
__________________________ 
 10/41/0931:  رشیپذ خیتار      40/04/0931:  افتیدر خیتار

 d.m.Jafari92@gmail.com 3.   2. shygan47@gmail.com    1. gholipoor.1352@yahoo.com :پست الکترونیکی

 1/11102/پیاپی شماره ، 1931بهار و تابستان ، 1شماره  ،، سال یازدهمانسانی سابق(مجله ادبیات و علوم مجله زبان و ادبیات عربی )

 

 ،ایران ،ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، کاشمردانشجوی دکتری زبان و ) 1دیبطاهره قلی پور ز

 (نویسنده مسئول

 (واحد کاشمر، کاشمر، ایران انشگاه آزاد اسلامیزبان و ادبیات عربی دگروه استادیار ) 2رمحمد شایگان مه

 (ایران ،واحد کاشمر، کاشمر انشگاه آزاد اسلامیزبان و ادبیات عربی دگروه استادیار ) 3محمد جعفری
 

 191-232صص: 

 

 مجمع الامثال میدانیو فردوسی  ۀشاهنام و عنقاء در سیمرغ ۀواکاوی اسطور

 

 کیدهچ

پرواز، آرزوی  است. بشری ۀعنقاء یکی از نمودهای وحدت اندیش و سیمرغهای اسطووره 

های تاریخی و مایهها متصططو ر اسططت. اسططادیربه د یل ب و میل به جاودانگی بشططر درآن دیرینه

 ۀنگارندگان در ای  جسطتار به بررسی سیمرغ شاهنام اند.حماسطه و اماال تجلی یاتته اهمیت در

های که  تحلیلی با هدف تحلیل ریشه -سی و عنقاءِ مجمع ا اماال میدانی به روش توبیقیتردو

اء آید که سططیمرغ و عنقهای تحقیق برمیو اتتراقشططان پردانتند. از یاتته و بیان وجوه اشططترا 

ریشطه در ترهن  اوستا و زبان سامی داشته و وجود تصاویر ترکیبی و دگرگونی، عامل پیدای  

گونه اسططادیر ر و شططرشططان اسططت. احسططاس ترس و سططرنوردگی باعی پیدای  ای نیروی نی

مرگی نمود عقل و نرد، و عنقاء درمحیط نشطط  نوار اسططت. ارتباس سططیمرغ باگیاه بینون

های عجیب، زاد و و د و ی ازجمله ویهگییهاتجلی نماد مرگ اسططت. در ای  پهوه  شططباهت

اسطططت. منشطططاء دف و نوع عمل... بررسطططی گردیدههایی مانند؛ محتوا، هسطططکونت... و تتاوت

ها به محیط اشطططتراکطات تورت انسطططانی، اعتقطادات دینی و تخیلات جم ی اسطططت و تتاوت

آن دوره بر جام ه  شد مرگ و امید، جادو و نرد درها مشخصگردد. در بازآترینی داستانبازمی

بود. دو اسووره با هستی  ندهکه برجام ه عرب مرگ و جادو سطایه اتکایران حاکم بود. درحا ی

و آرمان بشطر تناسطب داشطته و تحو ات اجتماعی ب د از اسلام در شباهت بیشترشان م بر بوده 

 است.

 .مجمع ا اماال میدانی ،تردوسی ۀشاهنام ،عنقاء ،سیمرغ ،اسووره :هاواژهکلید
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 پیشگفتار .1

 و هاحکایت از ایمجموعه آن و اسطططتاسطططووره ت ا یت تکری متکامل انسطططان بدوی  

 بوده و م جزاتی و هاشگتتی انواع از دوران، مملو تری قدیمی از که اسطت جا بی هایداسطتان

 ها،انسان با هاپدیده عا م آن در .است رسطیده ما دسطت به و آمیخته در واق یت با نیال آن در

اسووره در قرآن  ۀلمک( 1 :1311 ،داوود) یابند.می پیوند دبی ت ماتوق عا م و گیاهان حیوانات،

آمده است.  ...01ان ام/ و 91انتال/ یهابه صورت جمع در سوره مرتبه 3 اسطادیرواژه  انیامده ام 

های امت ۀشططد انبار نوشططتهبه م نی  را ا أَو َ ی  ا أسططادِیرُ «ا أَو َ ی  ا أسططادِیرُ هَذَا إن » متسططری 

قریب به اتتاق متسری  در مورد  (91: 11، 1111دبری،) .کندمی تسیرت ،گذشطته که بادل هست

 آن نظر یکسانی دارند.

ووره در مورد اس پذیرتتنی برای همگانواحد و  یشناسان تاکنون ت ریت ی  همه اسوورها با 

 «ۀٌ مُقدسۀٌ تروی َحدبًا َوَقَع تی بدایِۀ ا زمانِ قصط  »در ت ریف اسطووره آمده اسطت: ند. اهارائه نداد

از کند. وره همان داستان مقدسی که از وقایع دوران او یه روایت می( اسطو19: 1، 1331عجینه،)

هایی است منبع ا هام نخستی  قصه و ات هوش بشر هستندها نخسطتی  تجلی نظر گیرو، اسطووره

 گوید: اسوورهرومانی می م روف شطناسدی  ا یاده (11: 1911،  وتر د اشطو) .که انسطان یاتت

 نظر در سطرگذشطت ای  هایاسطت. شطخصططیت قدسططی سطرگذشطتی و مقدس تاریخی بیانگر

)نجتی ایوکی،  لاتتخی  نه د،حقایقن بیانگر  روایات ای  و انسطانند از برتر همیشطه بدان م تقدانِ

داده و به بقا پدیدار سطرگذشطت قدسی و مینویی که ر  اسطووره بنابرای  (110: 91، ش 1931

ا هاق یا ترا دبی ی بودن اعمال شخصیتل ن هایکار که است ترادبی ی موجودات دارای ،گشته

اندیشه، ذه  و احساسات انسان جای  ۀای  نمادهای اسطادیری در حیوبنابر سطازند.را عیان می

 شود. ر مینی بارور یا تقیر تصو دارد. با حضور آنهاست که تمد 

ه پردازد. بیدر دنیای امروز م هاآنها وجایگاه ط میان اتسانهبشناسی به بررسی روا اسطووره

 که از تراتکنی نمادی  تجربیات روانی نوع ،شطناسی دانشی است ت بیر یون  و تروید اسطووره

رسی و که در آن به بر ،شودشناسی توبیقی به دانشی ادلاق می است. اسوورهبشر به وجود آمده

هایی با  های مختلف، به ویهه ترهنای ترهن ها و مضطامی  اسوورهمند اسطوورهمقایسطه نظام

دینی یا  هاییپردازد تا از ای  رهگذر سططانتارهای مشططتر  و همانندمی ،ناسططتگاه مشططتر 
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ای بازسازی نماید. وظیته ای  اجتماعی آنها را روشط  سازد یا اسادیر که  ای  اقوام را به گونه

 تها و صتاهای مختلف به منظور شطناسطایی ریشههای ترهن اسطووره ۀتوبیق و مقایسط، علم

ایی گردد که دانشمندان اروپکم به دو قرن پی  باز میای  دان  دست ۀمشطتر  آنهاست. پیشین

ی، شطناسشطناسطی توبیقی رویکردهای روان اسطووره های شطرقی پردانتند.به بررسطی ترهن 

   (01-01: 1932پور،ر. . صانع) .شناسی داردشناسی و زبانشناسی، تودهدی 

ها با نامهای هاسطططت. در میان ملتز تبادل ترهنگی بی  تمدنعنقطاء یط  نمونه ا ۀاسطططوور

، در نزد «سمندل» هادر نزد هندی، «عنقاء» در نزد عرب ،شود. به عنوان ماالمختلف شنانته می

 .نام دارد «سطططیمرغ» انودر نزد ایرانی« تینیق»ها و رومی ها، در نزد یونانی«بنو» قدیممصطططریان 

ال،  سیمرغ تردوسی و  ۀنبال ای  پرسط  هسطتیم که آیا میان دو اسووربه دما  (91: 0221)نضط 

وجود منشطأ متتاوت شباهت وجود دارد  ت ا یم آسمانی و قومی  در اماال عربی میدانی با عنقاء

سططیمرغ و عنقاء  ه نقشططی داشططته اسططت  در ای  پهوه  با توجه به  ۀگیری اسططووردر شططکل

   عنقاء است.برای  ید سیمرغ م ا .ی که بیان نواهد شدیهاویهگی

 تعریف موضوع   .1. 1

ورِۀ ا أسومتقابل دارد. أن  ا أسوورۀ عَذ َتْ ا أدبَ وَ ا أدب حاتظٌ علی  ۀاسووره با ادبیات رابو

 هروادبیات و ادبیات محاتظ بقای اسو (یمغذ ) آبشخور هرواسطو( 111: 0211و بقایاها )حنون، 

از بی  بردن  سبب و است ت عا م حیوان و انسانای بر وحدهای حیوانی نشانهاسطووره اسطت.

ای ناص به های میان آن دو است. رموز حیوانی در اسادیر شکل، رن ، حرکت و رابوهتاصله

بشر  ۀشناسی است که میان همای رمز مردمبخشطد. رمزهای حیوانات اسطوورهعا م انسطانی می

رود ن تگردد و در قا ب تمد دانل می ،شودنامیده می« ات بشرکلی »مشتر  است و در جایی که 

ی مابت و منتی او را هاگیرد و مرج ی برای انسططان اسططت و جایگاه و ارزشآمده و شططکل می

   .کندم لوم می

نیا ی، وهمی، عجیب و محال وقوع دارای اهمیت است زیرا نبودن  ای  پرندهعنقاء بررسی 

 گر هاکند. آن ایمان دارد منع نمی ما را از شطططنانت حقایق ذهنی که بشطططر به وجود نارجی

 بودهبر   ات اجتماعی در جه  م نای آن مجوامع مختلف عقیطده بطه آن را حتظ کرده و تحو 

و نماد ا اماال میدانی مطا در ای  پهوه  از دریق واکطاوی نمطاد عنقاء در کتاب مجمع .اسطططت
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ال امادانیم که می هیم برد.یاهای مشتر  دو ملت عرب و ایران نواسیمرغ در شاهنامه پی به رؤ

 ها باقی ماندهدر تاریخ ملت است کهای از ادبیات عامیانه حقایق جام ه و شطانه ۀمن کس کنند

ا اماال همراه با حکایات آن به صططورت مختصر و ارجاع عنقاء در کتاب مجمع اسطوورهاسطت. 

از سططایر کتب  را اسططتاناصططل د ای  تلاش کردیمربناب ؛های تاریخی آمده اسططتداده به داسططتان

 تاریخی بیاوریم.  

یاهای ؤر تاریخی نود به نظم درآورد و ۀهای اصیل ایرانی را درحماسا تردوسطی داسطتانام 

یاهای مردم و ؤیاهای ادبی شطططاعر ریشطططه در رؤر .ی گردانیدایرانیطان باسطططتان را در آن متجل 

کرات ریشه درتتادبیات  دیر موجود دراسا ا بته پذیرتته اسطت. تأبیراو از آن دارد که  اشجام ه

 هامروز .است دهش و نیال رشطدیاتته و در  تاته ایمان  پیییده از تکر دارد و جام هو تخیلات 

   است.های ادبیات توبیقی تری  عرصهاز مهماسادیر  مقایسه

  و روش تحقیق لهئبیان مس .2. 1

 بررسطططی اماال میدانی، در پی تردوسطططی و مجمع ا ۀای  پهوه  با در نظر گرتت  شطططاهنام

ریخی تا هایمایهب باشد. در ای  زمینه، پس از بررسی اسووره سیمرغ  وعنقاء در ای  دو ابر می

اسطووره سطیمرغ تردوسطی و عنقاء میدانی، به وجوه اشطترا  و اتتراق سططیمرغ با عنقاء، اشاره 

ای در متون تارسی و د اسوورهنواهد شد. در ادامه، عاملی که سبب تحو  ات م نایی ای  دو نما

 قصد داردپهوه  عربی شطده است، بررسی و پیام آن برای مخادبان امروزی بیان نواهد شد. 

میدانی  ی سیمرغ تردوسی و عنقاءهای تاریخی اسوورهریشطه –1. دهد پاسطخ سط ا اتبه ای  

وش به رقیق ای  تح سیمرغ با عنقاء در یست  اسووره  وجوه اشترا  و اتتراق – 0 یسطت  

ای برای قدمهتواند ممیای و تحلیلی به بررسطی دو اسووره به شکل توبیقی پردانته و کتابخانه

 .ترهن ، ادب و عرتان باشد ۀپهوهشگران حوز

  تحقیقو ضرورت  هافرضیّه .3. 1

های بطا واکطاوی نماد سطططیمرغ و عنقاء در ترهن  و ادب دو ملت پیوند آن دو در عرصطططه

اء در تاریخ سیمرغ و عنق ۀمحقق باید با تتکر در پیشین .شودو تاریخ شنانته می اندیشه، ترهن 

ست ددو ملت و ترهن  دو ملت به عنوان گنجی ارزنده بنگرد و تا به تهم مشططتر  متون ادبی 

دارد.  نماد سیمرغ ریشه در ترهن  ایران باستان-1. مشطخص نواهد شطد یابد. در ای  پهوه 
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عامل  تصططاویر ترکیبی و پدیدۀ دگرگونی، -9 وایات زبان سططامی دارد.عنقاء ریشططه ر نماد -0

که  -1 است.از نظر علمی قبل توجیه  نمادای  دو  -1است.  پیدای  نیروی نیر و شر  ای  دو

 ۀوربی  دو اسططوی  اشططتراکاتی ای مشططتر  جم ی، تورت و اعتقادات دینی سططبب پیدا گوها

ی هاسبب تتاوتمحیط و ترهن  ناص هر قوم  -1ت.شده اس سیمرغ شاهنامه با عنقاء میدانی

ها را در وراء ها و حتی ناهمانندیهمانندی ،کنیم پیوندهاتلطاش می اسطططت. بی  آن دو شطططده

 ستدهای دو سویه دو اسووره را تحلیل کنیم. و  مرزهای تاریخی و داد

 تحقیق  ۀپیشین .4. 1

رتته ای صورت گتحقیقات گسترده ویهه سیمرغهدر زمینه اب اد مختلف شطاهنامه تردوسطی ب

حکم  و ا بطا وجود اینکطه مجمع ا طاماال میدانی از آ از تاکنون مرج ی در اماالام ط ،گیردو می

و است. اگر ه ای  دگرتته در ایران و عرب کمتر مورد توجه قرار میدانی شخصیت، عربی بوده

 حماسه تردوسی درتاریخه ا بت اند. ارسی و عربی نمودهها را به ادب تتری  ندمتبزرگ ، ادیب

کتبی  و مقا اتکسطی است که با نام تردوسی آشنا نباشد.  در ایران کمتر گشطته و ایران ماندگار

 هاآن تری مهمموضططوعات مرتبط آن نوشططته شططده  عنقاء و و سططیمرغ  ۀبارتاکنون در مت ددی

 عبارتند از: 

، موا  ات «های سیمرغ و ققنوسباز آترینی اسطووره»(1911)حجازی، بهجت ا سطادات . 1

در ای  ابرنویسطنده با باز آترینی اسووره سیمرغ و  .111-113صطتحه ، کاشطان، 12 ش، عرتانی

 دانسطططته و ادبیات م بردر احیای ای  دو اسطططووره را و درونی  ونیربید ایل  پردانته و ققنوس

 .ای نشده استعنقاء اشارهبه ام ا  ی کرده است.ارتباس گذشته با حال م رت ۀنتیجرا عرتانی 

 ،«شططناسططی توبیقیناسططتگاه سططیمرغ ازدیدگاه اسططووره»(، 1913) نسططرونهاد، قلی. 0

در ای  ابرنویسنده به بررسی توبیقی سیمرغ  .31-11 صطتحه، 01 ش، 1 س، های ادبیپهوه 

شاره مختصر به عنقاء ا بسیارا ام ؛عنقاء پردانته است ،با سایر مر ان اسادیری سایر ملل ازجمله

   شده است.

 wwwروی سططططایططت ، «اسطططووره ققنوس و سطططیمرغ»( 1931. اسططططدا لططه، مهنططاز )9 

.hamshahrionline ir  :9،  سیمرغ و عنقا  ۀنویسطنده اسوور در ای  ابر 1/11/31تاریخ دریاتت

http://www.hamshahrionline.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/
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 جای هم بکاردو به تتاوت دانسططته و ی ب دها به د یل مرغ بودن هردر اسططاس با یکدیگر مرا 

   ای به که  ا گوهای مشتر  دو ملت نشده است.ام ا اشاره اند.رتته

ها، دب ۀ ا او ی، (، موسططوعۀ ا اسططادیر ا  رب علی ا جاهلیه و د ا ت1331) محمدعجینه، . 1

و  ستا ختلف عرب از جمله عنقاء اشاره شدهاسطادیر م بنان، بیروت، دارا تارابی. در ای  ابر به 

شده ای نعنقاء را م ادل سطیمر  دانسطته، ام ا به توبیق سیمرغ شاهنامه وعنقاء میدانی هیا اشاره

اسطت. در مورد سطیمرغ تردوسطی مقا ات مت ددی نگاشطته شطده که به سبب کارت از ذکر آن 

نقاء میدانی تاکنون پهوهشی صورت در مورد مقایسطه سیمرغ تردوسی با عکنیم ام ا نوداری می

   باشد.می نگرتته است. از ای  جهت منحصر

قرن  هارم و پنجم است و در اماال و حکم  سرای ایرانتردوسطی شطاعر، حکیم و حماسطه

نیشططابوری محمدب احمدابوا تضططل .اسططت بیت حکیمانه از شططاهنامه آمده 922دهخدا بی  از 

ادیب، شاعر و نویسنده ایرانی قرن پنجم و ششم )ه.ق.( است که شناس، مشطهور به میدانی زبان

اسطططت. میدانی در علوم ادبی  مسطططلط بود. اب  نلکان گتته به دو زبان تارسطططی و عربی کاملاً

 ا اماالنصططوصططاً  غت و اماال عرب به درجه اتقان رسططیده بود. از مهمتری  تا یتات او مجمع

ارسلان گرد آورده است و اماال رایج عربی قبل و ب د از ب محمدی ابوعلیاسطت که به نواسته

 باب دیگر را به نام ایام ا  رب و اقوال پیامبر و نلتا و عرتا گرد آورده 0باب و  01اسلام را در 

   (مقدمه :1331،1میدانی،ر. . ) است.

داری ای  دو شطططود، بحی امانتمی ابر دیدهآن دو  تأ یفه مشطططترکی کطه در ووجیکی از 

 های پهلوانیداستانازمناوری که در دست داشته،  ۀویسطنده اسطت. تردوسطی علاوه بر شطاهنامن

در هر . او دنکاستتاده می ،از زبان پهلوی به عربی و از عربی به تارسی نقل شده بود ی کهدیگر

  گوید:و می امی  مراقب صحت نقل بوده است. یموردی مانند محدب

 یططکططی نططامططه بططد از گططه بططاسططططتططان
 

 راوان بططدو انططدرون داسططططتططانتطط 
 

  (90: 1911،1ریاضی، )  

را 1 دونونوشططته و اماال م آوری اماال عربی و حکایات ، اشطط ار مشططهور رادر جمع میدانی

به  اام باشد.  آوری اماال عربی داشته جدا نموده اسطت و س ی کرده که نهایت دقت را در جمع

 به گاهی تقط ا به صورت مختصر بیاورد واو مجبور شده حکایات ر علت گسطتردگی موضوع،
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اسططت. بدی  سططبب گاهی در قسططمت توبیق مجبوریم  و ناقلی  آن اکتتا نمودهذکر نام داسططتان 

 بیاوریم. در ای  ...ی مانند؛ موسطوعۀ ا اسادیر ا  رب و حیاۀ ا حیوانیهااز کتاب کامل را داسطتان

  .گرددمیمشاهده هم در کنار و اماال عامیانه هاانداست ،اسادیر حماسه اصلی جایگاه سهپهوه  

  . پردازش موضوع2

اند. مردمان های باسطتانی همواره در شمار جانداران سنند و ارجمند بودهپرندگان در ترهن 

ایگاه پرندگان جآنجا  و ازپنداشططتند دیگر می ۀو از گون« تراسططویی»که  پرندگان را آتریدگانی 

 را با ندایان و نیروهای برتر در پیوند هانآبرنی  .نداهای یاتتهای اسططوورهدر نمادای گسططترده

ر ت بی پرندگان اسادیری در دنیا بسیارند و هر کدام نمادی از(  10: 1912اند. )کزازی، دانستهمی

کنند و انبار  یب را برای انسان پرندگان در آسمان پرواز می .اندقرار گرتته ،متاهیمی ناصی و

شود. پرواز و  یب شدن در در زندگی آنها تصطویر می ،انسطان ۀآرزوی دیرین ،آورند و پروازمی

ی مانند، های پرندگاننهایت دلبی و جاودانگی انسان است. باز آترینی داستانآتاق تجلی رمز بی

ل سبب استتاده نمادی  برای بیان مسائ ،دنسطیمرغ و عنقاء که تناسطب با هستی بشر امروزی دار

 ؛در اش ار شاعران م اصر مانند عنقاء و وجود اسطووره سیمرغتماعی عصطر ما شطده اسطت. اج

 های مذکور است.موسوی گرمارودی، ... و ایلیا ابو ماضی... تاییدی بر گتته

 نماد سیمرغ در شاهنامهبررسی . 1. 2

 گردد. او در شططاهنامهسططیمرغ در ترهن  ایران به دوران باسططتان باز می ۀحضططور اسططوور 

های متضطططاد اقوام ایرانی ها و تلقی تبلوری از انگاره و ،مبهم ای پیییده وهمیون زال پطدیده

 تجلی ایزدی و ،یابد. و در دی همی  مراحل هار بار در شططاهنامه حضططورمی ،اسططت. سططیمرغ

 شود.اهریمنی از هستی او دریاتت می

 را او دیگران،تمسخر واز ترس سطرزن   شد شطد. پدرزال با موی سطتید متو   اول؛ ۀمرحل

 برد.یبه آشیانه م کند ورا پیدا می گشت اوکند. سیمرغ که به دنبال  ذا میبیرون برده و رها می

   گوید:تردوسی می

 یطکطی شطططیطرنطواره نروشطططنططده دیططد
 

 جهطان را  و دریطای جوشطططیطده دیططد 
 

 زنططارش گططهططواره و دایططه نططا 
 

  ب از شطططیر پا  ت  از جطام ه دور و 
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 از ابطر سطططیطمطرغ و  نطط تطرود آمططد 
 

 بطزد بطرگطرتت  از آن گرم سطططنطط  
 

 بططبططردش دهططان تططا بططا ططبططرزکططوه
 

 کططه بطودش بططدانططجططا کطنططام وگططروه 
 

 نططگططه کططرد سططططیططمططرغ بططا بططیططگططان
 

 بطرآن نطرد نون از دودیططده  کططان 
 

 شطططگططتططتططی بططرو بططر تططکططنططدنططد مططهططر
 

 بمططانططدنططدنططد نیره بططدان نوب  هر 
 

 نططداونططد مططهططری بططه سططططیططمططرغ داد
 

 ن از آن بیططه یططادنکرد او بططه نورد 
 

 (111-112: 1911،1)تردوسی،  

ای با نقاب پرنده ای  مرحله تردوسطططی سطططیمرغ را یابیم که دردرمی ،با توج ه به ای  ابیات

اسططت. با ای  نقاب سططیمرغ در شططخصططیت ی  های قدرتمند تصططویر کردهشططکاری با  نگال

گیرد و تقدان مهر مادرانه رغ نضج میمادرانه در سیم ۀ ریز ،است. در ادمهیاتتهشکار ی تجلی 

ت ی شخص به او نقاب  هره سطیمرغ را دگرگون کرده و ،کند بنابرای  نیروی درونیرا جبران می

 ایدهنططدهپرورشی و مرب آن پس او  بخشطططد. و ازاهورایی می ای هره بططا مهربططان  یمططادر

بخشد. احساس آموزد و میو میکند و به ازال را با روح نود آشطنا میاسطت که  (ایندهرپرو)

حیوانی  ا ب شود صاحب نود را از  ۀدر دگرگونی ماهیت نق  دارد. هرگاه احسطاس بر  ریز

 دهد.و اهورایی سوق می شرارت و اهریمنی به سوی یزدانی 

 ایمایهب  ،واق ی یا اسادیری جانوری توسط قهرمان پرورش، شودقهرمان می ۀدای سیمرغ 

 از را زال او گذشططت. کنارش از توانتأمل نمیبی. دارد که  اقوام نزد بوبمح و شططایع بسططیار

 و برنا پهلوانی به سططیمرغ تربیت ۀسططای در زال با اند.می و کندمی تغذیه یابد ومی کودکی

 اسططت؛ شططده ذکر تاریخی هایتشططخصططی  مورد در که  مایهب  ای  شططود.می نردمند تبدیل

 :Alin. 1611. Vol. XII)دانستند. می هخامن  نود نیای پرورنده را عقابی ازجمله؛ هخامنشیان،

p2)  شدپرورده میشی توسطط زردتشطت  ،بهم  و سطروش ایزد یاری به یا. (madan. 1911. 

III.p 617) پرورش جانوران توسططط که کودکانی تمامی تقریباً که اسططت ای  تأمل قابل نکته ام ا 

 گروه ای  از کیهانی پشططتیبانی عناصطر به ا یاده رسططیدند. تمنز  و مقام به بزرگسططا ی در یاتتند

 اسادیری ا گوی و دارد اشاره قدیسی و پهلوانی شاهی، مقام به شانبیشطتر رسطیدن در کودکان

 .اندشططده رانده درن بی زادن، از پس که اسططت دانسططته ایزدانی سططرگذشططت را مایهب  ای 

    (011 و 011 :1910ا یاده،)
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را  اتتد و آنبه یاد پر سططیمرغ می ،د رسططتم که زال درمانده شططدهنگام تو   به دوم؛ ۀمرحل

کند و مو ود شود و به زال رهنمودهایی برای تو د رستم میسطوزاند و سیمرغ بر او ظاهر میمی

  ی  است انت از سیمرغ است. زایاند. ای  او حماسه را می

 هطمططان پطر سطططیطمطر   آمططد بططه یططاد
 

 هده دادبطخنططدیططد و سطططیططدنططت را م 
 

 یطکطی مطجطمطر آورد و آتط  ترونططت
 

 وز آن پر سطططیمرغ  ختی بسطططونططت 
 

 هطم انططدر زمططان تططیره گون شططططد هوا
 

  پططدیططد آمططد آن مططرغ تططرمططان روا  
 

 بططیططاور یططکططی نططنططجططر آبططگططون
 

 یططکططی مططرد بططیططنططادل پططر تسططططون 
 

 بططکططاتططد تططهططی گططاه سططططرو سططططهططی
 

 نططبططاشططططد مططر او را زدرد آگططهططی 
 

 کجططا کرد  ططا وز آن پطس بططدوزد آن
 

 زدل دور کط  تطرس و تیمططار و بططا  
 

 گیطاهی کطه گویمطت بطا شطططیر و مشططط 
 

 بکوب و بک  هر سططه در سططایه نشطط  
 

 بسططططای و بططیططا ططای بططرنسطططتططگططیطط 
 

 بطبطیطنطی هطمططان روز پططیططوسطططتططگی  
 

 بططدو مططال از آن پططس یططکططی پططر مطط 
 

 نططجسططططتططه بططود سططططایططه تططر  مطط  
 

 (091 – 091: 1، 1911)تردوسی، 

  صططاحب بشططری ماورای نیروی و ا واف ،حمایت ،تر ۀنشططان همواره اسططادیری مر ان پر

 ای  به شططاهنامه و اوسططتا در. اسططت انکار قابل  یر ،تر و سططیمرغ میان ارتباس علاوه به .اسططت

 مندبهره شتر  از تا سططناردمی او به را نود پرهای از یکی سططیمرغ؛ اسططت شططده اشططاره ارتباس

شططتابد. ب یاری تا به  اتکند آت  بر ر راآن پ ،داشططت نیاز حضططورش به زال که بار هر و باشططد

 .صططاحب  دورکند از نیز را بد جادوی تواندمی حتی پرندگان پر که ، بسططیار باور ی  موابق

 مرغ از پری تا کندمی توصیه زردشت به ( اهورامزدا91و  91 بند) یشطت بهرام در  نان کههم

 بادل کند.  نی  را دشططمنان یسططاحر ،پر ای  با تا بما د نوی  ت  بر و بجوید را وار  

 تن  ارتبادی از شده جدا اجزای و زنده موجود میان که شطودمی ناشطی تصطور ای  از باوری

و  پزشکی او هنماییا. ریابدی میتجل  ،نماد حکیمدرسیمرغ با سونت  پر، دارد.  وجود جادویی

گر بخ  و درمانهتر  او نتیج ۀها در سطططایکار ۀجادو و نرد اسطططت. هم ۀایزدی اسطططت و آمیز

که نیروی  در راه زای ، رشد و رهائی  داردنیروی بشری و ایزدی  ،در اینجا سیمرغ شطود.می
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( پدیده دگرگونی 12: 1913)مختاری،  .بشططر اسططت. و برای ناندان زال کارکردی اهورائی دارد

. ای  ددگر مندای توانبه شططکل نارق ا  اده تااسططت داده  ینیرویی ماورای و پرشسططیمرغ به 

 یای رستانیزی انسان است. ؤتصوری از ر ،سونت  پر و حضور سیمرغ

نبرد با اسططتندیار در نان پنجم از هتت نان، تردوسططی او را همیون دیگر  سططوم؛ ۀمرحل

 ،در اینجا از صططتات ایزدی سططیمرغ کند.عناصططر اهریمنی و جادوئی مانند گرگ... م رتی می

ند اوانانه و نی  است. از نظر استندیار به سیمرغ نگریستهکاری پهل ،سطخنی نیست و پیکار با او

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     گوید:نه ناندان زال. تردوسی می

 یطکطی کطوه بططیططنططی سطططر انططدر هوا
 

 بططرو بططر یططکططی مططرغ تططرمططانططروا 
 

 کططه سطططیمرغ گویططد ورا کططار جویی
 

  و پرنططده کوهی اسططططت پیکططار جوی 
 

 بططراگططر پططیططل بططیططنططد بططر آرد بططه ا
 

 ز دریططا نطهنطط  و بططه نشطططکی پلنطط  
 

  ون او بر هوا رتططت و گسطططترد پر
 

 نططدارد زمطیط  تطوش و نطورشطططیططد تر 
 

  و سططیمرغ از آن زنمها گشططت ست
 

 بخون اسططو وصططندوق وگردون بشططسططت 
 

 (112 –111: 1، 1911)تردوسی،  

 نواروناتتد در  هره او یه، حیوانی نتغییردر  هره و مطاهیطت سطططیمرغ باردیگر اتتاق می

: 1910ر. .ا یاده،) نوب، سططوحی یا عمیق باشطد. تواند بد یاها مییابد. ای  دگرگونیتجلی می

 در توانمی را عنقاء منتی اب اد نان،هتت در نوارنون سطططیمرغ ۀانگطار همطاننطد( 001

یر غیکرد. ناگهان تها تقط شکار حیوانات را میها در کنار انسطانسطالیاتت. عنقاء ا اماال مجمع

علت آن به   ناگهان دگرگون شدند ،شطکل داد و به دشطم  تبدیل شطد. اینکه  را دو اسطووره

 دهآمعنقا  در موردزیراکه  گردد.مرگ برمیشکست و دو اسووره از نیازها و ترس آنگرسنگی، 

ترس از  ،( عنقا012: 0، 1331ن . میدانی، )«على صطططبیٍ أعوزها ا ویر، تانقضطططتْ، تجطاعطتْ»

 کند. در نان پنجم، همینی  سططیمرغ درتلاش برای رتع نیازهای  میو مرگ دارد  گرسططنگی و

 .داردو نیاز به پیروزی  نبرد با استندیار ترس از شکست و مرگ

ها ظهور سیمرغ برای ناندان زال به جهت نجات و رهایی آن  هارم؛ آنری  مرحله ۀمرحل 

ال به هنگام درماندگی رستم در برابر . زشودو به قصطد شطکسطت و نابودی اسطتندیار ظاهر می
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جوید. زیرا رسططتم امیدی به سططوزاند و یاری میپر سططیمرغ را می ،اسططتندیار و رسططت  از مرگ

رهائی از ای  جراحت ندارد. سططیمرغ تنها شططتا دهنده نیسططت، بلکه بخشططنده جهان اسططت. زال 

 :  گویدمی

 یطکطی  ططاره دانطم م  ای  را گزی 
 

 م بططریطط کططه سطططیططمططرغ را یططار نططوانطط 
 

 گر او بططاشطططدم زی  سطططخ  رهنمططای
 

 بططمططانططد بططه مططا کشطططور بططوم و جططای 
 

 هطمططانگططه  ون مرغ از هوا بنگریططد
 

 درنشطططططیطططدن آتططط  تطططیطططز دیطططد 
 

 بطدو گتطت سطططیمرغ شطططاهطا  ه بود
 

 کططه آمططد ازی  سططططان نیططازت بططه دود 
 

 بططتططرمططای تططا رنطط  را هططمططینططان
 

 بططیططار تططو پططیطط  مطط  انططدر زمططان 
 

 ن برون کرد پیکططان شططط  از گرد
 

 گر بسطططتططه جططایی تن بططنططد نسطططتططه 
 

 ازو  ططار پیکططان بططه بیرون کشطططیططد
 

 بططه منقططار از آن نسطططتگی نون کشطططیططد 
 

 هططا بطمططا طیططد پربطر آن نسطططتطگطی
 

 هم انططدر زمططان گشططططت بططا زیططب و تر 
 

 کططه هرکس کططه او نون اسطططتنططدیططار
 

 بطططریطططزد و را  شطططططکطططر روزگطططار 
 

 (031–031-031: 1911)تردوسی،   

که به  است اند و ترس از مرگ قهرمان حماسه سبب شدهمرگ ترس داشطتهها ذاتاً از انسطان

ر  باس ی سیمرغ دتجل توان میجا ی پناه ببرد. در حقیقت  در ای اننیروی جسطم برتر از ینیروی

کند رازهای نهتته هسطططتی را حکیم دانا را  نمود عقل و نرد انسطططان تتسطططیر کرد که تلاش می

آرزوی میل به زندگی در  و مرگ نجات دهد و مشکلات ازدرد ناتوانی بشناسد و او را در برابر 

 را پاسخ دهد.  قهرمان 

 کتب تاریخی مجمع الامثال و د عنقاء درابررسی نم .2. 2

حَل َقَت بِه عَنقاءُ »و « دارَت بِهم ا  نقاءُ»اسطططت. یاتته عنقطاء سطططه بار در اماال میدانی نمود

با توجه ( 922:  1913همان، «)أعز  مِ  عنقاء مُغرب» و (911و012: 0و 1، 1331میدانی،)«مُغرِبٌ

 احکایات را ب ،ترداریم جهت بررسططی کامل ، نیازاسططت آمده به اینکه حکایات میدانی مختصططر

  جمله: از دارددر کتب عربی روایات مختلتی از کتب تاریخی بیاوریم. نمود عنقاء جزئیات آن 
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  فوانحکایت حنظله بن ص عنقاء در .1. 2. 2

 دنگروهی که همگی هلا  شدبه  استاشاره کردهدر داسطتان عنقاء دورشان  رنید میدانی 

 اضٌها بیقِکان تی عُن ا أنه عنقاءُ تْمی ِسططُ گوید: و کسططی از آنها زنده نماند. او به نقل از نلیل می

 حَنْظَلۀ، وکانَ :ی یقال  هکان  أهل ا رس ِ نب :ا کلبی ها، قال اب ُ وولٍ تی عنقِ :قالویُ ،کطا و َوْقِ

وکانت تَنْتَابُه دائرۀ کأعظم ما یکون  ها عنق  ه دَمْخ مَصْ َدُه تی ا سماء مِیل،قال  َیُ بلٌم جَهِبأرضطِ 

 تنقَض ُ على ا ویرِ ، تکانت تکون على ذ   ا جبلِ ونٍ ، تیهطا م  کلٍا ویرِ دویطل، م  أحسططط ِ

تْ على صططبی وأَعْوَزَتِ ا  ذاتَ یومٍ تجاعتْ تتأکله،  :، تسططمیتمابه تذهبتْو جاریهٍ ویر تانقضطط َ

نُذْهَا، واقْوَعْ  م َا لهُ :قالهم، تَتشطططکَوْا ذ   إ ى نبی ِ .ها تغرب کل ما أنذتهبأن  «عَنْقَطاء مُغْرِب»

لَهطا، وَ ل ِطْ علیهطا آتطۀًنَسطططْ  و 012: 0، 1331)ن . میدانی،  تاحترقتْ ها صطططاعقۀٌ، تأصطططابتْسطططَ

و  13: 1311،19ی، یرو ا نو 120-121: 1102،9نلکططان،و ابط  112: 1311،0زمطخشطططری،

 ها وأنشططدَتی أشطط ارِ ها ا  ربُ مالاًربتْضططَ تَ (119 :0212،1ا  کبری، و 01-01: 1312،1ا یات ی،

 :  نترۀ ب  ا أنرس تی مربیۀ نا د

  َقَططد حَل َقَططت بِططا جودِ تتحططاءُ کططاسطططرٌ
 

  9رکَططتططتططخططاءَ دَمَططخٍ حططل َططقَططت بططا ططحَططزَو َ 
 

 )همان، میدانی(

اهطل ا رس کطه در سطططرزمینشطططان کوهی به نام مخ بود. پرندگان زیادی از جمله عنقاء که 

کار و ش شدگرسنه  درسطا یعنقاء کردند. شطان اسطت. در آن زندگی میتری   و زیباتری بزرگ

او . دشططکایت کردن ،د. سططنس کودکی و زنی را گرتت. مردم به حنظلهیگردپرنده بر او دشططوار 

ده: نقل شبدی  شططکل هم حنظله داسطتان پایان ا بته را سطونت. عنقاء ای صطاعقهنتری  کرد و 

ها إ ی ب ضِ جزائرِ ا بحرِ ا محیطِ، وراء نط ا استواِء، هی ا ل هُ بِ تَذهبَ .تَدعا علیها حنظلۀُ ا  نقاءُ

 ای دربه جزیره وند او راندا حنظلهبا نتری  ( 001: 0، 1101)دمیری، جزیرۀٌ  ایصلُ إ یها ا ناسُ

   ها به آن دسترسی ندارند، ترستاد.پشت نط استوا که انسان0بحرا محیط

مابت ظاهر شططده اسططت اما شططرایط سططخت محیط  ۀعنقاء در آ از با جنب ،در ای  حکایت

هریمنی و ا منتی ۀظهور جنب کند. شطرارت در رتتار سبب وزندگی او را وادار به تغییر رتتار می

دهد، با انوباق نود با مسائل و مضامی  نو حیاتی تازه از اسطووره، تغییر شکل می» .شطوداو می

 آید.شمار میها بهگیرد و همی  ظرتیت تغییرپذیری اسطت که عامل اصلی دوام اسوورهسطر می
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یزی گانتری  عامل شگتتهای که  است و اصلیاسادیری ملت هایپدیده دگرگونی از ویهگی

ا  اده اسطططووره: های نارقآید. ازجمله پدیدهشطططمار میهطا بها  طاده بودن اسطططوورهو نطارق

: 1919، )رستگارتسایی .«کردن، اسطت، ناپدید شطدن. یا برنلاف دبی ت نود عمل کردنپرواز

 زمینی و آسططمانی اسططووره ناسططتگاهدوتواند برناسططته از تلتیق تغییرات می»گقته شططده: ( 0

 .تغییر رتتار در اسطادیر امری دبی ی اسطت توجه به شطواهد توق با( 110 :1930ئمی،)قا«باشطد.

 اهریمنی از ۀ.  ون اسططوورگیرنداهریمنی می ۀدرای   حظات اتراد تصططمیم به مبارزه با اسططوور

ه آید کمی درجسطتجوی نیروی ماتوق بشری برانسطان هم شطود قدرت ماوراء دبی ی تغذیه می

 .روندم عرب به سراغ پیامبرشان میدینی قو ۀموابق عقید

 ،روایتی  براساس  ؛کنداهریمنی به دو شکل برنورد می ۀاینجا نداوند با ای  اسوور در 

های دینی مشططتر  میان اقوام سططومر، بابل و مصططر سططوورهایکی از  کند.تب ید به جای دورمی

( 01-1: 9تر پیدای س) توراتنروج آدم از بهشت و سکونت در زمی  است که داستان آن در 

: 1911،9وا یه،ش) است. ای مختلف آمدهگونها بهیکسان ام  ۀمایبا ب  ،همینی  در انجیل و قرآن و

جمله ازاسطططت. عرب نمود یاتته قصطططایدتمام در آ از ( ای  دوری 110: 1باجلان ترنی، و 91

یاد دوسطططت تا به یسطططتیدب( 11: 1911 زاده،)ترجانی« قتا نَب ِ م  ذکر...» :گویدمی امرؤا قیس

ا ام  .شده نبر نداریمی تب یدهعنقا ۀداسطتان اسطوور ۀما از نام گویند اگر هشطده گریه کنم. دور

جا نانودآگاه ذه  شاعر و گوینده داستان در ای از تاریخی مشتر   ۀمایب  که شوداستنباس می

   .باشد نمود یاتته

 ۀنداوند اسوور (012: 1331،0 ،میدانی .)ن  رقتْتاحت ها صاعقۀٌأصطابتْ در مورد عنقا آمده:

یده شکل آتشی  دصاعقه به» .استگونه بیان شدهای نماد صاعقه  اهریمنی را با صطاعقه سوزاند.

سه  و رج آت برج باران، سه بسه  رج رگبار،بسه  کند:دوازده برج تیر پرتاب می زشطود که امی

کلی دور. بهنشم و قدرت باریت ا ی است ،انی، مشیتی از آت  آسمارج تندباد. صاعقه نشانهب

نططدایططان  اقططه و نططابودگرای از قططدرت نل ططصطططاعقططه سطططلططاح و ابزار نططدایططان و نشطططانططه

ط صطاعقه به دتع اسططوور191-192: 1911،1شطوا یه،«)اسطت.  ۀ( ( در روایت او ل نداوند توسطط 

برای مقابله با آن نیروی از پردازد. عنقاء از آسططمان ترود آمده و شططرارت کرده پس اهریمنی می

ه، گردد به محیوی کتاریخی ای  موضوع برمی ۀمایآسطمان که برتر از زمی  است،  ازم است. ب 
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اندانته و یکی یکی آنان را می عرب نشطططکسطططا ی، قحوی و مرض را به جان کودکان و زنان

دیدند. انسان بدوی رعد و برق آسمان می و صاعقهاعراب نیز راه نجات را در  .ربوده اسطتمی

 .رسدبخ  میسوزاند و ب د از آن باران نجاتکرد صاعقه اهریم  شرور را در زمی  میتکر می

 ۀبراسطططاس نظری زیرا. ای  موضطططوع قابل توجیه اسطططت دارد قدرت دتع اهریم  ،و صطططاعقه

ا ر نجات ، رحمت وآن سونت و سه برج بارانعنقا  ،صاعقه سطه برج آت توسطط نمادگرایان 

 .ترستاد ترو قوم عرببر 

 عنقاء و خالدبن سنان العبسی  .2. 2. 2

أجنحۀ  ،  ها أرب ۀُها ا  نقاءُاسططمُ دائراً )ع(موسططى    زمانِمِ لقَعباس: إن ا ل ه نَ  اب عَروی 

ها، مالَ  ها ذکراًلق  َس  قسوا، و نَحَ ءٍشی   کل ِ، و أعواها مِا إنسانِ ها کوجهِ، وجهُنبٍجا   کل ِمِ

 بیططتِ ا تی حولَ مططا تی ا وحوشِهُرزقَ ج لططتُ ، وَعجیبی ِ دططائری ِ ی نلقططتُحى إ یططه أن و أو

 ،نجد و ا حجازِ بِ  وق تْ تَ  ،قلتْا توتی موسى نَتلم  .مانسلهُ ارَناسلا وکَتَتَ .مابهُ ، و آنست َقدسِا مُ

ه ت ا ى دعا ا ل کوها إ یه. تَشططَ تَ)ع( نبأ نا د خوف ا صططبیان إ ى أن تُو تَ تلم تزل تأکل ا وحوشَ

از قول عباس اب در جای دیگر  (111: 1، 1110ر. . زمخشططری، ) .رضططتْنقَإها و نسططلَ وعَتقَ

 ارَکَه ا  نقاء. تقال  َیُ ا أو ل  تی ا ز م ِ دائراً نلقَ إن  ا ل َهَ»ص(: ) ا ل َهِرسطططولُ قالَپیامبر نقل کرده: 

بیان تخوفُ ، تکانتْا حجازِ تی بلادِ هُنسطلُ ها، نسلَ  عَقودعا علیها أن یَ، تَخا دِ ِ شطکوا ذ  َ، تَا صط 

  (  923: 0، 1111حجر، اب ) «ها تی ا بسطصورتُ تبقیتْ

ها بیشططتر بیان شططده اسططت.  ند نکته از انس عنقاء با انسططان در ای  حکایت دول زندگی و

صورتی  در هر درف  هار بال و ، اوبحی وجود تصطویر ترکیبی عنقاء -1.یابیمحکایت در می

برای  از جنس نر  ،داشطططت  جنس مونی و مذکر و زاد و و د -0دارد.مانند صطططورت انسطططان 

بحی انتقال از محل زندگی از  -9دو پرنده تداوم نسططل کردند و زیاد شططدند تا همانندی آترید 

راه جلوگیری از شططرارت او قوع کردن نسططل ی نی نابودی  -1 بیت ا مقدس به حجاز اسططت

ا مقدس به . اما  را عنقاء از بیتایمتحلیل کردهرا در قسمت سیمرغ  0و1رد تدریجی است. مو

  ه عاملی سبب تغییر رتتار وو اسطت   زمان نا د شطرارت نداشطته  را تا شطد  حجاز منتقل

 شد  ت اوماهی 
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 مرتبط اسططت. آنیه از متون گمراهی پیروان موسططی ،مهاجرت پرندهشططاید یکی از د ایل  

او  ا عامل دگرگونیام  ،هدارای جنبه مابت بود ءعنقا ،تا زمان نا دای  است که  شوداسطتنباس می

به نا ار نبود   در آن صططحرای نشطط   ذا کاتی برای بقای اسططت.کارت نسططل م رتی شططده

بی  رتت  تدریجی نسل انسان است و در اینجا دقیقاً  سبب ازبرد و کشت  کودکان می را کودکان

د که نشططوها مر ان اسططادیری یاتت میرود. در سططایر ترهن از بی  میعنقاء با همی  مجازات 

مردم سططرزمی  انیران را  ،؛ مرغ  َمروشبردند. ازجملهبی  می را با جادوهای مختلف از انسططان

 یلیی در باورهای عامۀ مسطططیحیان و  (113-111: 1911)ر. . هینلز،  یند.مطاننطد دانطه برمی

مردم و حیوانات را  ،ایران مرغ کَمَ  در اسطططادیرزادان اسطططت. عامل مرگ ناگهانی نو ،یهودیان

وجود مر ان اسطططادیری  (01-13: 1931 . ج تری قریطه، و احمدی زاده که ، نط) بل طد.می

  ریشه در که  ا گوهای مشتر  جم ی دارد. ،نوار در ترهن  مللنون

   ع() سلیمان و ءعنقا ۀاسطور .3. 2. 2

 قا تت ا ویرَ سططلیمانُ ع( قال: عاتبَ) ا صططادق رت ه ا ی ا امامِ سططندابو اسططحاق ا ا لبی بِ قالَ

 دَ ِوُ :قالَ .هِیأتی ا ی منتهی علمی و قدرِ ا لهِ قضطططاءَ علی ا هدی و ک  َ ا نحرصُ، ان وا لهِ ا  نقطاءُ

 یان ت ا لهِ یا نبی  :قا تْ ا لهِ بقدرِ جتم ان علی سطططتاحٍیَ .تی ا مشطططرقِ و جاریۀٌ تی ا مغربِ  لامٌ

و  ا جاریۀَ و ا مهدَ  تاشطهدَ سلیمانُ علیها ا ویرَ و کتلتْها ا بومُۀ. انتلستْ  .ا وابولُ ا قدرَاترقُ بینَهمُ

ها و ارض تْ  ...عا یۀٌ  و علیه شجرۀٌ  ا بحرِ اصله تی جوفِ شطاهقٍ جبلٍها ا ی بِ انتهتْ تْروم  دارتْ

علی   لهُا ارسططلَتَ تی ا بحرِ ر َو مَ و رکبَ لغ ا غلامُبَ .لیلِ ها باتونسططُ  ها وجناحِ ها تحتَو احتضططنتْ

. هذا ا خبرِب . تلما انبر سلیمانُا  نقاءِ بها ا ی جبلِ ها حتی وصطلتْریحاً عاصطتاً و سطاقتْ هِسطتینتِ

 رِم  بحا تی بحرٍ و انتتتْ ا مغربِ نحوَ و انذتْ ءِتی ا سطططما توارتْ و تزعتْ ا  نقاء تتاهتْ

   .(39-11: 11،ج1311 نویری، . ن) با قدرِ آمنتْ و مغربِ ا

مخادب قراردادن سلیمان پرندگان را به آنیه که  -1عنقاء:  رمزی های مهم داسطتانقسطمت

به مبارزه را ءسططلیمان عنقا -1 ءانکار عنقا-9اببات قضططا وقدر ا هی -0به او ا هام شططده اسططت.

 تلاش و همه آنم علیر  ،آگاهی عنقاء از نتیجه-1 ء اسططت.جغد شططاهد بر کار عنقا-1. دلبدمی

توصیف  -1او، دربرداشطت  دنتر، بردن  از دریاها و روی درنتی بلند پروراندن  اره اندیشطی 

 (  011: م0221، )ب لبی انسان  دست و پستان داشت  به ،در صورت در بزرگی به شتر و ءعنقا
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ر د در شططکل ظاهر و سططانتمان اسططت. عنقاء ترکیب .1عبارتنداز: اسططادیرای  نکات مهم در

ه انجام کار تا قادر ب کنداینجا ترکیبی از انسطان و پرنده است که شکل ترکیبی عنقاء را کم  می

 واژه .0 که شبیه به کار سیمرغ در مرحله اول است.ا  اده شود. از جمله مراقبت از کود  نارق

در  عَنقاءُ مغرِببا ترکیب  واژه مغرب را مغرب در حکایت مکررآمده است. شاعر عرب  رمزی

       .استتمایلی آوردهیتی ب

 إذامططا ابط ُ عَططبططدا ططلططِه َنل َی مکططانَططهُ 
 

 تَطقَططد حَل َقَططت بططا جوِد َعنقططاُء مغرِب  
 

آن  ان دسططت یاتت  بهکی نی ام اسططت.، عنقا بر گرد بخشطط  حلقه زدهعبدا له بمیرداب  اگر

ب به نادر مُغرِ :گویدمی عرببزرگ، م روف و مجهول جسططم اسططت.  ۀعنقاء پرند .نیسططت

مَغرب ومُغرب بر دوری و  یر قابل  ۀواژ( 911: 1، 1331میدانی، ، ندوری  از مردم اسططت. )

با  انسططان بنابرای  .در ای  دوری عنصططر حیات هسططتیابیم که در میکند. می د ا ت دسططترسططی

آرزوی و میل به   نی ای  جطای بسطططیطار دور از قتس دنیطا رهطایی یطاتته وپرواز و رتت  بطه 

     شود.ش برآورده میاودانگیجا

 لغت  هایباواژه سیمرغ و عنقاء در کت ۀمقایس .3. 2

ادب  در که ایگونه به اسططت ایرانی باورهای و اسططادیر در جانور تری پرآوازه سططیمرغ

های گسترده ای با قدرت بسیار، بالپرنده ،سیمرغ شود.می اتزوده جایگاه  بر روز هر تارسی

. سططیمرغ از آن جهت گویند که هر رنگی که در پر هر ی  از مر ان باشططد و اندام ترا  اسططت

است. واژه سیمرغ در  شده گتته« سطیرن »همه در پَرهای او موجود اسطت و در آنندراج به آن 

یا «0شه یه نه»آمده است. در اصل اوستایی آن مرغ « مر وسئ » و« سئنه مرغ»اوسطتا به صطورت 

نای شطاهی  است و برنی محققان کلمه شئنه را در اوستا به و در سطانسطکریت به م «1سطی نا»

 (  11: 1911بایر، ) اند.شاهی  و عقاب ترجمه کرده

که ای  نام به صورت جمع آمده است،  نان نیز های سطامی پی  از اسلامعنقاء در زبانواژه 

 عنقاء به ،انیباشططد. در زبان سططریبه م نی گردن دراز می واسططت  آمده «عناقیم»در عبری قدیم، 

: 111و 111،ش1911 ،مشططکور) .آمده اسططت« ایناکیم، ایواکر» صططورت عنوقر و در یونانی قدیم

                                                           
1. shayana   

2. siena 
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خیمٌ  َیسَ بِا  قاب  وَ قیلَ: ا  َنقاءُ ا  قاب 32 – 11 ( در مورد عنقاء آمده اسططت:  ا  نقاءُ دائرٌ ضططَ

اند، همان گتته ای بزرگ، عقاب نیسطططت و برنیعنقطاء پرنطده (199:  3ج، 1332،راب  منظو)

 ۀایران دارد. بانیاً کلم های که  قوم عرب وزباندر عقاب است. او اًسیمرغ و عنقاء هردو ریشه 

عقاب وجه مشترکی است که در کتب  غت به آن دو ادلاق شده است. به سبب قدرت پرواز و 

به عا م با ا  ها با نورشطید و ص ود رواناند. عقاب در نماد پردازیشطکار به آن دو عقاب گتته

 ملت است. های اسادیری مابت و پربسامد در ادبیات دومرتبط بوده وجزء نماد

، ای با دم داووسمر ی اتسانه ؛ای با سانتار پیییده آمده استساسانی، نگاره ۀسیمرغ دور 

ها نق  بسته است. شاید بدن عقاب، سطر و پنجه شطیر و نشطان آن بر بسیاری از جاها و ظرف

 (www. Hamshahrionline .ir :9اسدا له، مهناز روی سایت )ی شاهنشاهی ایران بوده است. نشطان رسطم

م ِیتْ عنقاءُ  ان َها کانَ تی عُنُقِها بیاضٌ کا  َووقِ )اب   در مورد عنقاء آمده اسطططت. قالَ ا خَلیلُ: سطططُ

میده شططده  ون در گردن  سططتیدی مانند دوق اسططت. قیلَ:  ها (  عنقاء نا191: 1332،1،رمنظو

زن دراز « أعنَق»عنَقَ مونی  ۀعُنقُ دویلٍ، مِ  أحسططَ  ا ویرِ، تیها مِ  کُل ِ  ونٍ )همان( عنقاء از ماد

( در ترهنط   غت دو 11111:  12، 1919گردن، مر ی بود بس عظیم و دراز گردن )دهخطدا، 

 گذاشتهزبان تابیر شود و عنصر محیط بر ترهن  وابه دیده میزبان در وصف زیبایی ظاهری تش

اسطت.  ون زیبایی داووس برای ایرانیان ملموس اسطت، داووس در نمادشطناسططی با ناصیت 

شود. عرب عنقاء را با دویلی گردن و دوق ستید وصف ضطد دیوی و برکت اتزایی شنانته می

رب ع زیرا .زیبای شطتر و شطتر مرغ اسطت اسطت. ای  تصطویرگری  برگرتته از نماد گردن کرده

                                                           است.آن مأنوس بوده درمحیط نود با

وجود ای ممشهور و حکیمی دانا رابوه ۀگویند: بی  شطئنه اوسطتایی و سیمرغ پرندبرنی می

وه بر وظایف دینی به شططغل پزشططکی دانیم که در عهد که  روحانیون و موبدان علااسططت. می

بوده و نام « شططئنه»شططود نام یکی از نردمندان روحانی عهد باسططتان رمیپردانتند و تصططو می

:  1، 1919. )دهخدا، ه استو از جانب دیگر وی در دبابت شهرت یاتت سیمرغ از او اتخاذ شده

عمرو اسطططت. ب ۀگوینططد: عنقططاء مغرب  قططب مردی از عرب بططه نططام ب لبطط( برنی می10011

 اند؛ اسم پادشاهی است. اب  احمر آورده است:( برنی گتته191: 1332،1،رمنظو)اب 

 

http://www.hamshahrionline.ir/
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 تِی رأسِ نلقططاءِ مِ  عَنقططاء مَشطططرِقططۀ
 

هططلٌ وَ  ططا جَبططلٌ   1 ططا یَبتغِی دونَهططا سطططَ
 

 (همان)

ها است. بر آن یکی دیگر از وجوه مشطتر  اسووره سیمرغ و عنقاء ادلاق نام اشخاص برآن

عنصر محیط، سبب انتلاقات  اند.نقابی از انسطان با توجه به ترهن  و محیط نودشطان زده ،دو

 دادند.تردوسی به حکمت اهمیت می ۀزیرا در محیط ایران قبل و دور است در نمود دو اسووره

تته گبنابرای  « نرد نام نداوند جان وبه» کند.گونه آ از میای را تردوسی شروع شاهنامه  حتی

 ستان. اما در محیط عرباسطتشطدهحکیم اوسطتایی اتخاذ « شطئنه»سطیمرغ را از نام ه که نام شطد

تته گهمی  مناسبت به .دادندمتناسطب ترهن  نودشطان که به اشطراتی ت و پادشطاهی اهمیت می

ه بشر ک ۀات او ی اشترا  جم ی، حاکی از تصور  ز، اای  ی  نوع شطده عنقا نام پادشطاهی است.

 ت.اسپنداری روانی و نانودآگاه انسان با حیوانات شناسی نشأت گرتته از همسانناز منظر روا

« هروسب تخم »بر درنت « سیمرغ»آشیان س  مور است که آمده ، «پازند»در مینوی نرد 

ترانکرت  یا« وروکائنا»ای  درنت در دریای  .نوانندضد گزند مییا « جدبی »است. و آن را  

قرار دارد.  ون سطیمرغ از آن برنیزد هزارسطانته از او بروید و  ون نشطیند هزار شانه از آن 

با توج ه به ای  سطططخ ، ( 10011:  1، 1919هطای  پراکنطده گردد. )دهخدا، بشطططکنطد و تخم

کار گاه در مورد عنقاء بهای  نماد هیا ویابیم که سیمرغ نمادی برای زای  و حیات است درمی

 نرتته است. 

ای که کسطی آن را ندیده و ای  پرندۀ بزرگ که نام  مشهور و جسم گوید: پرندهزجاج می

: 1332،1منظور،ت دوری از مردم به مغرب وصطف شده است. )اب آن ناشطنانته اسطت و به عل 

( علاوه 991 :1، 1331، عجینه) .شططده: ا غولُ وُ ا  نقاءُ وَ ا خل ُ ا وتیُ مِ  رموزِ ا  َربِ( گتته191

رمز محال اسططت. ای  نماد در  ،سططندباد و حکایات هزار و ی  شططب هایهدر قصطط   ،بر آن عنقاء

 نیست.  رمورد سیمرغ دوره باستان قابل تصو 

 پرنده دو ای  همانندی او از ب د و ه استدانسطت سطیمرغ همان را عنقا« ا جحیز» بار ی  او  

است.  شطده نام عنقاء یاد با سطیمرغ از عربی یاتروا ( در1: 1911شطد. )یاحقی،  مورح بیشطتر

دوره  نویسططندگان نخسططتی  مترجمی اسططت که عنقاء را م ادل عربی سططیمرغ آورده و ،مقتعاب 

 عنقای برعکس و اندکرده ترجمه عقاب یا عنقا را پهلوی سیمرغ ب ا بی و دبری مانند اسطلامی
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 د.انسیمرغ را عنقاء نامیده ۀرنی مادب .است شطده ترجمه سطیمرغ ا لب تارسطی متون در عربی

قزوینی  ا مخلوقات عجایب در ب دها و ا صططتا انوان مانند آباری ( در011: 1911)یاحقی، 

 و شططده نامیده شططکاری حیوانات یا پرندگان شططاه «ا ویر مل »، «ا جوارح مل » ،سططیمرغ

 مانند قلاب هاییپنجه و تیز و نیرومند نوکی با بود انگیزششططگتت نیروی او ویهگی تری مهم

دقیقاً  (11-1: 1910تربود، نزایی، :ن ) گیرد.می آن با را هاتیل و گاوها پرواز، هنگامه ب که

ا کبری دمیری برای عنقاء آمده است. برنی ای  صطتات در کتاب ا حیوان جاحظ و حیاۀا حیوان

 اند؛از شاعران نامی ازجمله؛ ناصر نسرو ای  دو را یکی دانسته

 م  که تواندکه پرد در همه عا م  ون 
 

 از کرکس و ققنس و سططیمرغ که عنقاسططت 
 

 (111: 1911)شمسیا،   

 است: سیمرغ را با نام عنقاء ذکرکرده ،ا ویرعو ار هم در منوق

 هر که عنقا راسطططت از جان نواسطططتار
 

 وار  ططنطط  از جططان بططاز دارد مططرد 
 

 (012: 1911)عوار،   

توان بیان کرد که ای  میان عنقاء و سطیمرغ ارتبادی وجود نداشته با وجود ای  شطواهد نمی 

انتلاتات بر اشترکات برتری داشته، اما باگذشت  ۀجنب ،های قبل از اسلاممایهباشطد. شاید در ب 

های سططیاسططی مشططتر  ایران و عرب در اشططتراکات ترهنگی و زبانی تابیر زمان دی  و جریان

سططبب  ،های ب دهای مشططتر  اند  در دورهرنده همی  جنبهاسططت. به نظر نگازیادی گذاشططته

سبب ظهور نمود رمزی آن در ادبیات عرتان اسلامی   نی و هم سیمرغ ی عنقاء وی ات م ناتحو 

مرغ  انگاره ای  دو شططود.امروزه در ترهن   غات عنقاء به سططیمرغ ترجمه می گردد.دو ملت می

 در اسططادیری دیگری مر ان آمدن بوجود باعی شططانانگیزشططگتت کارکردهای با ایاسططووره

 دارد.ی جداگانه است. که نود نیاز به پهوهش شده ایران وعرب ایهروسوادبی ات ا

       وجوه مشترک نماد سیمرغ و عنقاء  .4. 2

 از جهت داشتن فرزندان و زاد و ولد  .1 .4. 2

صطورت ی  پرنده ه باو . دارداول، شطباهت زیادی به عنقاء اماال میدانی  ۀسطیمرغ در مرحل

به  نیاز . ذا به پرواز در آمده تا شططکار کند ۀتهی جهتو نمودیاتته  ترزنددارای  بزرگ شططکاری

 گوید:مشتر  است. تردوسی می آن دواز جمله مسائلی است که بی   ،...و ذا، زاد و و د
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  ون سطططیمرغ را بیطه شطططد گرسطططنططه
 

 بططه پططرواز بططر شططططد بططلططنططد از بططنططه 
 

 (112: 1911،1تردوسی،)

نۀٍ   نقاءُا اسططت.  در مورد عنقاء آمده تَ ی ُ أ تی سططنۀ و تَتَزاوَجُ اذا مَضططی  َها نَمسُ مائۀ سططَ

( ودر تصل ا ویر کتاب ربیع 001: 1101دمیری، ) .وتاذا کانَ تی وَقت بیضِها یَظْهرُ بِها أ مٌ شدیدٌ

 د از  . همان( بن) نسلُهُماناسلا وَ کَاُرَ عباس نقل شطده است. نَلَقَ  َها ذکراً مالَها تَتا ابرار از اب 

شططود. یا کند در وقت تخم گذاشططت  درد شططدیدی بر او ظاهر میپانصططد سططا گی ازدواج می

 وورهاس دو تشخصی و د کردند و نسلشان زیاد شد.  جنس نری برای  آترید و زاد و :گویدمی

د واق ی نمو ۀدر شکل پرندبوده و های حیوانیویهگیارای دهر دو که یابیم درمی است.یکسان 

 .اندیاتته

 بقا نماد هلاکت و .2. 4. 2

اول شاهنامه و داستان اماال میدانی نماد هلاکت موجودات برای بقاء نود  ۀسیمرغ در مرحل

ه شودکبرداشت می  نی  و ترزندان است. از تضاد درونی نماد هلاکت و بقاء در هر دو اسووره

زال را برای بقاء نود و  ،ود  شطططکار کنند. سطططیمرغ در شطططاهنامهبرای بقای نود مجبورند ک

ض ُ علی ا و یرِ تَتأکلهُ تَجاعتْ ذاتَ یومٍ وَأَعوزَتِ در مورد عنقطاءآمده، تنقَ  دارد. وترزنطدان برمی

ت علی صططبی تذهبتْ بهِ. )میدانی، ار شططک مدتی پرندگان را ء( عنقا012: 0، 1331ا ویر تَانقضطط َ

و د جا برنرود. در ایرا به نور اندانت به سططراغ کود  میبقای او  ،گرسططنگیا وقتی نموده ام 

ا در هسططتند. ام ذات حاکم اسططت و هر دو تحت ترمان  ریزه  یاز بقاسططیمای دبی ی  ،اسططووره

گردد. تردوسی بر او نقاب مادر و پرستار زال می سطیمرغ مسطائلی سبب تغییر در عمل وی می

 کند.  نمود پیدا می ،ی و مادرزند و در سیمای شخصیت مرب

 .ماندزنده است حتی در آنر داستان جن  رستم و استندیار زنده می مرحلهسه سطیمرغ در 

 ا ا  نقاءُ تَزَعتْ،ع( آمده؛ تام ) سلیمانشطود. اما در حکایت جاودانگی اسطتشطمام می بقا و ؛ی نی

 ،1311 )ا نویری، مِ  بحارِ ا مغربِ. تَوارتْ تی ا سططماءِ وَأنذتْ نَحوَا مغربِ وَإنتتتْ تی بحرٍ

عنصططر بقا  ،از دریاهای مغرب یمختی شططدن در دریای ( در اینجا از پرواز به آسططمان و11،30

(  عنقا 922:  1913)میدانی،  «اعز ُ مِ  عَنقاء مغرب» مالد در رسططد. شططایوجاودانگی به نظر می

یمان )ع( دارد که م تقدند عنقاء نایاب اسططت اما م دوم نیسططت. ای  مال ریشططه در حکایت سططل



 011                               ... یتردوس ۀو عنقاء در شاهنام مرغیس ۀاسوور یواکاو                  سال یازدهم            

 

 سیمرغ به یکدیگر شباهت دارد. عنقاء و مختی شطد. دراینجا سطرنوشت یپرواز کرد و در دریا

 گوید: درمرحله سوم، تردوسی می

 کططه آن جتططت م  مرغ بططا دسطططتگططاه
 

 بطه دسطططتان و شطططمشطططیر کردش تباه 
 

 (031:  1،ج 1911)تردوسی،  

. میدانی آورده اسططت. شططوددیده میعنقاء شططباهت  وپنجم نان درت سططیمرغ شططنوبی  سططر

( او در ابر صاعقه سونت ازبی  رتت. ب د از 012: 0، 1331تَأصابتْها صاعقۀٌ تَاحترَقتْ )میدانی،

آرمان و  ،بقابه اومال زد.  عرب در اماال و اشطط ار آن ابری از اودیده نشططد وتقط نام  ماند و

 ؛ارددو متهوم د ،ی است. بنابرای  بقا در زندگی دو اسوورهبه ت ا یت انسطان در زندگ دهندهم نا

ه میل ب یمی آید و دیگری بقا دسططتهجسططمی که با هلا  کردن سططایر موجودات ب ییکی بقا

   شود.در پایان داستان استنباس میکه جاودانگی 

 قدرت و توانایی جسمی  .3. 4. 2

یی جسطمی و برتری بر سایر پرندگان توانا با قدرت و ،سطیمرغ و عنقاء در شطاهنامه و اماال

زند. مانند نقاب  ن ، مرغ های قدرتمند متنوع بر سیمرغ میتردوسی نقاب وصطف شده است.

شططخصططیت ناص نمود با  سططیمرغ ،ترمانروا، جنگجویی  وکوه و شططاهانه، متناسططب هر نقاب

غ مزدایی سیمری قدرت ندایی و اهورابودن اوست که تجل  قدرتمند ،مشتر  همه ۀیابد. جنبمی

ا  نق که صطتت شطتر و شطتر مرغ است، اسطت. اما میدانی عنقاء را با نقاب اعظم ا ویور ودویل

 گوید:تردوسی می .استهتصویر نمود

 یططکططی کططوه بططیططنططی سططططرانططدر هططوا
 

 بططرو بططر یططکططی مططرغ تططرمططانططروا 
 

 کططه سطططیططمططرغ نوانططد ورا کططارجوی
 

  ون پرنططده کوهی اسطططت پیکططارجوی 
 

 (112: 1،ج1911)تردوسی،  

در مورد عنقططاءآمططده؛ قططالَ قزوینی: إن هططا أعظمُ ا ویرِ جاططۀً وَ أکبرُهططا نلقططۀً تخوفُ ا تیططلَ 

جطای دیگر آمطده؛ عنطدَ دیرانِها یُسطططمَعُ  أجنحتِها دوی کَدوی ا رعدِ  در( 001: 1101)دمیری،

 پرنده تری زرگب ،هعنقاء از نظر جا  ا قاصططفِ و ا سططیلِ، تتنزلُ علی ا اوری ِ  ِتخوتُهما. )همان(

دارد. شود. او تیل یا دو گاو را را برمی، در هنگام پرواز صدایی  ون رعد و سیل شنیده میاست

او سطخت اسطت اگر بر با ای سر  ا  اده قوی اسطت که رهایی ازنماد موجودی توق ،ای  اعمال



 شماره بیستم                              مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                 011  

 

 ۀاء میدانی تنها جنبعنق ،او اً که یابیممیدرازای  نکات کند. موجودی بطه پرواز درآید، هلا  می

قطدرتمنطدی و  لبطه بر دیگران را دارد و نایاب بودن  به نادر اینسطططت که حریتی ندارد. اما 

در  نمود قدرت ،بانیاً  هاست.حریف نداشت  سیمرغ تردوسی  یر از بُ د جسمی در سایر توانای

از  ،رید بشبر اساس آن آتر راسطت که نداوند بشطر ا مربوس به تورت انسطانی ،لات جم یتخی 

 ناراحتی اعراب در بُ د ندایان عجز و به دنبال قدرت و توانایی است. یکی از ض ف گریزان و

یای ؤر هک . درای  اسوورهکندمیها استتاده بت نتیناتوانی ندایان بوده و اسلام از ای  جنبه در 

یکی از  گیریمنتیجه می ،گرددنیاتتی، محقق میت لق داشططت  به ندایی قدرتمند و دسططت ،عرب

داشططت  ندایان قدرتمنداسططت و ای  رویای مشططتر  در اینجا  ،که  ا گوهای مشططتر  دو قوم

 .استنمود یاتته 

 کوه محل زندگی  .4. 4. 2

 گوید :تردوسی می است.شدهتی ا برزکوه م ر  ،محل زندگی سیمرغ ،در شاهنامه

 بططبططردش دهططان تططا بططا ططبططرز کططوه
 

 کططه بططودش بططدانططجططا کططنططام گططروه 
 

  کططوهه کططرد سطططیططمططرغ زاتططراز نططگطط
 

 بططدانسططططت  ون دیططد سططططام وگروه 
 

 (112و111: 1،ج1911تردوسی،)  

 یتاسطططت: کانَ بأرض اهلِ ا رس ِ جبلٌ یقالُ  هُ دَمخ مصططط دُه  کلبی گتتهدر مورد عنقاء اب 

کوهی به نام دمخ درعنقاء مغرب  ،ا رس(  در سرزمی  اصحاب 012: 0، 1331ا سطماء )میدانی، 

مانند، کوه  یهاینام ،روایاتکدام از در هر  اام  است.ر سایر کتب عربی محل عنقاء کوه اسطت. د

ی ل جم ای  تخی  است. محل زندگی هردو م رتی شدهکوه  و اسطت مخ یا تتج آمده ،قاف ،ا تیه

   ها دارد.پروازی و تمایل به جاودانگی با حرکت بسوی اتق ریشه در بلند یمشتر  بشر

مکان از سوح زمی ، ارزشمند است و کوه وسط عا م  صطلابت و علو  ،تر شطد کوه به ناد

رد. نوعی ارتباس دا ،دارد. بدی  سبب جایگاهی است که با مقدس بودنسُتلی و عا م علو ی قرار

ندیب،  ترود کشتی نوح )ع( بر کوه نزول آدم )ع( در کوه نوذ یا سر ؛مانندحوادث مهم تاریخی 

 ا برز محل مانند نماد کوه، گاهی تطاق اتتاده اسطططت. ات  ،قرآن در کوه حراءی نزول جودی، و حت 

   .ای استاسووره ،عنقاءمحل قاف   ون و گاهیدارد. حقیقت نارجی سیمرغ 
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  عنصر آتش .1. 4. 2

ر ب ،دید مابتی نداشطططت ،و تقدیسعبادت  وجود آت  در محل  ۀعرب قبل از اسطططلام دربار

کرد. شاید علت دانست و عبادت میس میردتشت آت  را مقد که ز ،ایران ،اشنلاف همسطایه

گردد. که به سبب گرمای شدید، آت   یز محبوبی در محیط عرب نبود آن به گرمای هوا بر می

، )عجینه شططود. عنصططر آت  از جهت تقدیس میان ایران و عرب تتاوت دارد. س شططمردهتا مقد 

 رمزپردازی در. اسططت نمادی  عناصططر ز مهمتری یکی ا آت  ،از ب د نمادگرایی (011: 1، 1331

 ده،سازن زایندگی، عی  در آت  ؛کندمی ا قا ذه  به را متضاد ی و عدیده م انی آت  اسطادیری،

 دبی ت زا اسادیر، در آت  پهوهشگران، عبادت از برنی اعتقاد به. است نابودکننده و کنندهپا 

 1910 آن اسطت. )ستاری، مظهر ،رشطیدنو همیون آت  زیرا .اسطت ناشطی روشطنایی روحانی

:19                                                                                                                            )        

  به کم برایپر،  سوزاندنبا  درموقع ناتوانی تا دادزال پری به سطیمرغ  ،در وقت برگشطت

 گوید: تردوسی می گردد.او ظاهر 

 یطکطی مجمر آورد و آت  ترونططت
 

 وز آن پططر سطططیططمرغ  ختی بسطططونططت 
 

 هطمططانگططه  ون مرغ از هوا بنگریططد
 

 درنشطططططیطططدن آتططط  تطططیطططز دیطططد 
 

 (031و 031: 1، 1911)تردوسی،  

 ،آورداتکند. انگار نوعی مراسطططم دینی به جا میدر آت  می هنگامی که زال پر سطططیمرغ را

 در( 10: 1913)مختاری،  شیدن آت ، سونت  عود و رتت  به سوی سیمرغمراسطمی  ون درن

اء در داستان عنق مشکلات باشد. شود تا راهنما در حل حقیقت برای زال آشکار می ،سطونت  پر

 .: ا لهم َ نُذْها وَإقوعْ نسططلَها وَسططل ِطْ علیها آتۀً تاصططابتْها صططاعقۀٌ تَاحترَقتْاسططت که عربی آمده

ای او مسلط گردان سنس صاعقه ( ندایا نسل  را قوع ک  و آتتی را بر012: 0، 1331)میدانی، 

او را تراگرتت و سططونت. آت  در نزد عرب نار و نور در اصططل کلمه مشططتر  اسططت و تقابل 

ر شود. که دمی در مورد عنقاء دیدهکه مبدا و اسطاس تضاد و انتلاف دبی ت است  ،آت  با آب

 و دیگری آمده اودر دریاها مختی شد. روایتی آمده: عنقاء سونت

متون  کرد در ترهن  ومشاهده میآسمان را که دربرق  رعد و وآت  صاعقه  برعلاوهعرب 

های مشطهور دیگری هم هسطت که به سبب شباهت برنی از آنها به آت  نیراندارای  ،نودش
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ب  سلامۀ: آتشی را که به سبا مساتر ونار ا شود. نار ا زائر وانتصار اشاره میبه ،داسطتان سیمرغ

 گوید: اترونتند. شاعر میمساتر برمی باز آمدن محبوب و

 یططا سطططُططلططیططمططی اوقَططدی ا ططنططارا 
 

 1إن َ مَططط  تطططهطططویططط  قَطططد زَارا 
 

 (011: 1331،1عجینه،)  

آت  روش  کردن به قصد بازگشت ودیدن دوست وآت  زدن پر  ؛ی نی آت   میان ای  نوع

. از بُ د روانی به کسی که دوست داری است ایاو متهوم مشابه سطیمرغ توسطط زال برای دیدن

 .  کنیمی تراهمرا  ورودش ۀمو با روشنایی مقد  دهیمیونیازمندی علامت 

 نارُ بی  رتت ، گتته شده: ا بُ د  یب شدن و از ،شود. او اًدر آت  دو ب د متضاد برداشت می

جزء  که را ترو نورد و نود عنقاء سططیمرغ پر  نورد. آتآت  هیزم را ترو می ،تاکُلُ ا حوبَ

 حقایق یجایگاه تجل   ،به وضطوح قابل اببات است. بانیاً  در اینجا بُ دای  در برابر کل قرار دارد. 

 یها حقایقی یا موجودی متجل  آت  در داستان ۀبسطیاری از اوقات با نگاه کردن به شط ل اسطت.

آت  ا در . ام شططد تصططویر سططیمرغ حکیم ظاهرقدرت ندایان در  ،درآت  پر سططیمرغ ؛شططودمی

 آت  یکی.  یاتتقدرت ندایان به شطکل رهایی از شر و اعلام پایان ماجرا نمود  داسطتان عنقاء 

بر درف کردن  ۀاسططت. در اینجا سططونت  پر سططیمرغ یا نود عنقاء نقو کنندهاز امور اسططتحا ه

 کهشوددیده میای  اشترا  ره گرتتاری و رهایی از مشطکلات است. در تصویر سازی دو اسوو

نماد رهایی ناندان زال است. بنابرای   ،سطونت  پر سطیمرغو نماد رهایی اقوام  ،سطونت  عنقاء

 رهایی است.نماد سونت  

 جسمی  عنصر وصف ظاهری و .6. 4. 2

 تردوسی دانیمسیمرغ داشت  تصویر ترکیبی است. نمی عنقاء واب اد وصف ظاهری یکی از 

 تصاویر از اداشتند. ام  ذه  درعنقاء  و سیمرغ از تصویری ماال  هاا کتاب مجمع ناقلان اماال و

پرندگان نیا ی  به بیشتر و ترکیبی بوده تهمیم که آن دو، جانورانیمتأنر می هاینوشته دست و

 و نتاش ،س  جانور سه از ترکیبی پهلوی متون در سیمرغ . تصویراندشتهشباهت دا رؤیایی و

 وس   سر ی دارایجانور از؛اسطت عبارت  سطاسطانی هنر در رکیبیتسطیمرغ  .اسطت داووس

مشاهده  نیز را ترکیبی دیری  جانوران اعصار بسیار از ما .دارد دم داووس و پرنده با های ا لب

 مشهورتری  .دید میلادی 1 و 1 قرون در توانمی را تصطویری سطاسطانی  نی  هنر کنیم درمی
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 دیده بسطتان داق هاینگارهسطن  نق  در پرویز نسطرو  باس رتصطوی مربوس به شطواهد، ای 

 .  شودمی

: ا  نقاءُ  ها بَو ٌ کَبو   ا اوِر و عظاٌم َک ظاِم ا سبِع و است کهشکل ترکیبی عنقاء آمدهدرمورد 

او شطططکمی  ون گاو، اسطططتخوانی مال   (001: 0، ج1101دمیری،) شطططبهٌوانٍ وتیها مِ  کل ِ حی

ویداه )نویری،  تی کبر ا جَمطل عظماٌ و وجهُها وجهُ ا انسطططانِ نقطاءُ کطانطتْا  دارد.  درنطدگطان

 و سانتار ناهمسانای  ی مانند انسان دارد. اندست بزرگی شطتر و صطورت واو ( 32: 11،ج1311

   نیر شده است. ، سبب بوجود آمدن اعمال شر ودو اسوورهحیوانات در  مرکب از انسان و

نویسندگان برگرتته از  وصف شاعر و ،اهمیت دارد. او اًدر عنصطر وصف ظاهری  ند نکته 

 محیط ایران داووس با پرهایاست. در  ترهن  تابیرپذیرتته از محیط ترهن  ناصطشان بوده و

اسططت در وصططف سططیمرغ در کتب سطط ی شططده سططیمرغ را که ت قابل اهمی  ۀزیبای  ی  پدید

در محیط عرب حیوان قدرتمند و ا . ام کنندملموس داووس وصطططف  ۀقا ب پدید در .اندندیده

دویل ا  ُنق توصطیف شده است. در  بزرگ و قابل توجه عرب شطتر اسطت. بنابرای  با وصطف 

اهر بانیاً، زدن نقاب با ظ .نداوصف ظاهری تحت تابیر مستقیم محیط بوده دو اسطووره در نتیجه

 ااً، بیان دو اسططووره اسططت. با ۀا  ادی شططخصططیت نارق ریب به قصططد نمود تجل  عجیب و

  ق یوا ۀنیا ی اسططووره بر جنب ۀبیانگر قوی بودن جنب ،ع و مرموزمتنو  نصططوصططیات عجیب،

لات جم ی بشری است نمود تخی ظاهری وصف ای  شناسی مشترکات روان  دست. راب اً، از بُا

 دارد و تراتر از قوم و مکان ناص است. لات جم یتخی  و که ریشطه در که  ا گوهای بشطری

   ند.کشناسی و ترهن  کم  زیادی میشنانت تصاویر ترکیبی در اسادیر به مردم ،نامساً

 طول عمر .7. 4. 2

است و تنها در مرحله  زندهمرحله سه در با توجه به واکاوی سطیمرغ در شطاهنامه، سطیمرغ 

 گوید:شود. تردوسی میمراحل بوی بقا و جاودانگی احساس می از آن .کشته شد ،سوم

 هططمیشططططه نهنططد زتطو بططدسطططگططا ططان
 

 بططمططان هططمططیططنططیطط  جططاودان زورمططنططد 
 

 (119: 1913)تردوسی،  

ه شبیه مرحل بی  رتت ومقووع نسطل شطد در داسطتان نا د وحنظله ازکه اماال عربی  ءعنقا

در  از دریاها مختی شد. یع( پروازکرد ودر دریای) سلیماناما در داستان  .اسطت سطوم شطاهنامه
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شود. شاید جاودانگی احسطاس می دارد واز آن بوی بقا وای  روایت به سطایر مراحل شطباهت 

برگرتته از همی  روایت باشطططد. زیرا  (922:  1913)میدانی،  «اعز ُ مِ  عنقاء مغرب» عربیل اَمَ

 ا م دوم نیست.وجود آن نایاب هست ام 

 هاعروج در آسمان پرواز و .8. 4. 2 

لاقه ع. است و پستی نروج از ض ف است. پروازبودهیکی از آرزوهای دیرینه انسان پرواز  

ه ب سططیمرغ پروازگذرد. ها از درون بشططر میحرکت به سططوی اتق و بلندپروازی، به جاودانگی

 به د یل همی  بلندپروازی است و شاید هدتمند شپرواز .استزال به کم   یا قصطد یاتت   ذا

به موقع به کم   داند ودردها را می زندگی و راز مرگ و او که ستا قرار داشطت  درآسطمان و

 گوید: آید. تردوسی میمی

 هطمططانطگططه  و مرغ از هوا بنگریططد
 

 درنشطططططیطططدن آتططط  تطططیطططز دیطططد 
 

 (031: 1، ج1911)تردوسی،  

 ۀلمرح شبیه .است ش رض از پرواز برای رتع نیازهای جسمی نود. بلندپرواز اسطت ءعنقا

. اتلادون در رسططا ه یکسططانند پرهای رنگارن  از بُ د داشططت  بال و دو هر اسططت.اول سططیمرغ 

تر پر آن قسططمت از ت  اسططت که ازهمۀ اعضططای دیگر به ندا نزدی  گوید: بال وتدروس می

بردن ت  بدان جاست وآنجا مسک   ها وت دبی ی آن گرایندگی به سطوی آسماناسطت. ناصطی 

اند که انسططان نوپرنده ما را ترا می ( بنابرای  پر و بال دو191: 1910ندایان اسططت. )اتلادون،

کند از ای  ، تلاش مییابدتوانطد از مرگ و موجودات مطاورایی نجطات جطا کطه نمیه از آن ی طاو 

پای او در ای  دنیا بسطته شده رهایی یابد. ای  رهایی با  حوادث که مانند ریسطمانی بر دسطت و

 د.شومی برآورده ،گیردبال صورت می و ط پرپرواز که توس 

 نوع وجود  .9. 4. 2

 دوم و  هارم ۀر است. اما در مرحلجود واق ی و نارجی برای سطیمرغ و عنقاء قابل تصو و

دیده  در عنقاءوجود ازباید زال پر او را بسوزاند که ای  نوع  ؛شرس دارد سطیمرغ وجود نارجی

شباهت بسیار دارد.  ءشاهنامه به وجود عنقا و سوم وجود بدون شرس در مرحله اول شطود.نمی

 ۀهای کشف شده مربوس به دوراصطل ترآیند تکامل از نزندگان تا پرندگان و تسیلبا توجه به 

نیای - رکئوپتریکسو آ ات نزندگان استبا نصوصی  پرندگانیتایید شطواهد،  ۀهم ،ژوراسطی 
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 دو اسطططووره ۀدر مقایسططط (191و  11 :1311اج. تی رودز، )از آن نمونه اسطططت.   -پرندگان

در  نوار و قویی نونانگیز با شططباهت داشططت  به دایناسططورهاپرندگان شططگتت، که یابیمدرمی

 داشططته و اقوام مختلف متناسططب ترهن  و محیط نودواق ی وجود  ،های تاریخی اقواممایهب 

ی لاند. بنابرای  وجود تخی بال داده و پر هابه آننودلات به کم  تخی  اند وها را ترسطططیم کردهآن

شططکل  بهایرانیان و اعراب  تخیلات در شططان داشططته کها یوجود واقدرسططیمرغ و عنقاء ریشططه 

 .است هماند باقیها برای نسلای اسووره

 انتقام .12. 4. 2

 تدسطط به پنجم درنان که سططیمر ی. گرتتند انتقام ذات یبقا برای سططیمرغ و عنقاء، هردو

 نجاای در. تاس شده اشاره آن به رستم نبرد در که بود زال ۀپرورند همان. شطد کشطته اسطتندیار

 گوید:تردوسی می. است جتت  نون انتقام سبب به استندیار با سیمرغ تضاد

 دسطططتگططاه بططا مرغ م  جتططت آن کططه
 

 تبططاه کردش شطططمشطططیر و دسطططتططان بططه 
 

 (031:  1 ،1911تردوسی،)  

 توجیه و دهدمی دست هرموجودی بهکه  اسطت روانی و روحی حا ت ابر در سطیمرغ انتقام

 .ستا دبی ت جبر و قهر ابر در تنها ،گناهبی کود  و زن از عنقاء انتقام اما ددار قانونی و عقلی

 میدانی ءرغ فردوسی با عنقامهای سیتفاوت. 1. 2

محتوای ادبی  -1ترم  -9عنصر زبانی  -0عنصر هدف -: اعبارتند ازهای دواسطووره تتاوت

 نوع عمل نگرش و -1

 عنصر هدف. 1 .1. 2

هدف از  ،کنیم در سه مرحلهغ را در شطاهنامه بررسطی میوقتی  هار مرحله حضطور سطیمر

بر اسططتندیار  شارسططتم و پیروزی ،کم  به زال ،در حماسططه ایوورهاسطط ۀحضططور ای  پرند

ن اندر هتت کهای  بخشطیدن زندگانی به ناندان زال اسطت و ،هدف جات  اسطت. در اینی یرو

آن  غدر آمده و مبل تشططت دار به آیی  زریابد به ای  د یل اسططت که اسططتندیای اهریمنی می هره

: دی  زردتشت جادو کهشطود . زیرا در  ای  مسطا ه آسطان اسططت اسطت و سطیمرغ کشطته می

 . ن) .پطذیرد، در حطا ی کطه وجود سطططیمرغ بطا جطادو و آیی  جادویی در آمیخته اسطططتنمی

 (112-111: 1913مختاری،
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ان است. ای سیستاسووره ۀیمرغ پرندمولق گرا هستند و س ،ایرانیان بر اساس آئی  زردتشت

اعتقاد به اهورا و اهریم  به  ،که از هخامنشیان باقی مانده 1ی  زروانیسمیدر سطیستان بر اساس آ

در روایات  میدانی و اماال  کها عنقاء( ام 11:  1، ش 1931)دوسططتی،  .مان داردأعنوان جتت تو

 سلیمانص نیست و  یر از داستان عربی حضور دارد. در هیا کدام هدف ناصی برای آن مشخ

هدف از سیمرغ نشان دادن  که دریاتت می شود ا هی هسطت.اببات قضطا و قدر  ،که هدف (ع)

 اهورایی ندایان است.  د مابت وبُ

است. در متون آمده: عنقاءُمُغرِب  رسیو  یرقابل دست ی د دوربُ ،عنقاء در اماال اما هدف از 

در جای دیگرآمده: هذا ا وائرُ بِا مغربِ  ِبُ دِهِ  (012: 1331،0میدانی، ) أنذتْهُبِان ها تغربُ کلُ ما 

جن  و کشتار در زندگی عرب سبب شده مرگ قحوی، شطاید تابیر  (911: 1، همان) ا ناسِع  

ی دیگر به آنان دسترس کند وبرد و دور میعنقاء تصویر شود که عزیزان را می ۀرا درنماد اسوور

)همان( از آن « حَل َقتْ بِهِ عَنقاءُ مُغرِبٌ یضططربُ  ما یئس مِنهُ»م نا از ضططرب ا مال نیسططت. ای  

   .تصورکردنمود قدرت مرگ  راعنقاء  توانمیشود ناامید شد، استنباس می
کند، او به اسططت و مانند هر توتمی از ترزندان نود حمایت می زالسطیمرغ توتم نانوادگی 

ط توان گتت او نماینده یا رابا رتتاری انسانی دارد. در واقع میام  انگیز است،ظاهر پرنده شگتت

ای نیسططت تا از کسططی حمایت کند. بلکه نداوند با بندگان اسططت. اما عنقاء توتم هیا نانواده

ابط ندا ر -ناپذیر ماورائی است. که برای بردرف کردن آن به پیامبر نیروی اهریمنی و شکست

 .باید متوسل شد -و بندگان 

 زبانی  عنصر .2. 1. 2

زبان حیوانات، زبان رموز عا م است و  دانیمتتاوت دیگر عنقاء با سیمرغ در زبان است. می 

ر شده که بر رموز آگاه باشد. زال همنشی  و پیوند با سیمرغ عنصر اصلی حماسه ای  گونه تصو 

ت های دبی   زبان رازدانست ،ن سیمرغ برای زالدارد و در دامان او پرورش یاتته و دانسطت  زبا

 است. 

اندیشططه و  ریزه اسططت. گویا و  ت، ترهن  و دبی تت و حیوانی مرز انسططانی  ،پیدای  زبان

 ای زبانی اسطت. ای  تصطل مشتر  میان دبی ت و ترهن  است. ای رابوه ،میان سطیمرغ و زال

های هتجربتتاوت میان ترهن  و دبی ت حاکم بر  شططود کهمی دیدهنصططلت در اسططادیر ایرانی 
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دانست زیرا که هتت سال او را اسطت. زبان سیمرغ را زال می ، ناپدید شطدهعادی انسطان اسطت

( اما در 011-011 : 1111،ب ا بی.  .ر) .کردمیده بود و سخنان او را برای رستم ترجمه انپرور

مانند تمام  یسلیمان ایشان با قدرت ا هدر داستان  تنهاهیا روایتی عنقاء با اتراد سطخ  نگتته و 

گو در شططاهنامه مکرر میان زال و سططیمرغ گتت که در حا یگوید. حیوانات با عنقاء سططخ  می

 هست. 

 در فرم و شکل متون  تفاوت .3. 1. 2

اء در اماال در قا حکایات عنم اسططت ام ونظم صططورته مت  حماسططی ب سططیمرغ در حکایات

ها و ترهن  ناص روایت ،های عامیانهکوتاه و مختصطر که زیر بنای آن داستان هایقا ب جمله

 ؛عنقاء ای از وصف برگرتت  سیمرغ ونمونه عرب هست. نظم در برابر نار هست.

 تطرود آمططد از ابطر سطططیمرغ و  نطط 
 

 بططزد بططرگططرتططتطط  از آن گططرم سططططنطط  
 

 (111: 1911،1، )تردوسی  

تْ علی صطبیٍ تذهبتْ بِِه بم ان ها انقض َْت علی جاریٍۀ جاعتْ ذاتَ یومٍ وآَعوزَتِ ا ویرَ تانقضط َ

م َتْهطا ا ی جنطاحی ِ  ها صطططغیری  بم دارت بِها. باتوج ه به ای  ( 012: 0، 1331میدانی، ) تضطططَ

ترود  ۀنحویابیم درمی است. تر بیان کردهابت سیمرغ را جذ شخصی  ،تردوسطی باقدرت ش ری

 تر است.در ش ر از نار ملموس وجایگاه کود  و برداشت  قدرتمندانه
با توانمندی ش ری تردوسی های تاریخی درهم آمیخته است تسطیمرغ با شطخصی  ۀوراسطو

 ،شکاری، مادر، پزش  ۀزند. نقاب پرندهای مختلتی میبر سطیمرغ نقاب هانود متناسطب ماجرا

 و ابهای جذ سططبب ظهور شططخصططیت ،هر نقاب .حکیم، جنگجو ودر آنر نقاب رازدان  یب

شطططکاری و  ایپرنده ،عنقاء میدانی بر ا نقابام  .کندتر میزیبا ه و روند حماسطططه راشطططدمتنوع 

 ت عنقاء  حظه به  حظهشخصی  بیشتر شده و   لظت شرارتماجرا  ۀمااد بانوار اسطت که نون

هردو  نرد، رگ و امید، جادو وبنابرای  بر ترهن  ایران در آن دوره م شود.تر ظاهر میترسنا 

   .  است سایه اتکندهمرگ و جادو قوم عرب  در حا ی که برحاکم هست. 

 در محتوا  تفاوت .4. 1. 2

ظاهر شطده است. سیمرغ مشاور و واق ی  یرتی جادویی و سطیمرغ در حماسطه با شطخصطی 

 به سمت را که می نواهد روند حماسه ، اوتوق ا  اده یهاها با تواناییتکننده به شخصی کم 
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 ۀاسططه اسططت. عنقاء در اماال عربی جنبپیروزی سططوق دهد. وجود او سططبب هیجان انگیزی حم

 ،غسیمر های نود تابیرگذار بر ترهن  و اذهان عرب است.توصطیتی دارد که بر اسطاس روایت

   قهرمان محتوای شورانگیز و عنقاء در محتوای حکمت و عبرت آمده است.

     ها و نوع عملدر نگرش تفاوت .1. 1. 2

 عاطفه و فکر .1. 1. 1. 2

دهد و حتی در شططکار برای رتع سططی کارهای آگاهانه انجام میتردو ۀسططیمرغ در حماسطط

، استهر شدیگرسطنگی تکر و آگاهی بر او تابیرگذار است و سیمرغ دارای احساس عادته تصو

آگاهی  وتکر و  دهد. همی  عادتها عادته به او اجازه نوردن و دریدن نمیکود  را آورده ام ط

دار و مشاوری شود و از او موجودی امانتهنامه میسطاز حضطور او در مراحل دیگر شااو زمینه

 سازد.د سوز می

 بططراو ازسطططیططمططرغ گططتططتططی سطططخطط 
 

 تططراوان نططرد بططود ودانطط  کططهطط  
 

 کططه ای شططططاه مططر ططان تططرا دادگططر
 

 بططدان داد نططیططروی و ارج و هططنططر 
    

 بططتططریططاد بططیططیططارگططان یططاوری
 

 بطططنطططیطططکطططی بطططهطططر داوران داوری 
 

 ایبططنططیطط  مطط  آورد  ططون دایططه
 

 ایهططر بططاشططططد ورا مططایططهکططه در مطط 
 

 (112- 111-111: 1، 1911)تردوسی،  

ای قوی بدون ( پرندهعجز روایت سطططلیمان )هامطا عنقطاء در اماطال و روایات اماال عربی ب 

برای رسیدن به  ذا  و است و او دارای سرشت حیوانی است. شطده تصطویرو عادته احسطاس 

ارد. دپیامبر دست به نتری  بر می ،رارتشط همی  به سطبب کند.شطکار می را زن وکود   یحتِ

بر او حاکم ت به شد و نوی حیوانی  اردپذیری و اصطلاح در عنقاء وجود ندعدا ت ای ازنشطانه

  رتت.باید با قدرت  یبی از بی  میبنابرای   ؛است
  انسانیعملکرد. 2. 1. 1. 2

ار به سیمرغ رتت تردوسی که در حا ی ؛شده استاوصطاف انسطانی ترسطیم  عرب عنقاء با در

که در اوستا و شاهنامه به سیمرغ نسبت داده  یصتات واعما  برنی از. سطتا انسطانی بخشطیده

عنقاء با . (00: 1910،سططلوانی) گتت شططده کاملاً رن  انسططانی دارد مانند  اره گری و سططخ  
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و 32: 1311،11)نویری،   «...ا انسان وجهُها وجهُ » اما عملکرد انسانی ندارد. آمده صتات انسانی

 ل است.تام  درنورای  نکته  .(000: 0، 0229دمیری، 

  آگاهی از غیب .3. 1. 1. 2 

 :  گویدتردوسی در مورد سیمرغ راهنما می

  ططنططیطط  گططتططت سطططیمرغ کز راه مهر
 

 بطگطویططم هطمططی بططا تطو راز سطططنطهططر 
 

 بططه زه کطط  کططمططان را و ایطط  تیز گز
 

 بططدیطط  گططونططه پططروردی آب رز 
 

  شطططمزمططانططه برد راسططططت آن بططه 
 

 شطططود کور و بخطت اندر آید به نشطططم 
 

 (031-031: 1911)تردوسی،  

رای را ب  کند و آسیب پذیریبه زال م رتی میرامرگ استندیار  ۀوسطیل ،سطیمرغ  وب گز

مقدس همه  بر درنت سیمرغ پهلوی که متون گردد بهتاریخی آن برمی ۀمایکند. ب او بر ملا می

 مرگیبی گیاه با ارتباد  در اینجا  یب دانی و تقدس سیمرغدارد. در  درمان ویسطنوبی   انه

گیرد و آگاهی از ط وحی یا عقل صططورت میدانی توسطط  در  اسططت. به نظر نگارنده  یب قابل

توان آن را عقل و نرد همان رسططول ر اسططت که میط نیروی اهورایی میسطط   یب سططیمرغ توسطط  

شود. اعما   تقط به حکم دیده نمینرد  ۀاننشا در حکایات عنقاء ام  .بادنی انسطان تتسطیرکرد

  گیرد.صورت می  ریزه

  عمل ۀنتیج .4. 1. 1. 2

. سطططیمرغ کود  را رشطططدیاتته وتربیت شطططده داردعمل سطططیمرغ با عنقاء تتاوت  ۀنتیجط

مرغ با عمل سطططی ۀی بی  نتیجگرداند. حت که برده برنمی ا عنقاء میدانی کودکی راام  .گرداندبرمی

یع آنر ماجرا مو زال تا ؛یمان هم تتاوت هست. ا بته هردو مربیان نوبی هستندعنقاء روایت سل

گذرد وابستگی زال بیشتر هر ه سطیر داستان میو شطاگرد حاکم اسطت  رایوه مربی و ،اوسطت

ناآگاهانه به سطططبب تمایلات  دنتر ؛ا در مورد عنقاء نتیجه م کوس اسطططتکند. ام نمود پیدا می

 گرددسرشکستگی عنقاء می و سبب دهدلی انجام میدرونی عم  ریزی، عادتی و
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  نتیجه .3

به کو    و  ه ممک  اسططت ترعیاگر ای  نمادها برنی از هانمادهای داسططتانتحلیل در 

ود که شمی روشط  ،و توجه به سطانتار داسطتاناتتاقات  ترهای دقیقبررسطیاما با  نظر برسطند،

 متونی ،ازجملهعنقاء از ای  نوع است.  اصلی هستند. احی ماجرایها زمینه و ابزاری برای در آن

اسووره، در کنار حماسه  اماال است. حماسه، تو کلور وکند ی پیدا میتجل ها در آن که اسطووره

 ۀمقایس در ی جوامع است.ت قومی و مل ترهن  و هوی  ۀو تو کلور، یکی از عناصطر شکل دهند

 آن دومیان ی یهاها و تتاوتشباهت ،میدانی االامتردوسطی با عنقاء  ۀسطیمرغ شطاهنام ۀاسطوور

های ظاهری عجیب  و  ریب، زاد و ای، با ویهگیای اسوورهها عبارتند از پرندهشباهت. هسطت

ی، سکونت در کوه، وجود آت  و سونت ، دول عمر، بقا و انو د و داشت  ترزند، قدرت جسم

تتاوت در عنصططر هدف، عنصططر زبانی، از ها عبارتند ها. تتاوتعروج در آسططمان مرگ، پرواز و

ی جهانی هااسطططووره گانپرند ای  اگر  ه. نوع عمل ترم و شطططکل، محتوای ادبی و نگرش و

 ا؛ زیراز آن سطخ  رتته استکدام قوم میان در  ر ی  باص کرد که او توان مشطخ نمی اام  ندسطته

   .نداداده ات نود بازتابره را در ادبی وو ملل ای  اسو مواقا تمام

 روی آن از تنها شخصی، اتنصوصی  از جدا هاانسان همهاو اً،  که گیریمجه میینتبنابرای  

 هاینواسططت ای  که هسططتند همانندی و نزدی  هایباور و هانواسططت دارای اند،انسططان که

ها نو نشانهی اشترا  ترهنگی میان تمد  اتادبی  در مشابهی آبار آمدن جودو به سطبب مشطتر 

ای  نوع از  از نزندگان تا پرندگان براسطططاس اصططل علمی ترآیند تکاملِ بانیاً، .اسطططت هگردید

نارجی داشطططته و اقوام به  وجود واق ی و ،های تاریخی اقواممایهانگیز در ب پرندگان شططگتت

 انیگپرندلی وجود تخی  اند.ها ترسیم کردهای برای نسطلبه شطکل اسطوورهرا لات آن کم  تخی 

مصر  در بنو ،هند در سطمندل در ترکیه، عنکا، آشطور در مکتوباتمِلَم و  ،ایران در یمرغسطمانند، 

   است. داشته واق یریشه در عرب عنقاء  و در  ی    هویرو  و س در یونان، تینیق ،قدیم

 را پهلوی سیمرغ ب ا بی و دبری ،اب  مقتع در زبان سطامی پی  از اسلام آمده و ءعنقا ۀواژ

، قزوینی ا مخلوقات عجایب در هاب د و ا صططتا انوان مانند آباری در اندکرده ترجمه ،ءعنقا

صطتات سطیمرغ و عنقاء بسططیار  ،ا کبری دمیریهمینی  در کتاب ا حیوان جاحظ و حیاۀا حیوان

 دو ،برعکس در ترهن   غات و ترجمه کتب عربی به تارسی وامروزه  است. شطبیه به هم آمده
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بشری از جمله سیمرغ تردوسی های هاسوور شوند.جای هم ترجمه میسطیمرغ به  و ءعنقا واژه

و  ادیبان ۀو عنقاء اماال میدانی با وجود منشططاء  یر اسططلامی دردول تاریخ بر ترهن  و اندیشطط

بب ت سمسائل دینی و سیاسی دو مل  ،های ب ددرسال و اندت تابیر گذار بودهدانشطمندان دو مل 

  است.  شده شانراکات بیشترتی و اشتجه  م نایی، شخصی 
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رود که قسطططمت شطططما ی آن را کار میاصطططولاح بحرا محیط ا لب به م نی اقیانوس ادلس نیز به

نواندند. یسطططبطب بطدی اقلیم و مخادرات کشطططتیرانی در آن، بحرا ظلمات یا دریای تاریکی مبطه
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