته » در اوستتا اهميتت يتادي دارد ؛ يترا بستياري ا
رويدادهاي باستاني ،حماسي و ديني در كنار و ساحل آن روي داده است » ( .پورداوود  ،بي تا  ،ج) 811 : 9
در مينوي خرد فصل  30فقره  92مي گويد  « :سيمر كجا آشيان دارد ؟» فقتره « : 61آشتيان ستيمر درختت دور
كننده ي غم بسيار غم بسيار تخمه است  ».فقره ي « : 65و هر گاه ا آن برخيزد هزار شتاخه ا آن درختت برويتد».
فقره ي  « :61و چون بنشيند هزار شاخه ا آن بشكند و تخم ا آن پراكنده شود ( ».تفضلي ) 50: 9681 ،
«
در گزيده هاي اد اسپرم فصل  6بند  61و  12آمده استت  «:درختت در بردارنتده ي همته ي تختم هتا و
هروس تخمك » را در ميان درياي فراخكرت آفريد كه همه ي انواع گياه ا آن رويد و سيمر در آن آشتيان دارد .
هنگامي كه ا آن به پروا در آيد ،تخم خشك را بر ل آب افكند و آن تخم ها با بر مين باريتده شتوند و « هتوم
سپيد» را در نزديكي آن درخت آريد كه دشمن پيري و نده گر مردگان و به مر ،كننده ندگان است (».ميرفخرايتي
 32 : 9633 ،و ) 39
روايت پهلوي فصل  69مي گويد  « :تو كه ردشتي ،اگر تو را تنگي فرا رسد يا فراخي ،ا گفتن دين بتا نايستت
؛ يرا كه اين سر مين اگر هامون شود و آب اگر اندر دريا بايستد و سيمر اگر اندر آن بيشتر آشيان گيرد و هر كه در
جهان است اگر با خيزد ،خروشيد اگر بدان راه رود و هر كه اندر جهان است اگر بي گناه شود ،همه به سب نيايش
هرمزد و امشاسپندان به دين بود ( ».رضي ،9613،ج) 618: 9
در بند  998بندهش مي گويد« :هر سال سيمر آن درخت را بنشاند (درخت بس تخمه در درياي فراخكرت ) آن
تخم هايي فرو ريخته در آب آميزد ،تشتر آن را با آب باراني ستاند ،به كشورها باراند  .نزديك بتدان درختت « هتوم
سپيد » درمان بخش پاكيزه ،در كنار چشمه «ارد ويسور » رشته است  .هر كه آن را ختورد بتي متر ،شتود و آن را «
گوترن » درخت خوانند ( » .پور داوود ،بي تا ،ج) 811 : 9
در يشت ، 90رَشَن يشت بند  91آمده است  « :اگر تو هم ،اي رشن پاك ،در باالي آن درختت ستيمر – كته در
ميان فراخكرت برپاست ،آن درختي كه داراي داروهاي پاك ،داروهاي مؤثر است و آن را « ويسپوبيش » يعني « همته
را درمان بخش » خوانند  ،بروي ،در آن تخمه هاي كليه گياهان نهاده شده است »( .پور داوود  ،بي تا  ،ج) 816: 9

 / 61نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

در بهرام يشت كرده ي  98بند  91آورده است « :بهرام اهورا آفريده را مي ستاييم  .بلند پيرو ي (بهرام ) بتافّر ايتن
خانه را ا براي گله گاوان فرا گيرد  .چنانچه اين سيمر اين ابر بارور ،كتوه هتا را احاطته متي كنتد  ( ».دوستتخواه
 « ) 052 :9639،در بند  13و  11بندهشن درباره چگونگي كوه ها نام كوه « ابرسين يا ابورستين « كته در اوستتا متي
باشد  ،آمده است  .معنايي اين واژه « فرا سيمر » يعني باالتر ا حد پروا سيمر ذكر شده است ( ».رضتي 9636 ،
) 690 :
آشیان سیمرغ در حماسه
جايگاه سيمر در شاهنامه ،كوه البر است  « .ال » در بان پهلوي كه فردوسي بر آن تسلط داشته به معناي كوه و
«بر » به معناي باشكوه و ستبر است.در اوستا اين كوه با نام « هره بره ئيتي» و در پهلوي « هره بر » و « هربتورس
» آمده است  ( .دهخدا  ، 9611،ج) 6911 : 0
به خورشيد نزديك به دور ا گروه
يكي كوه بدنامش البر كوه
( خالقي مطلق ،9653،ج) 938 : 9
در شاهنامه  ،البر كوهي واقع در ايران مين است كه فرانك  ،مادر فريدون  ،ا بيم ضحاك  ،فر ندش را به آنجتا
برد و به پارسا مردي سپرد ؛ سيمر  ،ال را در آنجا يافت و پرورش داد ؛ رستم ،كي قباد را ا آنجا آورد و بر تختت
شاهي نشاند  .و نام اين كوه به صورت «بر » و «البر كوه» نيز آمده ا ست.
آشیان سیمرغ در عرفان
در عرفان  ،نشيمن و منزل سيمر و عنقا  ،كوه قاف است  .بنا بر اساطير اسالمي آفرينش  ،رشته كوهي استت كته
اطراف مين را احاطه كرده است و كناره هاي آسمان برآن است  ،و به روايتي نگاه دارنده ي مين است و اگر نبتود
مين همواره لر ان مي بود  .كوه قاف ا مرّد سبز است و رنگ آسمان انعكاسي ا رنگ آن است .كستي نمتي دانتد
آن سوي كوه قاف چيست ؛ بعضي گفته اند مسكن فرشگان است و برخي آن را جايگاه اجنّه دانستته انتد و گروهتي
گفته اند سر مين هايي است ا طال و نقره و مشك ( .شريفي )9998: 9655 ،
در برخي روايات آمده است كه در كناره ي كوه قاف دو شهر است  :يكي جابلقا كته ا ستوي مشترق و ديگتري
جابلسا كه ا سوي مغرب به آن پيوسته اند .غالباً آن را با البر يكي شمرده و نهايت عالم دانسته اند  .همچنين ا اين
رو كوه قاف را محيط بر مين مي پنداشتند گاه تعبير قاف تا قاف را به كنايه ا تمامي مين يا تمامي جهتان بته كتار
برده اند(.همان)
در ادب فارسي  ،كوه قاف غالباً به عنوان سرحدّ عالم و نشيمن سيمر مورد اشاره قرارگرفته است  .صتوفيان هتم
كه هميشه اين گونه امور را با تعبيرات دلكش خود بصورت خاصي در مي آورند  ،قتاف را ستر مين دل و سترمنزل
سيمر جان و حقيقت و راستي مطلق دانسته اند كه همه سعي سالك صرف رسيدن به آن مي شود ؛ امتا رستيدن بته
اين سر مين مقصود ها  ،بدون حمت و مشقت و گذشتن ا عقبات صع ممكن نيست و سالك ناگزير استت كته
براي گذشتن ا اين راه بي نهايت كه هر شبنمي در آن صد موج آتشين است ،همرهي خضتر كنتد و دل و جتان بته
هدهد سليمان سپارد تا او كه ا مخاوف اين طريق هولناك آگاه است او را به قله ي اين كتوه بتي ينهتار برستاند و
كيفيت اين منزل گاه عجي را كه قل و فواد و دل ا آن اصطالح مي كنند به او نشان دهد .در مثنوي مولوي عالوه
بر معاني اصلي  ،گاه به عنوان جلوه هاي الهي در عالم صفات و گاه در كنايه ا انسان كامل آمده است  .سهرودي نيز
در رساله عقل سرخ آن را ا عجاي به شمار آورده و توصيفي رمزآميز ا آن به دست داده است (.همان)
حاصل كالم آن كه قاف  ،اصل و اساس و پايه و مايه ي همه ي بلندهاي جهان و منزلگاه ايتزد و مهتر و فترو و
روشني و صفا بوده است و در قرآن كريم مظهر قدرت و قدسيّت گرديده و در اساطير با ذوالقترنين كته بته مطلتع و
مغرب شمس رسيد سخن گفته است .و صوفيان قاف را سر مين دل و سترمنزل ستيمر جتان و حقيقتت و راستتي
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مطلق دانسته اند كه همه سعي سالك صرف رسيدن به آن مي شود ؛ و راهي بس دشواره و پرمخاطره( .عطار 9611 ،
)621 :
وجوه مشترك و تمایز سیمرغ در حماسه و اسطوره
سيمر شاهنامه در عين منحصر به فرد بودن  ،نقاط مشتركي با سيمر هايي كه در اوستا و منتابع پهلتوي موجتود
است  ،دارد و همين نقاط مشترك  ،مرغي بسيار رمزآلود را به وجود مي آورد كه نظريه پردا ي دربتاره ي آن دشتوار
است .در اينجا به چند مورد ا اين وجوه اشاره مي شود :
 .9در شاهنامه سيمر بر بلنداي كوه است و آن كوه البر نام دارد كه طبق نوشته هاي پهلوي و اوستا مركتز جهتان و
ريشه تمامي كوه ها و سرحد ميان نور و ظلمت است.
در منابع پهلوي در اوستا هيچ جا آشيانه سيمر بر بلنداي كوه ذكر نشده است  .البتته در بخشتي ا بهترام يشتت و
همچنين قسمتي مختصر در بندهشن به احاطه سيمر بر كوه ها اشاره شده ليكن بته محتل استتقرار آن اشتاره نشتده
است بلكه جايگاه سيمر را بلنداي درختي ميان درياي فراخكرت مي داند كه قبالً ذكر شده است .
 .0سيمر در شاهنامه جفتي دارد كه ماده و داراي دو فر ند است .البته اگر آن را همزاد اين سيمر بدانيم بهتر استت
 .اين مطل تنها در شاهنامه آمده و در اوستا يا منابع پهلوي ا جفت سيمر نامي بيان نشده است .
 .6سيمر در شاهنامه سخن مي گويد و به ال هم سخن گفتن مي آمو د .در ات اسپرم بخش  66در اوستا نيتز بته
اين مطل اشاره شده است .ال بان سيمر را مي دانست؛ يرا هفت سال او را پرورده و سخنانش را بتراي رستتم
ترجمه كرده بود اما در شاهنامه ،رستم با آن بان آشناست و سيمر با او سخن مي گويد و در نبرد با استفنديار او را
راهنمايي مي كند .سيمر در شاهنامه حكيم و دانشمند است اما ظاهراً به ال جز سخن گفتن چيز ديگتري آمو شتي
نمي دهد و ال دانش و حكمت را پس ا جدايي ا سيمر فرا مي گيرد.
كه گفتي ستاره ست ا فروختن
چنان گشت ال ا بس آموختن
كه چون خويشتن در جهان كس نديد
به راي و به دانش به جايي رسيد
( خالقي مطلق ،9653 ،ج )959 : 9
سيمر در اوستا مرغي پاك و كارآ موده است كه بر درختي كه داروهاي پاك و موثر دارد و شفابخش است ندگي
مي كند .تنها شاهدي كه در مورد سيمر در فرمان بخشي و حكمت آن پيدا مي كنيم ،همين رابطه اش با درختت
است .
 .1پر سيمر در اوستا و متون پهلوي معجزه گر است .پر اين مر كه البته گاهي در اين متون بتا نتام هتاي مرغكتان
مر و يا شاهين و گاه ارغن بزر ،شهپر ناميده مي شود ،درمان كننده تن و باطل كننده سحر و جادو است .هر كتس
آن را داشته باشد ديگران ا او هراسناك اند( » .كانوي  .جي )11 :9619 ،
در بهرام يشت كرده  91بندهاي  63 ،68 ،61آمده است « :بهرام اهورا آفريده را مي ستاييم :ردتشت ا اهورا متزدا
پرسيد :اي اهورامزداي پاك ،اي آفريدگار جهان مادي ،اين قدس ،اگر من ا مردان بسيار بدخواه آ رده شوم چتاره را
چيست؟ آن گاه اهورامزدا گفت :پري ا مر ارغن بزر ،شهير بجوي .اين پر را به تن خود بمال .بتا ايتن پتر ستحر
دشمن را باطل نماي .كسي كه استخواني ا اين مر دلير يا پري ا اين مر دانا با خود دارد هتيچ مترد توانتايي او را
نتواند كشت .آن او را پناه بخشد .آن پر مرغكان مر  ،بزرگواري و فّر بسيار بتدان كتس خواهتد بخشتد و او را پنتاه
خواهد داد .آن كس كه پر شاهين با خود دارد و همگان ا او هراسناك اند و به هر انسان كه همه دشمنان بتراي تتن
خويش ا من ( اهورمزدا) مي هراسند .همه دشمنان ا نيرو و پيرو ي كه در متن نهتاده شتده استت بيمنتاك انتد» (
اورنگ)11-11 :9616 ،
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« در يشت  91/68آمده كه « پَرنَه» كه به احتمال پر يا شاه پري ا بال يك پرنده ( سيمر  ،با  ،شتاهين يتا  ) ...را
هنگام جنگ به تن مي سوده يا مي ماليده اند و معتقد بودند كه گزند و سحر دشمن را باطل مي كند .اين انديشته در
همين گذشته نزديك در ايران و بعضي ملل ديگر رايج بود كه به كمان و تير يا كاله خود ،شتهپري ا پرنتدگان قتوي
شكاري براي شگون مي دند ( ».رضي ،9613 ،ج )9258 :0
او بر درختي درمان گر ساكن است .در شاهنامه پر ،همراه فرد است ( ال و رستم )  .آن را تنها در مواقعي كه بته
كمك نيا دارند بر مجمر مي نهند و مي سو انند تا سيمر ظاهر شود و اين سيمر است كه حالل مشكالت است و
او را راهنمايي مي كند .در مداواي رستم و رخش نيز پر ،درمان كننده نيست بلكه خود سيمر استت كته شتفابخش
است.
 .8در شاهنامه و اوستا هر دو ،نسبت شاه مرغان و يا مر فرمانروا و مرغكان متر بته عنتوان راهنمتا و مرشتد آمتده
است.
 .3سيمر در اوستا و شاهنامه مرغي بزر ،و عظيم است .در شاهنامه ،عظمت سيمر به انتدا ه اي استت كته چتون
ظاهر مي شود همچون ابري بزر ،نمود مي كند كه بارانش مرواريد است.
چه مرجان كه آرايش جان بود
چون ابري كه بارانش مرجان بود
( خالقي مطلق)033 /9 :9653 ،
در اوستا نيز به بزرگي و عظمت سيمر اشاره شده است « :مي ستاييم بهرام اهورا آفريده را .باشد كه فّر و پيرو ي
بهرام اين جهان نيك آفريده شده را بپوشاند .همچنان كه مر سئن ( سيمر ) با بالهاي گسترده ختود و ابرهتاي ستيع
باران ا با سايه هاي خود كوه ها را مي پوشاند ( ».رضي)690 :9636 ،
در بهرام پشت نيز به اين ويژگي « سئن» اشاره شده است .سيمر پرنده اي واقعتي و عتاري ا هتر گونته افستانه
مي شناسيم لتيكن
پردا ي و اسطوره سا ي است .نام آن به همراه پرندگان و چهارپايان مي آيد كه ما آن ها را
مرغي است كه ا ساير مر ها بزر ،تر است و خواصي دارد.
وجوه مشترك و تمایز سیمرغ در حماسه و عرفان
سيمر بار نخست ال نو اد را به ير بال ميگيرد و ميپرورد .بار دوم همستر او رودابته ،را ا دردي كته ادن
رستم بر تن او نشانده آ اد ميكند ،و بار سوم و واپسين ،چند صد سال بعد بر خمهايي كه وبين استفنديار رويتين
تن بر بدن پهلوان پير ،رستمدستان و بارة همراهش ،رخش ،گشوده مرهم متيگتذارد ،چتارة كتار او را در جتدال بتا
قهرمان دين بهي به او مينماياند و تهمتن را ا مرگي ناگزير ميرهاند .در همين ديدار واپسين ،سيمر اشارهاي گذرا
نيز به جفت خود دارد؛ هم او كه اسفنديار ندگياش را به سر آورده بود .اين هر سه ديدار در خور توجه و تحليلتي
ويژهاند .آگاهي سيمر ا «فرّخويش» او را به موجودي بدل ميكند كه نه تنها جهاني فراستوي جهتان خاكيتان را بته
ير پر گرفته بلكه بر اين برتري مقام خود در نجيرة هستي نيز واقف است .آنگاه كه اين موجود را دان و را آلتوده
را در حلولي ديگر در قاف منطقالطير ميبينيم ،اين ويژگي با هم در او نمايتانتتر شتده و در واقتع همتان خصتلتي
گرديده كه او را شايستة شاهي پرندگان و قبلة غائي صوفيان سالك ميسا د .آشكارا ،سه ديدار ستيمر در شتاهنامه،
همانند ديگر داستان هاي اين متن شگرف ،براساس فرض وجود جهاني بيترون ا نتدگي ختاكي آدمتي و اعمتال او
استوار است؛ شكلي ا واقعيت كه تصور حماسه را در مقام روايتي آفاقي امكانپتذير و طبيعتي جلتوه متيدهتد .بته
تعبيري ،هر يك ا داستانهاي شاهنامه را ميتوان پنجرهاي رو به جهاني واقعي انگاشت كه در آن آدميان با يكتديگر
و با نيروهاي برتر و فروتر ا خوشي رو در رو ميگردند ،در برابر آنها ميايستند و يكديگر و جهان را به چالش مي
گيرند .در مجموع ،خواندن داستانهاي شاهنامه رفته رفته به انباشت بينشي ا سا و كار ميان انسان و طبيعت بيرونتي
يا انسانها با يكديگر ميانجامد.
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ا سويي ا اين گستره ،سيمر شاهنامه به مثابه شخصيتي برتر ،رها و رهيده ا عالم خاكيان و نيكختواه ايشتان در
متني خردستا و خردمحور است كه ا بند بندش دعوت شاهنامه به دانشآمو ي و خردور ي فرا متيتتراود و هتدف
غايياش عبرتاندو ي ا اعمال گذشتگان است ،ا راه با گويي داستانهاي ايشان .در سوي ديگر اين عرصه سيمر
منطقالطير ،نشانه اي ا كمال انساني و برانگيزانندة تكاپوي مرغان در راه رسيدن به كمال در متني جاي دارد كه در آن
حكايتهاي گذشتگان جوالنگاه مفاهيم آمالجويي و كمالخواهي است تا آدمي را ا توان خداگونگي ختويش آگتاه
سا د اما اين راه نيز معنا و مفهوم ويژة خود را دارد .در شاهنامه و ديگر متون حماسي و منظومههتاي عاشتقانة ستده
هاي آغا ين شعر فارسي متوني را ميبينيم كه هر يك دريچهاي به جهان خارج ميگشايد؛ جهاني كته در آن نته تنهتا
آدميان كه جانوران ،و حتي موجودات ماورا طبيعي ،نيز واقعي و صاح خصلتهاي ويژهاند .تفاوت ميان آدميان بتا
ديوان يا آدميان با اژدهايان هر چه هست بهشكل بيروني ايشان برميگردد.
سيمر منطقالطير نه دريدگي پهلوي نامادري را با مالش پر خويش التيام ميبخشد ،نه به شناخت خاصيت چتوب
گز شاخ است ،و نه جفتي داشته است كه بهدست شاهزادهاي رويينتن هالك شده باشد .او نه در دامنة البر بلكه
بر ستيغ قافي موهوم آشيان دارد و در درياي كبريايي خويش مستغرق است .نزديكي او به آدميتان و دوري آدميتان ا
او به ميل و فرسنگ نيست و به جادوي آتش دن پري ا او ا ميان برداشته نميشتود .طبيعتت پيونتد او بتا آدميتان
خاكزي طبيعتي است آن سوي نقيض هاي ظتاهري كته حكايتت ا تصتور وحتدتي فراستوي استاطير پهلتواني دارد؛
وحدتي در ذات ،و قابل ابال و ادراك نه در مادة معنا و فحواي واژگان و سا و كار بان ،بل در تنشي ميان معناهاي
ناگفتني و فحواهاي ناانديشيدني .در يك كالم ،سيمر شاهنامه سيمر جهان است و سيمر منطقالطير ،سيمر جان.
بهسخن ديگر ،شاهنامه و منطقالطير را ،دست كم در تصويري كه ا سيمر عرضه كردهاند ،ميتوان به نهتاده (تتز) و
برابر نهاده (آنتيتز) تشبيه كرد ،در رابطهاي ديالكتيكي .در بان برخي ا حكايات مثنوي معنتوي مولتوي و برختي ا
غزلهاي ديوان كبير نيز گاه بهگونهاي ا رابطة بين جان و جهان برميخوريم كه ميتوان آن را هتم نهتاده يتا ستنتزي
پنداشت كه ميكوشد اين دو را به يكديگر بپيوندد و روايت سير آدمي بهسوي كمال را در هر دو پهنه ،يعني هم جان
و جهان ،گويا و پرمعنا سا د( .عطار)968 :9651 ،
دوگانگی گوهری سیمرغ
به رغم اينكه در اوستا و شاهنامه ،سيمر مرغي دانا و حكيم و موجودي مثبت و اهورايي است ،با ژرف نگتري
بيشتر در كار و حال آن در مي يابيم كه اين مر را مي توان جانوري اهريمني نيز به شمار آورد؛ يرا در عين حال كه
ال و رستم را در دشواري ها فريادرس است .با نيرنگ و فري استفنديار رويتين تتن را ا پتاي در متي آورد .ايتن
مطل نمودار آن است كه كردار اين موجود ا سويي اهورايي و ا سويي اهريمنتي استت .صتفت اهريمنتاني چتون
ضحاك و ديوها و  ...فري و نيرنگ است و اين صفت البته با تفاوت هايي در سيمر هنگام ر م رستتم و استفنديار
هم ديده مي شود .چگونه است كه اين پرنده اساطيري در حماسه كاركردهتاي متضتادي دارد؟ بته ايتن منظتور بايتد
هستي آن را در كل حماسه بررسي كرد تا مشخ شود كه اين تضادها ا ستر تصتادف در افستانه بته ايتن موجتود
نسبت داده شده اند يا مقصودي اساسي در ميان است.
همان طور كه قبالً گفته شد ،سيمر در چهار مرحله در شاهنامه ظاهر مي شود؛ در كودكي ال ،در بته دنيتا آمتدن
رستم كه در اين دو مورد سيمر نيرويي است بشري و ايزدي و نيرويش همه در راه ايش و رشد و رهتايي بشتر و
خلق اساطير و حماسه است .در اين مورد ،سيمر كاركردي مقدس و اهورايي دارد .در افستانه هتاي ايرانتي كهتن،
آميختگي قدرت و جادو و درمان بخشي در يك هيئت آييني همواره مورد توجه است( مير فخرايي)665 :9633 ،
در مرتبه سوم در هفت خوان اسفنديار ،سيمر موجودي است همچون عناصر شتگفت انگيتز و اهريمنتي هفتت
خوان ،مثل گر ،و شير .در اينجا سخن ا صفات روحي ايزدي سيمر نيست بلكته پيكتار بتا آن كتاري پهلوانانته و
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نيك است .در اين مرحله ،سيمر با خصلتي جادويي معرفي شتده امتا بترخالف متوارد پيشتين ،ديگتر ايتن قتدرت
جادويي ستودني نيست بلكه پليد و اهريمني است .در مرحله آخر ظهور « ،ال و ستيمر در يتك وحتدت آيينتي و
جادويي ،كاركردي جز صيانت رستم در برابر مر ،ندارند» (همان)
بنابراين ،سيمر تنها شفا دهنده نيست بلكه بخشنده جان و عامتل دوام خانتدان ال نيتز هستت .ستيمر در ايتن
مرحله ،در تضاد با اسفنديار رخ نموده است .البته عقيده بر اين است كه دوگانگي سيمر در شتاهنامه بته دوگتانگي
ال در حماسه برمي گردد و اهريمني يا ايزدي بودن سيمر به روابط اجتماعي اشاره دارد .وقتتي كته جامعته ال را
مي پذيرد ،سيمر هم پذيرفتني و خواستني و همانند ال مقدس و ايزدي است .وقتي كه ال به خصومت و دشتمني
مي رسد ،سيمر نيز خصمانه و دشمني مي نگرد .اين است كه ما اين مر را هم در رديف قهرمانتان اهتورايي جتاي
داده ايم و هم در شمار قهرمانان اهريمني .البته ناگفته نماند كه همه پديده هاي جهان ،گوهري دو گانه دارند؛ منتهتا
در پديده اي گوهر اهورايي بر گوهر اهريمني چيره است و در پديده ديگر گوهر اهريمنتي بتر گتوهر اهتورايي متي
چربد ( ».سرامي)521 :9635 ،
نتیجه
سيمر با همه را آلودگي دوست داشتني است؛ به گونه اي كه در بعضي ا مقاطع ستودني مي شتود .مقايسته ايتن
موجود افسانه اي در دو منبع اصيل ايراني ما را به احساس محبت نسبت به او نزديك مي كند .درمتانگري و تقتدس
در اوستا و كمك و ياري در شاهنامه احساسي خوشايند نستبت بته او در متا ايجتاد متي كنتد .در خصتوص بحت
دوگانگي سيمر بايد گفت اگرچه بنا به اشاره عده اي ستيمر گتوهري اهريمنتي دارد لتيكن تصتور اينكته ستيمر
اهريمني است و آن هم تنها با اين استدالل كه در ر م رستم و اسفنديار با نيرنگ وارد شده ،اندكي غير منصتفانه متي
نمايد؛ چرا كه او رستم را راهنمايي مي كند و راه پيرو ي را ظاهراً به اسفنديار مي آمو د؟! ؛ استفندياري كته رويتين
تن شده است .او كه خود را به افسون رويين تن كرده و اكنون در مقابل رستم قرار گرفته آيتا در نبتردي برابتر واقتع
شده است؟
وقتي دست نيا رستم به سوي سيمر درا مي شود ،در حقيقت جدالي برابر رقم ده مي شود  .اينجاست كه متي
بينيم اگر هم سيمر انتقام جفت خود را ا اسفنديار مي گيرد ،خود در جتدالي رويتاروي بتا استفنديار نيستت بلكته
نيرويي انساني را تجهيز مي كند .سيمر رستم را آگاه مي كند كه راه پيرو ي بر اسفنديار چيست.
سيماي سيمر در اساطير و منابع مكتوب فارسي باستان و ميانه ا آغا با سه ويژگي بار رقم خورده است :بزرگي
جثه ،قدرت شفابخشي و حراستگري ،و ،مهمتر ا همه ،دانايي و را داني دور ا دسترس آدميان خاكزي كته ستيمر
را ،چه در بعد جسماني و چه در ساحت فكري و معنوي ،به پديدهاي برتر ا انسان بدل مي كند.
امّا سيمر عرفاني  ،حقيقت كامله جهان است كه مرغتان خواستتار او پتس ا طتي مراحتل ستلوك و گذشتتن ا
عقبات و گريوه هاي مهلك كوه قاف خود را به او مي رسانند و خويش را در او فاني مي بينند.
حاصل كالم آن كه اين مر و افسانه او اصالً آريائيست و ا همان دير مان صورت افسانه اي بته ختود گرفتته و
مقامي واال يافته است و در مذه رتشت و در حماسه ي ايران همچون حكيمي كه ا عالم غي آگاه و غيت دان
و شفابخش و پربركت است و آثار صوفيان ايران به حكيمي روحاني و يا كاملترين وجود بشري تعبير شده و عارفان
كامل خاصّه شيخ فريد الدين عطار او را منبع فيض و سر چشمه ي هستي يا وجود باري تعالي تصوّر كترده انتد كته
كامالن جهان كه مرغان بلند پروا اين ديررند سو ند تمام ه ّم ختود را صترف شناستايي او متي نماينتد و بتا همّتت
مرشدان خويش مي كوشند كه پس ا طي مراحل سلوك و گذشتن ا مخاوف و مهالك راه جان چون قطتره اي كته
در پهناي دريا محو مي شود خود را باين مر بي نهايت برسانند و در اقيانوس عنايات او محو و فاني شوند.
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 .9همان طور كه گفته شد ،در اوستا نام سيمر « سَئنَ » است ليكن اين نام براي شخ يا اشخاصي نيز به كار رفتته
است « .در فقره  11ا فروردين يشت آمده كه »سَئِنَ » نخستين كسي است ك با صد نفر پيرو بر روي اين متين بته
سر مي برد  « .فَروَهَر پاكدين » « سَئِنَ » پسر « اهوم ستوت »را مي ستاييم ؛ نخستين كسي كته بتا صتد پيترو در ايتن
مين ظهور كرد  ( » .معين ،9619،ج ) 513 : 8
« اين « سَئِنَ » همان كسي كه به قول دينكرد (فصل ، 3فقره  ) 8صد سال پتس ا ظهتور ردشتت متولتد شتده و
دويست سال پس ا او درگذشت  .او نخستين پيرو مزديسناست كه صد سال ندگي كرد  .ا فقره ِا فروردين يشت
نيز ا يك خانواده به نام « سَئِنَ » ياد شده است .مطابق فرهنگ هاي فارسي ،سيمر نيز استم حكتيم و دانتايي بتوده
است  .شايد « سَئِنَ » پارسا و دانايي كه در فقره  11فروردين يشت آمده است ،مأخذ دومين معني سيمر فرهنگ هتا
باشد و اسم خاص سيندخت كه ن مهراب كابلي و متادر رودابته استت و در شتاهنامه ذكتر شتده استت ا « سَتئِنَ
»اوستاست ( ».پور داوود ،بي تا ،ج) 818 : 9
در فقره  903فروردين يشت آمده است  « :فروهر پاكدين نيرو « نكشَوَ » ا خاندان «اوسپَنشَ » ا دودمان « سَتئِنَ»
را مي ستاييم در جاي ديگر ا كتاب دينكرد بار ديگر ا او ياد شده و ديگري ا شتاگردان «اَشَتوَ» ردتشتت معرفتي
شده است و نيز در بخشي ديگر ا « سَئِنَ » ياد شده كه چون رو واپسين فرا رسد و جهان تتا ه گتردد ردتشتت و
عده اي ديگر ا بزرگان دين مراسمي ويژه انجام مي دهند و نيتز در ايتن جمتع « سَتئِنَ » كنتار پيتامبر ( ردتشتت
)داراي مقام و اهميتي است  ( » .مواليي ) 999 : 9650 ،
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