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 چكیده

ای ویژه یافتهه، در  است. در آثار حماسی جلوههای مختلف ظهور پیدا کرده ای که در ادب فارسی به گونهسیمرغ، مرغی افسانه
ای دیگر خود را نشان داده است. در شهرر خااهانی ههی سهیمرغ بهه  نهوان       آثار صوفیانه نمودی خاص و در آثار دینی به گونه

مال به ی طیور، مرغ بی نشان، نمادی از خورشید و سرانجام نوایی از موسیقی مطرح شده است. در این مقاله، به طور اجخلیفه
 های سیمرغ در شرر خااانی پرداخته است.بررسی جلوه

 
 ی مرغان، سلیمان.سیمرغ، خاقانی، کوه قاف، خلیفه :کلیدی واژگان

 
 مقدمه .1

سیمرغ ) نقا( یكی از شگرف ترین و گران مایه ترین نمادههای اسهطوره ای در فرهنهي ایرانهی اسهت کهه ارز  و       
اهمیت خود را همواره در درازنای روزگاران حفظ کرده و  در آثار حماسی و  رفهانی  نمهادی برجسهته و ارزشهمند     

مهرغ  »پهلوی است کهه  « Sen-murvمرو سین »از دو جزء ساخته شده است. و همان  "سیمرغ"بوده است. کلمه ی 
فروردین یشت ستوده شده  79که فروهر او در بند  -(Saena« )سَئنِه»نام حكیی مرروف « سین»مرنی می دهد.« سین

وی از  -79بنهد   42کتهاب نههی ف ه      -است. او نخستین پیرو مزدیناست که صد سهال زنهدگی کهرد. در دینكهر     
این حكیی ارتباط لفظی و مرنایی دارد بها پرنهده ای شهكاری کهه مستشهراان      شاگردان زرتشت مررفی شده است. نام 

 شاهین و  قاب ترجمه کرده اند. )مرین :حاشیه ی برهان ااطع(
 در فرهني ایران باستان آمده است:

گردیده است. از این که سَهئنَ همهان شهاهین ) قهاب(      ( در اوستا یادSaena« )سئنَ»این مرغ شكاری دو بار به نام »
آید و های اوستا و فرس هخامنشی به شمار میی زباناست مورد شك نیست، زیرا در سانسكریت که خواهر خوانده

( Syenaاز هر حیث چه در لغت و چه در صرف و نحو، با زبان های ایران باستان پیوستگی و خویشی دارد، سهینَ ) 
 (.204: 7241به مرنی  قاب است )پور داوود، 

هورا آفریده را، باشد که فرّ و پیروزی بهرام به این جهان نیك آفریده را بپوشاند هی چنهان کهه مهرغ    ستایی بهرام امی»
 (.279: 727)رضی،« سَئنِه با بال های گسترده خود و ابرهای وسیع باران زا با سایه های خود کوه را می پوشاند

ر شاخ و برگی است که در پهلهوی هروسهی    بر درخت پ -که در آثار ادبی  نقا هی نامیده شده است-آشیان سیمرغ 
( روییده است و تمام دانه هها و  Fraxhkart( نامیده می شود و بر دریای فراخكر  )harwisptoxmagتخمك )

 گیاهان دارویی از آن مایه گرفته است.
یهده اسهت.   آشیانه سئن در باالی درختی دانسته شده که در میان دریای فراخكهر  روی  79یشت در پاره ی در رشن»

( نهام  vispo-bishفراخكر  را دریای گرگان )خزر( دانسته اند و درختی که در میان آن بهر پاسهت، و یسهپوبی  )   
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دارد. این درخت مادر همه ی داروها و رستنی ها شمرده شده و تخی گیاهان از آن درخت اسهت. در بندهشهن ایهن    
 مه ی رستنی ها.درخت، هرویس  تخمك خوانده شده یرنی دربردارنده ی تخی ه

ی سین مرو )سیمرغ( در باالی درخت هروسی  تخمه ... چنین گوید: آشیانه 14ی پازند مینوی خرد در ف   در نامه
باشد. هر آن گاه سین مرو از روی آن برخیزد هزار شاخه از آن درخت برویهد و ههر گهاه بهر آن فرونشهیند ههزار       می

 (.202: 7241)پورداوود، « راکنده گرددهای آن پاشیده و پشاخه ی آن بشكند و تخی
پرورانهد.  ای است که بر البرز آشیانه دارد و در همان جاست که زال شیرخوار را میدر شاهنامه سیمرغ مرغی اسطوره

گردد، سیمرغ پری به او می دهد تا هنگام درماندگی او را یاری کند. این پر آن هنگام که زال به آغو  خانواده بر می
گشاید یك بار هنگام زادن رستی و به راهنمایی اوست که برای اولهین بهار   ا گرهی از کار فروبسته ی زال میدر دو ج

کنند. بار دیگر هنگام درماندگی رستی در نبهرد اسهفندیاری اسهت کهه     رستی را از طریق جراحی از شكی مادر جدا می
پیكان زهر آلود برد از این که اسفندیار خوی ستیزه یابد و رستی با زال با چاره جویی سیمرغ بر درخت گز دست می

ای گاه در روایا  جویی را رها نكرد. چشمان اسفندیار را نشانه گرفت و کار اسفندیار را یكسره کرد. این مرغ افسانه
ی اند او را  نقا از آن جهت خوانند کهه دراز گهردن اسهت. )یهاحق    اسالمی و ادب فارسی  نقا نامیده شده است. گفته

ای اهریمنی و بهه صهور  یهك    ی دیگر او چهرهی دیگری هی در شاهنامه دارد. چهره( این سیمرغ چهره419: 7217
( می باشهد. ایهن چههره ی سهیمرغ     11:  7234اژدها و خالی از ظرفیت ها و استردادهای ادسی )پورنامداریان، -مرغ

برد از زن جادو در منزل دیگر چه شهگفتی خهواهی   پرسد که زمانی است که در خوان پنجی، اسفندیار از گرگسار می
 دید او پاسخ داد :

 چنهههههین داد پاسهههههخ ورا گرگسهههههار
 بههههدین منزلههههت کههههار دشههههوارتر    
 یكههههی کههههوه بینههههی سههههراندرهوا   
 کهههه سهههیمرغ گویهههد ورا کهههارجوی   
 دو بچّهههه اسهههت بههها او بهههه بهههاالی او 
 چو او بهر ههوا رفهت و گستهرد پههر

 

 کهههه ای پیههه  جنگهههی گهههه کهههارزار   
 تههههر بهههها  و بیههههدارتر  گراینههههده

 بهههر او بهههر یكهههی مهههرغ، فرمهههان روا 
 چهو پرّنهده کههوهی اسهت پیكهار جههوی    
 همهههههان رای پیوسهههههته بههههها رای او 
 نههدارد زمین هو  و خههورشید فهههرّ

 730، 5، ج 7719فردوسی، 
 این سیمرغ سرانجام به دست اسفندیار کشته می شود.

ی یزدانی و الهی سیمرغ مطرح شده است که بسیار بزرگ و نیرومند است و بی نشان. امّا در ادب فارسی اغلب چهره
و گهاه   –که از فرشتگان مقرب الهی است  –صفا  سیمرغ گاه یادآور صفا  پروردگار و گاه یادآور صفا  جبرئی  

 أَجْنِحَهة   أُولِهی  رُسُهلاا  مَلَائِكَةِجَا ِ ُ الْ»یادآور انسان کام  است. در ارآن کریی فرشتگان به داشتن بال توصیف شده اند 
گانهه و  های دوگانهه و سهه  خداوندی که فرشتگان را رسوالنی ارار دادکه صاحب بال"( 7فاطر :0« وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَّثْنَى

در منابع اسالمی جایگاه سیمرغ به درخت طوبی و کوه ااف بدل شده است و خود سیمرغ هی چهره "چهارگانه اند...
 ا مفهوم مرنوی و الهی یافته است که مرغانِ جان،  اشقانه و بی پروا به سوی او در حرکتند.ای ب

-اند و با ت هویر آفرینهی  ای در آثار خود بهره گرفتهای از حضور این مرغ افسانهبزرگان ادب پارسی هر کدام به شیوه

هایی که خااانی شروانی ازسیمرغ داشهته  آفرینی اند. در این گفتار ما سری داریی ت ویرهای متردد از سیمرغ یاد کرده
 است بررسی نماییی.
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 توانهد  مهی  خهود  تخیه   در شها ر  یابهد،  ادامهه  تواند می نهایت¬بی تا تخی  ی¬دامنه و است تخی  ی¬شرر  رصه
گفتاری به این موجود خیالی نسبت دهد و از زبان او سهخن گویهد و او را بهه  نهوان      و رفتاری و بیافریند موجودی
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. در آثهار او مرغهان   زیه با تخیلی شگفت انگ نکند، خااانی شا ری است ت ویر آفری زیمجاز، از دیگر موجودا  متما
یافتهه و  « طهق الطّیهر  من»  نوان که است ای¬. از جمله یكی  از ا اید مشهور  ا یدهابندی می ای¬گسترده تیموار

 نشیند،¬می گفتگو به است زیباتر و نغزتر بهاری گیاهان دیگر از گ  کدام که این سر بر و اند¬در آن مرغان گردآمده
 سهیمرغ  رسهد ¬می(  نقا) سیمرغ به داوری که این تا دادنند¬می دیگران از برتر را گیاهی و گلی پرندگان از کدام هر
 بیهان  گونه این را «سرخ گ » برتری ترلیلی حسن با او. داند¬حمّدی( را نغزتر میم گ ) سرخ گ  ها¬گ  ی همه از
 :کند¬می

ی حورنههد پهها                                                                                  ایهن همههه نورسههتگان بچههه 
                                                                                      گر چه همه دل کشند از همه گ  نغزتر                                                                                                     

                                          خورده گهه از جهوی شهیر گهاه ز جهوی گهالب                                                                                                  
 کاو  رق م طفی است و آن دگران خا  وآب 

 (22:  7213)خااانی،     
-الطیر و نهایتاا داوری سیمرغ ) نقا( و یاد کرد مكرر او از این مرغ اسطورهبه هر حال همای  مرغان در ا یده منطق

ای شهود و گهاه جنبهه   ای مرنوی و  رفانی در آن مشاهده مهی ای در دیوان خااانی ت ویرهائی ارائه شده که گاه جنبه
و هیبت الهی را در نظر دارد و گاه ادر  مادی و زمینی. در این مقاله به بررسی ترهدادی از  مادی و گاه شا ر ادر  

 این ت ویرها خواهیی پرداخت.
 

 الف( سیمرغ، سلطان طیور
ی منطق الطیر آن جا که مرغان بر سر زیبهاترین  از سیمرغ همیشه به نام سلطان طیور یاد شده است خااانی در ا یده

خلیفهه ی  "برند برای ایهن کهه او   رسند سرانجام داوری را به نزد  نقا )سیمرغ( میو به نتیجه نمی کنندگ  مناظره می
 شمارند.است و صاحب و مالك رااب همه است. برد هی همگان حكی او را ف   الخطاب می "طیور

 جملههه بههدین  داوری بههر در  نقهها شههدند   
 صاحب ستران همه بانهي بهر ایشهان زدنهد    

 فاخته گفت: آه مهن کلّهه خضهرا بسهوخت     
 مرغههان بههر در بپههای  نقهها در خلههوه جههای 
 هاتف حهال ایهن خبهر بهر در  نقها رسهاند      
 امری کرد  نهدا کهای شهده  از  هدل تهو     
 خی  ریاحین بسی است ما به که شادی کنیی
  نقهها بههر کههرد سههر گفههت کههز ایههن طایفههه 

 گرچه همه دلكشند از همه گ  نغز تر

 داور مالك رااب کوست خلیفه ی طیور 
 کاین حرم کبریاست بار بود تني یاب

جهههاب                                       ححهاجهب این بههار کههو؟ ور نه بسههوزم 
 دار گرم شده در  تابفاخته با پرده

 آمد و در خواندشان راند به پرس  خطاب ...
 دانه انجیر رز دام گلوی غراب ...

 کیست بر تو صواب  زین همه شاهی کراست
 دست یكی پر حناست جرد یكی پرخضاب 

 کههو  رق م طفی اسهت و آن دگههران خها  و آب
 (22:  7213)خااانی، 

سهلطان  »الطیهر سهیمرغ را   ( هی که تقریباا از مراصران خااانی است در مثنوی  رفانی منطهق  173شیخ  طار )متوفی : 
 نامیده است:« طیور

 خالفههت هسههت مهها را پادشههاهی بههی
 « سهههلطان طیهههور »نهههام او سهههیمرغ  

 در حههههریی  ههههزّ  اسههههت آرام او 
 دایمهههاا او پادشهههاه مطلهههق اسهههت   

 

 در پههك کههوهی کههه هسههت آن کههوه اههاف   
 او بههههه مهههها نزدیههههك و مهههها زو دورِ دور 
 نیسههههت حههههد هههههر زفههههانی نههههام او   
 در کمهههال  هههزّ خهههود مسهههتغرق اسهههت  

 (20:  7213) طّار، 
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-سازد این است که شیخ  طار ت ویر مرنوی و آسمانی از سیمرغ ارائه مهی متمایز میآن چه کالم  طّار را از خااانی 

دهد، پادشاهی که در حریی  زّ  آرام یافته است هر زبانی را نرسد که ذکر و یاد او کنهد ودائمهاا پادشهاه مطلهق ودر     
 دارند.ی اوست و همه با او ارابت ای از سایهی هستی جلوهکمال  زّ خود مستغرق است. همه

 تو بدان کهان گهه سهیمرغ از لقهاب     
صد هزاران سایه بر خها  او فكنهد                          

 ی خههود کههرد بههر  ههالی نثههار سههایه
 صههور  مرغههان  ههالی سههر بسههر    
 این بدان چون این بدانستی نخست

 

 
 
 
 
 
 

 آشههههكارا کههههرد رخ چههههون آفتههههاب  
                                                                   ی پهها  او فكنههد                       پههك نظههر بههر سههایه  

 گشههت چنههدین مههرغ هههر دم آشههكار    
 ی اوسههت ایههن بههدان ای پرهنههر  سههایه

 سوی آن حضر  نسهب کهردی درسهت   
 (    17)همان : 

پهردازد. البتهه   مهی  دهد در حد سلطانی زمینی و دنیایی که میان دیگر مرغان به داوریامّا خااانی ت ویری که ارائه می
 مالك رااب است و پرده دارانی دارد که هر کسی به محضر او راه نیست.

 ی مرغان نهاده اند                          هر چند هی لباس خلیفه غراب شد  سیمرغ را خلیفه
 ( 759)خااانی :  
 

 گیری سیمرغ  ب( عزلت: تنهایی و گوشه
شهود ازجملهه شها ر    حا  زاهدانه و  ارفانه به وفهور در دیهوان او دیهده مهی    خااانی شا ر  ارفی نیست، اما اصطال

ای است که شها ر خهود   ها بهانهنشینی از خود نشان داده است. تنهایی و  زلت سیمرغ در اسطورهتمایالتی به  زلت
 را چون سیمرغ بداند.

 ( 423ار و  نقا پیكرم   )خااانی : گویی روستی پیكدر مقام  زّ  زلت در صف دیوان  هد                راست
 (429آن رهروم که توشه ز وحد  طلب کنی              زال رزم که نام به  نقا بر آورم              )همان   : 
 (427 نقای مُغربی به غریبی که بههههههر اِلف                 غی را چو زال زر به نشیمن در آورم     )همان : 

 وحهد  نماید صور   نقا              مرا پروانه ی  زلت  دهد ملك سلیمانیمرا آیینه ی 
 چه جای  زلت و ملك است کان جا ساخت همت خوان           که  نقا مورخوان گشت و سلیمان مرد هی خوانی

 (274)همان : 
 م  به سیهمرغ مانهی ز روی حقیقهت                       که از هیچ مخلوق همهدم نهدار

 (432به نام و به وحهد  چنو سرفرازم                      که این هر دو مرنی از او کی ندارم            )همان : 
 ج( سیمرغ نمادی از پیامبر اعظم 

یكی از مضامین مهی و ااب  توجه در ا اید خااانی نرت پیامبر بزرگوار است تخلص اغلب ا اید او به سهتای  آن  
و خهود را  « سهیمرغ خمه   »ای که در روضه آن بزرگهوار سهروده اسهت پیهامبر را     شود در ا یدهمیبزرگوار منتهی 

 نامیده است:  « طوطی گویا»
 (77م طفی حاضر و حسّان  جی مدح سرای          پی  سیمرغ خم  طوطی گویا بینند           )همان : 

 آن حضر  دانسته است.خوان کرم « مگك ران»را « شهپر  نقا»در همین ا یده است که 
 (77پر  نقا بینند             )همان : م طفی پی  خالیق فكند خوان کرم            که مگك ران وی از شه

 
 د( سیمرغ و زال زر 
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های مختلف مورد اسهتفاده شها ران اهرار گرفتهه     داستان سیمرغ و پروراندن زال را که در شاهنامه آمده است به گونه
افكند سهیمرغ او را بهه   ی دانیی پك از آن که سام فرزند خود زال را به دلی  موی سفید به صحرا میاست. چنان که م
 پروراند.برد و میآشیان خود می

 فههرود آمههد از ابههر سههیمرغ و چنههي                      
 ببههرد  دمههان تهها بههه البههرز کههوه                              
 شهههگفتی بهههر و بهههر فكندنهههد مههههر                          

 یكی مهرد شهد چهون یكهی زاد سهرو     
 

 بههههزد برگههههرفت  از آن گههههرم سههههني   
 کههه بههود  بههدان جهها کنههام و گههروه ...    
 بماندنهههد خیهههره بهههدان خهههوب چههههر ... 
 بههر  کههوه سههیمین میههان  چههو غههرو     

 ( 720:  7،ج 7711)فردوسی /
نه ناخرسند است و حتی از پدر خود هی گالیه کرده است خود را چهون زال  خااانی هی که در   ر خود از اه  زما

 دانسته که مورد بی مهری ارار گرفته است.
 ی احرارم و احباب  ام پیر ز احداث               ز آن است که رد کردهچون زال به طفلی شده

 (59گر نخورد بههاب       )خااانی :  خرسندی من دل دهدم گر ندهد خلههق                سیهمرغ غی زال خورد
 در بیتی دگر با ت ویرسازی دگرگونه خود را چون  نقا دانسته که غی را به نشیمن خود آورده است .

 (427 نقای مُغربی به غریبی که بهر الف                     غی را چو زال زر به نشیمن درآوردم            )همان :
 

 ه( سیمرغ )عنقا( نوای موسیقی:  
« آهنگی است از موسیقی، نام سازی است کهه گردنهی دراز دارد  »ی  نقا ) نقاء( آمده است: در فرهني فارسی درباره

)مرین(. خااانی با موسیقی آشناست و بارها اصطالحا  موسیقی مانند: پرده، نغمه، لحن، دَم امری،  نقا، زخمه، نوا، 
گونهه در مفههوم   ی  نقها را ایههام  گر، راه، ارغنون و... در شرر او به کار رفته است. کلمهریق، کاسهسازبربط، مزمار، ط

 ی موسیقی به کار برده است.نغمه

 
 و( عنقا و یاری رستم:

برخوردار است در ابتدای کار رسهتی   "رویین تنی"در داستان اسفندیار و نبرد او با رستی، اسفندیار از نیرویی ماورایی 
ههی  گردد، نهایتاا رسهتی  برد و به شد  مجروح میایستد که کار از پی  نمیتنها با نیروی بدنی در مقاب  اسفندیار می

تواند اسفندیار را شكست دهد . خااانی ذکهری  شود و میبه مدد زال و یاری سیمرغ از نیرویی ماورایی برخوردار می
 از این صحنه دارد:

 (493بی یاری زال و پرّ  نقا                           بر خ ی ظفر نیافت رستی                 )همان : 
 

 ز( سیمرغ و سلیمان

 نهههواز  لهههب جانهههان بهههه شهههرر خااهههانی       
 مههرا از ایههن همههه اصههوا  آن خوشههی نرسههد     

                      
 کوس حهاج اسهت کهه دیهو از فهز   گهردد کهر       

                           
 بانههههي پشههههه مگههههحران از گههههو  حجههههی           

 ی  نقاست کنونبدل نغمه
 

 ی  نقهههاگهههزار  دم امهههری بهههه پهههرده    
 کهههه از دیهههار  زیهههزی رسهههد سهههالم وفههها  

 (341)همان : 

 زوچهههو کرنهههای سهههلیمان دم  نقههها شهههنوند  
 (313)همان : 

 (47)خااانی :   گر فرستی لحن  نقایی فرست

 (707)همان : اسدنوحه ی جغد بر ایوان 

 ج
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ر سلیمان سخن از اضا و ادر رفت. سیمرغ گفت: من تقدیر پروردگار بگهردانی. اهرار بهود کهه دختهر      روزی در دربا
پادشاه شرق را به ازدواج پسر خسرو مغرب در آورند. سیمرغ دختر را بربود و به آشیان خوی  برد تا این که اضای 

که جایگاه سیمرغ بهود و آن دو بهه ههی    ای افكند ایزدی برفت و ملك زاده را کشتی غرق شد و موج وی را به کرانه
رسیدند و سیمرغ را خبر نبود. چون به نزد سلیمان آمد از این که نتوانسته بود اضای پروردگار را بگردانهد، شرمسهار   

                          شهههد و بهههه سهههلیمان ایمهههان آورد و برهههد از آن بهههه کهههوه اهههاف شهههد و دیگهههر کسهههی او را ندیهههد.                                                    
 (419:   7217)یاحقی، 

 های مختلف به این موضوع اشاره کرده است:  خااانی به گونه
 (705گریزم     )خااانی :چو سیمرغ در آستان سلیمان              سوی کوه ااف حیا می

 (413مان : دربههارگه دوم سلیهههمان                    سیمهرغ کرم  یهان ببینی      )ه
 (342سیمرغ دولت از فزع دیو گوهران           در گوهر حسام سلیمان نگین گریخت    )همان : 

 (901سیمرغ که وارث سلیمان مانده است             شهباز سخن را به اجابت خوانده است   )همان : 
 برنامهح( سیمرغ وپیک 

است خود خااانی هی در موارد مختلهف از نامهه بهردن کبهوتران یهاد      بر یاد شده در متون فارسی همیشه از کبوتر نامه
 کرده است از جمله:

 (751از بهر آن که نامه بر ترزیت شود                        شام و سحر دو پیك کبوتر شتاب شد              )همان : 
 شان داده است:امّا گاه در برضی از ت ویرسازی های مبالغه آمیز سیمرغ را به جای کبوتر ن

 شهبار مُلكی و ز پی نامه بردنت                       سیمرغ در مح  کبوتر نكوتر است
 (74ی درگاه او برد                        نقا کمر ببست برای کبوتری                          )همان : از بهر آن که نامه

 
 ط( سیمرغ و کیمیا

شرر خااانی نا پیدا بودن است موجودی مانند کیمیا از نوع چیزهایی کهه نهامی دارنهد و     ها سیمرغ دراز دیگر ویژگی
 نشانی نه.

 امههههروز مردمههههی و وفهههها کیمیهههها شههههده اسههههت    
 اگههههههر بههههههدانی سههههههیمرغ را همههههههی مههههههانی 
 دانههی چههه کههن زناخوشههی و خههو  کههی کههن آرزو     

 رایههههت سههههلطان نگههههر تهههها نكنههههی بههههاور آنههههك                      
بهههههههت  هههههههالی رای                                                 سهههههههیمرغ وصهههههههالی ای 

 من فارغی از دانه هر کك چو همای

 ای مههههردم کیمیهههها چههههه؟ کههههه سههههیمرغ وار هههههی    
 (439کههه مههن نهههانی و پیداسههت نههام و اخبههارم )همههان:   

 سهههیمرغ و  زنهههاکك و کهههك گهههی کهههن آشهههیان     
 (    544صور  سیمرغ را کك به جهان دیده نیسهت )همهان:  

دی لقهههههههههههبی همهههههههههههای گیتهههههههههههی آرای                                                                         دا
 ( 920تو نیز چو سیمرغ به کك رخ منمای )همان:

   جج

      ی( سیمرغ به عنوان استعاره یا مشبه به
   در بارگهههههههههههههه دوم سهههههههههههههلیمان                                                   
 یههد همههایون فههر نگههر سههیمرغ زریههن پرنگههر                                                   

سهههیمرغ دولهههت از فهههزع دیهههو گهههوهران                                                                          
                     ی دسههت آیههد مهههن                                         ور مههرا آینههه در شههانه   

چههون زمههن اههه  خراسههان همههه  نقهها ببینههد                                                      
چهههو  نقههها مهههن و کهههوه اهههافی انا هههت                                                                                      

 جُسته نظیر او جهان نادیده  نقا را نشان

(                        413یمرغ کهههههرم  یهههههان ببیهههههنی )همهههههان:سههههه 
(                                                                                     233ابههروی زال زرنگههر برفههرق کهسههار آمههده )همههان: 
(     342در گوهر حسام سهلیمان نگهین گریخهت )همهان:     

ن یهههابی                                                                                       نفهههك  نقهههای سهههخن ران بهههه خراسههها    
(                                                                                473بهان بهه خراسهان یهابی )همهان:      من سلیمان جههان 

(                                                         472کههه چههون اههاف شههد جههز  نههایی نبیههنی )همههان:  
 دان زین خرده بر پا داشتهاینك جهان را غیب

 (231)همان: 
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 پشه –کرکس  –ی( سیمرغ )عنقا( در برابر زاغ 

 
همان گونه که سیمرغ در ادب فارسی نماد بزرگی، برتری و  زّ  اسهت، زاغ، کهرکك و پشهه نمهاد پسهتی و مهرده       
خواری و کوچكی است. خااانی خود را چون سیمرغ دیده است و  رایبان و مخالفهان خهود را زاغ، کهرکك و پشهه     

 نامیده است.
                                                        تویهههههی خااانیهههههها سیمههههههههههرغ اشهههههرار               زال ارچههههه مههههوی چههههون پههههر زاغ آرزو کنههههد                                              

(                       240به هرآن زمین که  نقا ز سهموم پهر بریهزد                       بهر ایهن کهرکك شهراران بهال بشهكن  )همهان :           
 (                                                                                       725 بر زاغ کی محبهت  نقا بر افكنههد )همان :                       ای به پر نیاید به یقین شناس کان جا پشه

 
 گیرینتیجه

اند. خااهانی  ای یاد کردهای است به گونهای و اسطورهپردازان از سیمرغ ) نقا( که مرغی افسانهاغلب شا ران و سخن
نشهین، موجهود دسهت    ی  زلهت ی مرغان، پرنهده سیمرغ را خلیفههای خود شا ر ارن ششی هجری با ت ویر آفرینی

بر یاد کرده است که در حهد  گونه از سیمرغ به  نوان مرغ نامهنیافتنی و همدم سلیمان و ... نامیده است. گاه هی مبالغه
 ای کمتر توجه نموده اند.خود ت ویری بدیع است و دیگران به چنین نكته
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