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  32-11صص  ،1393 بهار و تابستان ،هفدهمشمارة  ،دهمسال  ،ادب حماسيپژوهشنامة 
  

  )عهد صفوي( مينياتورهاي ايراني تطبيقي گاروداي هندي و سيمرغِبررسي 
  زهرا محسني
  . ايران.اردكان شعبه –هنر يزدو  دانشگاه علم –پژوهش هنر كارشناسي ارشد 

 ابوالقاسم دادور
  .ايران .تهران .الزهرا دانشگاه ،پژوهش هنر گروه دانشيار

  *** سيدعلي اصغر ميرفتاح
  .ايران . ابهر واحد- اسالمي ت علمي دانشگاه آزادأعضو هي ،باستان شناسياستاديار گروه 

  2/2/1393: يخ دريافتتار
  18/3/1393 :تاريخ پذيرش

  چكيده
هـاي    گاه كه خاست  دشو  مي از ديرباز دو تمدن كهن و غني محسوب        ،ايران و هند  

و هـا     سان بـراي نـسل     هم يهاي  و رمز ها    نشانه ، تا نمادها  شدهشان باعث    مشترك فرهنگي 
ني بـه مـدد     تمدبررسي اين اشتراكات فرهنگي و      . دبجاي گذار  ، پس از خويش   هايعصر

در   نهفتـه  يرا به رازهاي  اي     هر جوينده  ،جا مانده از آن اعصار طاليي     جستار در نمادهاي ب   
 ديـده اي    پرنـده  تـصوير  ،اسـالم  از پـس  ايـران هاي     نقاشي در. دكن  مي هدايت بطن تاريخ 

 نيكوهاي    رنگ و فراخ هاي بال با عظيماي    پرنده ،شناختي  ييانداز زيبا  كه از چشم   شود مي
 تـرين  مهم از شك  بي ،شود  مي ناميده سيمرغ اين پرنده كه  . است طبيعت عناصر ميان در
  .است يافته بارز يتجلّ ماة گذشت فرهنگ و ادب و شعر در كه ستها اسطوره هاي مايه بن

 ايـران بـه    فرهنـگ  در سـيمرغ  هماننـد  اساطيري هند  - ادبي سنت در »گارودا«
 و بـاد  از پروازتـر  تنـد  ،حيـواني  خـدايان  از ستايـ  است؛ پرنده  مشهور »شهريارپرندگان«

  .است برخوردار هندوان نزد بسيار ياحترام از كه ويشنو مركوب
 استادانه بسيار يطرز به كه است نقوشي زيباترين جمله از گارودا و سيمرغ نقش

 ايـن .  اسـت   شـده  كار نگارگري، بويژه   صفوي دوره اسالمي هنر آثار از بسياري ينيتز در
 صـفوي  دوره نگارگري آثار در كه گارودا و سيمرغ نقش نمادين بيان به دارد سعي مقاله
 بدين منظور در ابتدا گاروداي هندي به همراه مشخصات آن و پس .بپردازد ،يافته تجسم
بـه روش توصـيفي مـورد مطالعـه قـرار           ) عهد صـفوي  ( مينياتورهاي ايراني  رغِسيم ،از آن 

  .اند ديگر سنجيده شده  يكبراي تطبيق با ،گرفته و در نهايت
  ها كليد واژه

  .صفويه ةدورمينياتورهاي ايراني،  ،نگارگري ،سيمرغ ،گارودا ،اسطوره
                                                      
 zahramohseni123@yahoo.com 
  ghadadvar@yahoo.com 

 *** ali.mirfattah@yahoo.com 

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  12

 

  مقدمه
 چنـدين  بـه  ها آن قدمت كه رود  بشمار مي  باستاني تمدن دو ،هند و ايران سرزمين

 اروپـايي  و هند ،دو هر زبان ةريش  و دارد فراواني اشتراكاتديگر    با يك  و رسد  مي سال هزار
 فـراوان  ،هاسـت  آن فرهنگـي  و اجتمـاعي  زنـدگي  بنيان كه اساطير در اشتراكات اين. است

 شـرح  را انـسان  و گياهـان ،  جانوران ،جهان پيدايش اصل اساطير ،واقع  در .خورد  مي بچشم
 .ندا هخود داشت قبايل در مقدس ينقش ها آن از بسياري ،جانوران مورد در. دده مي

 هنرمنـد  هـدف  تنهـا  مسلمان هنرمندان آثار در مالحت جاداي و زيبايي آفرينش
 و رمـز  صـورت  بـه  را معنوي مفاهيم تا بودند مشتاق بسيار ايراني هنرمندان. است نبوده
 و شـعر  تـصويري  عناصـر  از  نگـارگر  .دهنـد  ارائـه  زيبـاي هاي    نقش و طرح قالب در نماد

 جاي متفاوت سطوح در كه درخشانهاي    رنگ واي    كناره خطوط ،قوي طرحي با(داستان
 خود ذهنة  پرداخت آرماني جهان به را آن و كند  مي ايجاد نشين دل و گيرا يتركيب ،)داده

  )581: 1365 ،دورانت.(شود  ميداستان راوي طريق اين از ،نموده مبدل
از  ،هـا  ملـت هـاي     اسـطوره تمـام   بلكـه در     ،ايرانهاي    حيوانات نه تنها در اسطوره    

 راز و رمزهاي اساطيري ةنمادين در بردارنداي   ها با چهره   آن .ارندنمادين برخورد اي    سويه
هـاي     بـه دوره   - تـا حـد نيـايش      ي حتي گـاه   – ارزشمندي حيوانات    ةشايد ريش . هستند

 به شكار   ،زندگي ندنآغازين براي گذرا  هاي     دوراني كه انسان   ،گردد  مي نخستين انسان بر  
رفتـه   ،از ايـن رو   .  بـود  ها انسانخوراك   ،ها در طبيعت   شكار آن  و ندنيازمند بود حيوانات  

اگـر جـانوران    پـس   . اند  هشدرفته جانوران در باورهاي اساطيري جاي باز كرده و نمادينه           
 شكارچيان ابتدايي هستند و اگر جهان بيني شكارچيان بر اين تجربه ةنخستين سرچشم

اي فلسفه  شكارچي كه در آن مرحله ج     هاي    شگفت نيست كه اساطير قبيله     ،مبتني است 
تمامي محتوايش را از همين سرچـشمه فـراهم          ،گرفته است   مي خداشناسي و دانش را   و  

تصوير انسان و جانور در هم آميزد        ،توتميهاي    آورد و از همين طريق در معماي گرايش       
   .بنشيند... و جادوگر ،نگهبان ،آموزگار، و جانور جاي پدر

تر نيز   شود و بيش    مي و اروپايي منتهي  افسانه آميز به ادوار هند      هاي    تصوير پديده 
. انـد  ابـر و غيـره   ،آتش ،خورشيد ،گوناگون صاعقههاي  تجلي ،ويژه پرندگان ب ،اين جانوران 

 )پـردار  (»1گروئمنـت  «آن را  ،شود و از اين رو      مي نماياناي    آتش زميني به صورت پرنده    
اي   اين همـان پرنـده    عقاب است و     ،)هندوستان( در كتاب ودا   پرندهترين    مهم .خوانند مي

صـاعقه  هـاي   رساند و ظاهرا يكي از تجلي  مي3»ايندرا« را به 2»هوم «است كه گياه سوم 
  )49: 1341، كارنوي.(است
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  13 )عهد صفوي(بررسي تطبيقي گاروداي هندي و سيمرغ مينياتورهاي ايراني 

  

 
بـه ايـن     ،پرستيده و به خيـال خـود        مي ها را  آن ، نيروي جانوران  ةانسان به واسط  

نـدگاني   ز امـا هنگـامي كـه     . سـاخته اسـت     مـي  ها را فراهم   وسايل خوشنودي آن   ،ترتيب
، رفته رفته حيوان پرستي كمتر شد؛ شايد خدايان انساني اوليه          ،فراهم گرديد  ،كشاورزي

انـد؛ ايـن     ني را داشـته   همان صفات درنـدگي حيـوا     اند،    كه جانشين خدايان حيواني شده    
 .انـد  دهد كه بسياري از خدايان انساني روزي به صورت جـانوران بـوده              مي حقيقت نشان 

  )581: 1365 ،دورانت(
 هـم حيـوان و هـم        .ميان جانور و انـسان شـكافي نبـود         ،در ذهن هندوان باستان   

 از جـانوران در      و در جـانوران  هـا     ها هم همواره از انـسان      روان .انسان هر دو روان داشتند    
 .پايان و تناسخ به هم بافته شده بودنـد   بية انواع در يك بافت   ة هم .دكن  مي حلولها    انسان

عاقبـت انـسان بـه      ديگر وارد شده،     انسان و حيوان در كالبد يك     در اين رفت و آمد روان       
  .كند  مييعني نقش حيواني خود را ترك ،كند  مي صعود»نيروانا«

 نوعي نمايش تشريحي و مبالغه آميز اعضاي بدن بوده       ،ويژگي خدايان آيين هندو   
 و يــا قــدرت فــوق العــاده را مجــسم  دانــش و كوشــش، مــبهم و مرمــوزيكــه بــه طــور

  )578: 1365دورانت،.(دندكر مي
.  اضـداد اسـت    ةالجرم پيونـد دهنـد     دوسوگرا و  ، رمزها ةچون هم  هم ،رمز سيمرغ 

اما گوهر انسانيت وي     ،)طيران آدميت ( و رمز  دار انسان بال .  است ) مرغ –انسان( ،سيمرغ
بـدين معنـي اسـت كـه         ،ايـن . است) پزشكي و داروشناسي  (سرشته به حكمت و دانايي      

گمان چنـين     بي و راز آشنا و دستگير و چاره ساز و نجات بخش است و            دل   انساني روشن 
 يـا بـه بيـاني       ،تواند چون مرغ به عالم علوي پرواز كنـد          مي )گوست كه مرغ سخن  (انساني
سـيمرغ ايـن دو     . پر كشد  ،به قول سهروردي   )مشرق الهوت اعظم  (مرغ روحش به   ،ديگر

 چنـين  رواياتة  مجموع از) 234-232: 1376،  كربن. (معني را در خود جمع كرده است      
 چـين و   ،يونـان  جمله از ،كهنهاي    فرهنگ بيشتر در كهاي    افسانه مرغ اين كه آيد  مي بر

 همـه ة  دارنـد  بر در كه بخش درمان درختي بر ،شده معرفي انسان كمال از مظهري ،هند
 ار عالم گرداگرد ،قدما گمان به و قاف كوه گاهش جاي. است كرده آشيان ،هاست رستني

ــرا ــه ف ــت گرفت ــتا در. اس ــوس «اوس ــان در و »مرغ ــوي زب ــه پهل ــين «ب ــورو س   »4م
  .برد پي اسالم از پيش فرهنگ به آن حضورة سابق به توان  ميجا اين از و شده مبدل 
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 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  14

 

  كاركرد نمادين پرنده در هنر و ادبيات
بـسياري  .  است  روايات مربوط به جانوران در اساطير جهان و اعصار متاخر فراوان          

 جـانوران    بعـضي از   .كننـد   مي  ايفا ل از تقدس برخوردارند و نقش توتم      انوران در قباي  از ج 
 ،طـور كلـي    بـه .  بر عهده دارند    مهم ينقش... شكار و    ،دارند و در جادو   از قداست   اي    جلوه

تـوان گفـت هـر        مـي  انـد و تقريبـاً     حيوانات از موجودات مورد پرستش اقوام ابتدايي بوده       
روزي به عنوان خـدا مـورد پرسـتش     ، زمينةدر يك گوش  -يل   از سوسك تا ف    - جانوري

 ترس يا اميد    ةنتيج ،بدون ترديد توتم پرستي مانند ساير عبادات و آداب مذهبي         . اند  بوده
تدريج خدايان حيواني تبديل به خـدايان انـساني   تا اين كه ب. ك خدايان بوده است  به كم 
هـا در خـدايان انـساني        ي آن جـسم هـاي      اما مشخصات روحي و بعضي از ويژگـي        ،شدند

  )11: 1355، بخش تاج. (مشهود است
 :اسـت  آمده چنين پرنده نماد برابر در ،»جابز گرترود «ةنوشت ،ها  سمبل كتاب در

 :اسـاطيري  و قومي ؛ باورهاي  ...و زندگي روح ،هياال ذات ،نفس ،روح :سمبليك معناي((
، همكـاران  بـدرو  محمـدي ()) ..عقل كل  ةنمايند ،سروش و وحية  كنند منتقل ،ايران در

1391: 11(  
 ايـن سـمبل نماينـدة     . سمبل تعـالي اسـت    ترين     مناسب »پرنده«،   يونگ ةبه گفت 

يعني فـردي كـه قـادر     ،كند  ميماهيت عجيب شهود است كه از طريق يك واسطه عمل         
معلوماتي درباره وقايع دوردست يا حقـايقي        ،است با فرو رفتن در يك حالت شبه خلسه        

  )232: 1356 ،يونگ(. دست آوردب ،داند  نميها چيزي  آنةطور خود آگاه درباركه او به 
 آسـمان  ةنظـار  بـه  كـه  ،بال داشتن انديشه در و بوده پرواز آرزوي در بشر همواره

 او آل ايـده  ازو   بوده بشر همراه ابد تا ازل از خاستنبر و خيزش ةانگيز هچ ،است نشسته
  )11 :1391، همكاران بدرو محمدي( .كند  ميحكايت مرگ بر استيالي در

بدين معني كه انسان خـود را بـه صـورت            ،است)) نفس((يا  )) جان(( نماد »مرغ«
كند و ايـن رمـزي        مي پرواز ، به سوي عالم افالك كه موطن اوست        و بيند  مي دار ذاتي بال 

  )119:1376، جالل ستاري(. بسيار كهن است
 و شـده  منتقل نسل به نسل  تفكر اين چنان  هم ،كهندبراين اساس فالسفه معتقد   

 از كـه  اسـت  ناطقه نفس يا »روح«رمز ،پرنده((كه يابد  مي در بخوبي معاصر انسان ،امروز
 و بـدر  محمـدي  ()).هميشه پرواز به طرف آسمان دارند      و يافته رهايي مادي تعلقات دام

  )11 :1391، همكاران
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  15 )عهد صفوي(بررسي تطبيقي گاروداي هندي و سيمرغ مينياتورهاي ايراني 

  

 
هاسـت و     مصدر جـان   غان كه در حكمت و عرفات     شاه مر  ،)عنقا(سيمرغ ،بنابراين

اسـت  تصوير فرشته جبرئيل و عقل فعـال و روح القـدس نيـز               ،جان جهان و جان جانان    
  .)اند  و هانري كربن در كتاب خود بدان اشاره كرده284، شرح مثنوي(

 با كوه قـاف هويـت مـشترك         ،كوه سينا كه محل وحي به حضرت موسي است        در
گـاه سـيمرغ      آشيان نامه  شاهيا البرز كه در     ) هربرز(خود با كوه   ،كند و اين دو كوه      مي پيدا

   مفـسران در تفـسير آيـه      . دشـو   مـي   به سبب صـفات مـشترك يكـي        ،شمرده شده است  
اين كـوه   : در وصف آن نوشته اند    و  ،   كوه قاف شمرده  ،  را) ق(منظوراز ،) القران المجيد  ق(

در ) ص(ر اكرم از زمرد سبز است و گرداگرد عالم را فراگرفته است و اشاره شده كه پيامب
  )5:157ج، كشف االسرار(. بيند  ميمعراج خود آن را

 سـابقاً  كـوه قـاف را    :صراحت نوشته است  ز ب دان معروف ني  جغرافي  حمومي  ياقوت  
  )55-54: 1365، هانري كربن(. اند خوانده  ميالبرز

 هر چند   شود،  داده مي   به صورت پرنده نشان    گاهي تماماً در سمبل هندي     گارودا
هـا    در آثـار و نقاشـي      منقار مانند     و گاهي با بينيِ    دار  به صورت انساني بال    موالًمع ،بعدها
  )381: 1390، بهزادي. (شود  ميديده

  گارودا در اساطيرهند
 اشارات و جوهاو  جست و نيست دوره اين به منحصر ايران به هند اساطير ورود سابقه

 هنـدي و   ،ايرانـي  تمدن سه كه انيزم. برد  مي زردشت دوران از قبل به را آن ةسابق ،فن اهل
 و اسطوره ستد و داد مشغول و اند زيسته  ميهم كنار در النهرين بين و سند ةمنطق در يوناني
 آمـدن  جمـع  بـراي  اسـت  سرزميني كوشان:(است كوشان مناطق جمله اين  از اند بوده آيين

 فرهنـگ  ي و هنـد  ،چينـي  ،رومي ،يوناني،  ايراني :آن روز  متمدن جهان مختلفهاي    فرهنگ
 از هنديهاي  آيين و اساطير كه انتقال آن نتيجه. ...)سكايي فرهنگ  يعني،سرزمين اين خود
  )234: 1387، بهار. (است داشته سابقه ايران نجد به قديم زمان

 نـشان  را اژدهـا  و مـار  بـا  پرندگان جنگ مايه بن پاي رد هند اساطير در مطالعه
 يكه از احترام   5باد و مركوب ويشنو   از  ست تند پرواز تر     اي  پرنده ، شهريار پرندگان  .دهد مي

  .دانند  ميو معموال آن را عقاب يا گاهي غاز وحشي  هندوان برخوردار استنزدبسيار 
 بـه  فارسـي  بـه  شـده  ترجمـه  متـون  در كـه  ،6گـارودا  اما نام اين پرنده چيست؟    

  :است آمده ذيل هاي شكل
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 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  16

 

  گــــرود ،)264:1383، شــــايگان(گارودهــــا ،)1373:185، ايــــونس(گــــارودا
 بـه  موجـود  ايـن  چنين نـام   هم. )17:1385 ،فندرسكي(گرودا و ،)510:13580 ،وياس(

 چهـار  را سـخن ( :شـود   مي ديده  نيز -ويشودوا ستايش در -ودا ريگ در گروتمان صورت
 و است نهان آن ةدرج سه. دانند  مي را ها آن هستند دانا كه  براهمن :است مشخص ةدرج
نوشته  چنين هم...) ندويگ  مي سخن چهار ةدرج به مردم. نيست مترتب آن بر معني هيچ

 گروتمـت  را او و انـد   خوانـده  9آگنـي  و 8ورونا ،7ميترا ،ايندرا را) خورشيد(او نام: شده كه 
 توضــيح در نامــه واژه در متــرجم) 17:1385 ،فندرســكي .(اســت آســماني بــال خــوش

 11سوپرنه  و 10گرود و گروتمت پرنده اين ،خورشيد ،آسماني پرنده( :است نوشته گروتمان

  )424- 425:  1385، نائيني().شود  ميخوانده نيز
 نيمه و عقاب نيمه كه است عجيب اي  پرنده سوار - هند خدايان از يكي - ويشنو

به معني   12»گر« گارودا از ريشه     .گويند  مي »بالدار كالم« يا »گارودا« را آن و است انسان
 اسـت » وداها«آميز سحر و مرموز الفاظ مظهر »گارودا« .استده  هاي سخن مشتق ش    بال
ـ  را كائنـات  و گيتـي  هعرصـ  ،يابـد  قرار هياال كالم اين رو تيز بال بر كه كس آن هر و  اب

ـ طـر  در هـستي  ديگـر  ةمرتب بهاي    مرتبه از و كند  مي طي آسا برق يسرعت  راه العـين  ةف
  )264:1383، شايگان(.يابد مي

   اي پرنـده  ،گـرودا  عنـوان  بـا  داسـتاني  در خص شـود  كـه مـش    قـدر  همـين  شايد
 اعتبـار  بـه  پهلـواني هـاي     داسـتان  در معمـوالً  چـون  و دجنگي اژدهايي با) پرندگان شاه(

 عنـوان  از چـه  آن در ،بـودن  شـناخته  علـت  بـه  پهلوان نام ،پهلوان هميشگي پيروزمندي
 عنـوان  بنـابراين ؛  شـود   مـي  حـذف  و جايي ندارد  ،ماند  مي باقي خواننده ذهن در داستان

ــتان ــه داس ــام ب ــاره ن ــقاي  پتي ــيتعل ــرد  م ــه گي ــان ك ــا پهلوان ــد آن ب ــد خواه   .جنگي
  )188-101:م1958/ه1377، بيروني(

برخي  ،چنان كه در كتاب مذهبي برهمائيان      ،تشبيه خدايان به عقاب سابقه دارد     
  )575: 1373، پورداود(. اند تشبيه شده به عقاب »آگني« و »اندرا «ناز خدايان چو

چنان كـه سـاحري    ،نيرويي در اوستا به پرهاي مرغ وارغن نسبت داده شده است      
بخشد و به همين جهت       مي  خويش را در نبرد پيروزي     ةكند و دارند    مي دشمنان را باطل  

 بـه   .شـود   مـي   آن را ايزد پيروزي نام نهاده است كه در اساطير هند نيز ديده             »پورداوود«
داراي چنان نيرويي است كه رزمنـدگان   ،هين مانند شده اندرا كه خود به شا   عنوان مثال 

 عقـاب يـا    ،سـيمرغ  در پاسخ به اين سوال كـه       .خواهند  مي آن را به ياري    ،در صف كارزار  
ايـران و چـين     هـاي     و افـسانه  هـا      كتاب آيين  ةنويسند ،»كوياجي.سي.جي«شاهين است   

 كيفيت سيمرغ و    ، آن كوياجي براي اثبات  .باستان عقيده دارد سيمرغ تعبيري از درناست      
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  17 )عهد صفوي(بررسي تطبيقي گاروداي هندي و سيمرغ مينياتورهاي ايراني 

  

 
ــسانه     ــا در اف ــاف درن ــا اوص ــتا ب ــن را در اوس ــاي  وارغ ــسه ه ــين مقاي ــيچ ــد و  م  كن

 بـسيار مـورد توجـه اسـت و نقـشي            9به نام سين هـو    اي    پرنده ،دراساطير چين (گويد مي
گيـرد سـيمرغ همـان        مـي  و در آخـر نتيجـه     ) معجزه آسا دارد و ايـن همتـاي درناسـت         

  )60-36: 1366 ،يياجكو.( درناست
نـام  ) گردونـه (ايستاده يا نشسته است و    اي    تصوير خدايي كه روي حيوان يا پرنده      

 از بـين النهـرين نـشات        كـه ظـاهراً   ،   است اصطالحي متداول  ،)به سنسكريت واهانا  (دارد
 ،طـاووس  ،شـير  ،موش صـحرايي ( چندين خدايي هندي استهاي  گرفته و يكي از جنبه    

 از دختـران    »ويناتـه «و مـادر او     » كاشـياپه  «پـدر او  ) 1390:381،  بهـزادي (. )بز ،گاو نر 
و منقار عقاب و تن و       چنگال ،بال ،يتانه نهاد با سر   او از تخمي كه مادرش و     . كشنه است د

بـالش سـرخ و تـنش        ، چهره او سفيد   ،در روايات و تصاوير   . انساني هستي يافت  هاي    اندام
ان رخشان بود كـه او را       چند،  گويند وقتي از تخم ويناته سر بر آورد         مي زرين فام است و   

بـا نفـرت بـسيار از اهريمنـان و بـد زادهـا               ايـن پرنـده    .كردنـد   مي به جاي آگني نيايش   
كـه    به دليل اين   ؛بسيار نفرت دارد  نيز   او از مارها     .دشمن مردمان بد كار است    ترين    بزرگ

 به ارث   اند و اين ويژگي را از مادر خود        پدر و مادر او كشتن برهمنان را بر او تحريم كرده          
  ) 185:1373،ايونس( .برده است

 بـا   مقابلـه مـادر او در     . اسـت  داستان جنگ اين پرنده با ماران نيز شـگفت انگيـز          
 بـراي نجـات     گـارودا .شـود   مي در قعر زمين توسط ماران زنداني      ، مغلوب شده  »ويشهو«

بانـان    خـدايان بـراي مارهـايي كـه زنـدان          شود كه جامي پر از نوشـابه        مي يمادرش راض 
امريت  ،شود  مي اين نوشابه كه هر كس آن را بنوشد ناميرا        .  به رشوه ببرد   .اند درش بوده ما

ديگري از تيـغ     ،يكي از آتش   :شود و سه حصار     مي داري و در كوهي آسماني نگه     نام دارد 
 از همـه    او. كنند  مي آن را پاسداري   ،نبزرگ و در آخر دو اژدر مار آتش فشا        اي     چرخنده

و ريخـتن روي آتـش      هـا     آتش را با خوردن آب رودخانـه      . گذرد  مي رياين سدها با تدابي   
با پاشـيدن    در نهايت گذرد و     مي و از ميان تيغ گردنده     كند  مي خود را كوچك   و خاموش

آورد   مـي  نوشابه را بدست  كند و     مي ها را كور   خاك در چشم اژدر مارهاي آتش افشان آن       
 از سـوي ديگـر  . كنـد   ميد و مادرش را آزادده  ميبرد و به زندان بانان  مير زمين عو به ق  

قطراتي . آورد  مي رسند و جام را از كف ماران در         مي  سر ،اند خدايان كه او را تعقيب كرده     
انـشان هـم از     شـوند و زب     مـي  نـاميرا  ريزد و مارها بـا خـوردن آن         مي از آن جام بر زمين    

   )185: 1373ايونس، . (گردد دو شاخه مينوشيدن آن بريده شده، 
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 كـوهي   ةگيـرد و بـه قلـ        مـي   فيل و الك پشت را به چنگال       ،گاروداها    در داستان 
رساند و    مي كند و خود را به ماه       مي گارودا پرواز  .بلعد  مي آيد و آنان را فرو      مي عظيم فرود 

 خـدايان او    .شود  مي  عازم سرزمين زيرين   كردهربايد و آن را زير بال خود نهان           مي ماه را 
توانند او را شكست دهند و ماه را از او بگيرند بناچار بـه او                 نمي و وقتي كنند    مي را دنبال 

 .)67: 1373 ،ورونيكــا.( ســازند  مــيكننــد و او را مركــب ويــشنو  مــيجــاودانگي عنايــت
  )2تصوير(

  

  )www.exoticindiaart.com(گارودا  2: تصوير
. جنگـد  ي مـ   خورشيد و مركب ويشنو بـا كاليـا مـار بـدي            -عقاب ،گارودا ،در هند 

  )60: 1390، بهزادي(
. اسـت  13»سـاماوادا  «جـسم او آواي    ندندا  مي وحية  او را پرند   در اساطير هندي    

 :كنـد   مـي   بـسيار مهـم ايفـا      يدر داستان كريشنا نقش   . هي است اللفظ او حامل سخنان ا    
 نوردد و حقايق هستي را بدين طريق آشـكار          مي كريشنا بر پشت او طبقات آسمان را در       

ـ       مي ،كند  مي شخصيت او را كه كالم جاودان را بر خود حمل         . كند مي ا توان از يك سـو ب
قياس كرد و از سـوي ديگـر بـه بـراق كـه مركـب        جبرائيل كه مجراي نزول وحي است،       

رنگ او مايل به طاليي و منقـار عقـاب          .  تشبيه كرد  ،در سفر معراج بود   ) ص(پيامبر اكرم   
 دو بـزرگش هـاي   و شكمي بزرگ و بال سان داردمانند او قرمز و دستان و بازواني چون ان   

.  آمـده اسـت    »گـاروتمن « رت بـه صـو    »گارودا «در كتاب مهابهارت نام   . سو گشاده است  
  )3تصوير ( )254-253: 1358 ،همكاراندادور و(
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  )www.exoticindiaart.com(گارودا 3: تصوير

  سيمرغ در اساطير ايران
 از فارسـي  شـاهين  ةكلمـ  با و اهينش معني به 14سينا سانسكريت در سيمرغ نام

  .است ريشه يك
 و ايـران  اسـالمي  نگـارگري  در نامـه   شـاه  اسـاطيري  سـيمرغ  گونـاگون هاي    جلوه

 هـم  ازهـاي     بـال  ،مـواج  و بلند دمي ،بدن فرم بودن دارا دليل به ،آن مختلفهاي    مكتب
  .شود مي ديده اتكرّ به ،نيكوهاي  رنگ با گشاده

الطير  منطق در. پيدا كرده است   حضور ايراني دبياتا در سيمرغ اسالمي ةدور در
 نمـاد  سـيمرغ  ايـن بـاره    در .است شده اشاره سيمرغ به... سهروردي و  ،غزالي آثار،  عطار

 ةشـاهنام  در .است اسالمي عرفان در مطلق واحد ذات و جاودانگي ،كامل انسان ،الوهيت
. كننـد   مـي  ايفـا  ضادمتـ  نقـش  تقريبـاً  كه است رفته سخن سيمرغ دو وجود از فردوسي
ـ  نبـرد  به را دوگانگي اين گران پژوهش از بسياري  منـسوب  اهـريمن  و اهـورمزدا  ةجاودان

 سـيمرغ  را زال ةنجـات دهنـد    ،نيرنگـستان  در هـدايت  صـادق  مثـال  عنوان به. كنند مي
 صـفات  تمـام  .ديگر سوي از اهريمني را اسفنديار  و داند  مي خوان هفت سيمرغ و اهورايي

  )26شماره  ،خزائي. (است منطبق جبرئيل با اسالمي فرهنگ در پرنده اين
.  استنامه شاهحيوان ترين  گير انساني و جانوريش چشم  ،سيمرغ با سه بعد مينوي    

 ،سئن آمده است  15كلمه سيمرغ كه در اوستا به صورت مرغو        ،از ديدگاه مرحوم پور داوود    
و » نـون «ري بـا حـذف   و در فارسـي د » سـين « دوم آن با اندك دگرگوني به شكل        جزء

بلكه در اوسـتا     ، عددي نيست  ةسي به هيچ رو نمايند     ،بنابراين.  خوانده شده است   »سي«
دينـي  هـاي     امـا عـالوه بـر آن اوصـافي كـه در كتـاب             . كار رفته است  به معناي شاهين ب   

 بـسيار بـا     يآمـده نيـز هماننـد     ) وارغـن ( عقاب و  ةدربار) اوستا يا كتب پهلوي   (زردشتي  
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 همـان اسـت كـه در    15»مرغـو  «اولين بخش كلمه سيمرغ در اوستا . اردحاالت سيمرغ د  
  )ج اول، 575، يشت ها.(در آمده است) مرغ(و در فارسي به صورت) مرو(زبان پهلوي 
 يا سيمرغ همچوناي    افسانهاي    پرنده  جنگ ،ايراني روايات قديمي مضامين از يك

 دادن بـا  داسـتان  معمـوال . است آن شر دفع براي پهلواني از پرنده خواستن ياري و اژدها
 تمـام  داده نجـات  را هـايش  جوجـه  يـا  وا جـان  كـه  پهلـواني  بـه  پرنده طرف ازاي    تحفه
  )446:1388:، آيدنلو.(شود مي

ود هم به يـاري انـسان   سيمرغ در مورد درماندگي زال نقش ياري رسان دارد و خ  
 پـري دخـت    ،جوي محبـوب خـويش    و   سام در جست   :ه آمده است   ك چناناميدوار است؛   

بيند كه در آن جمشيد بر تخت نشسته است   ميشبي در خواب باغي را ،فغور چين است
 ،گويـد   مي دهد و ضمن صحبت     مي در مجلس بزم جام بدو     ،بيند  مي و چون جمشيد او را    

بنابراين سـام بايـد بـرود و او را           ،خورد  مي سيمرغ را هاي    ديوي به نام ارقم است كه بچه      
  بكشد

 تيـــــز تيـــــغ از جـــــادو ارقـــــم بكـــــش
 

ــانش  ــر زجــ ــو بــ ــك آورتــ ــتخيز يــ رســ
)14 بيت 540: 1386 ، كرمانيخواجوي(  

 كند و سيمرغ نيز سه خواسته از سام         مي در راه به سيمرغ برخورد     ،پذيرد  مي سام
اين  اگـر دهـد كـه    ميها همان كشتن ارقم است و به او وعده  كه يكي از آنكند طلب مي 

  :پذيرد  ميسام. مطلوب را به او خواهد داد نشاني دلبر ،خواسته را بر آوره سازد
ــون ــام كنــ ــيمرغ كــ ــويم ســ ــي جــ  همــ

 
ــه  ــار بـــ ــم پيكـــ ــويم ارقـــ ــي بپـــ همـــ

)11بيت  ،551مان ه(  

كند كـه بـا شمـشير و تيـر       مييشيراهنماسيمرغ شتابد و   ميسپس به جنگ او  
  :گيرد  ميبنابراين نبرد در .جمشيد با او بجنگد

ــر  جـــــم جمـــــشيد ز تيـــــري آورد بـــ
 

ــپش  ــت چ ــرد راس ــدش و ك ــت ش ــم راس خ
)2، بيت564 ،همان(  

جـا ارقـم پيكـر       در اين  .كند  مي زند و هر دو چشم او را كور         مي  ديگر يسپس تير 
  .دگرد  ميشود و به دود تبديل  ميگرداني

 به ،نيست هسابق به مسبوق كه را نامي ،منظومهدر   بار نخستين  براي بيت اين در
  :است »گرود« نام آن د؛كن  مياطالق داستان اژدهاي ييعن، ارقم

ــد ــم بپيچيــــ ــر ارقــــ ــشتن ابــــ  خويــــ
ــي ــد دود يكـــ ــرود  گرديـــ ــي گـــ  جنگـــ

 

ــسي  ــره بـ ــرزد نعـ ــه بـ ــوش بـ ــرمن جـ اهـ
كبـــود چـــرخ ســـوي بـــر پيچيـــد كـــه

)10 -9 ، بيت564همان، (  

  

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
  21 )عهد صفوي(بررسي تطبيقي گاروداي هندي و سيمرغ مينياتورهاي ايراني 

  

 

  
  )ترسيم از نگارندگان(سيمرغ  :1تصوير

 كـه بـر كـوه البـرز آشـيان دارد و زال را بـا خـويش                 ،  سيمرغ مرغي است ايزدي   
هنگـامي كـه زال بـه آغـوش         . شـود   مـي   پدر رسـتم   ، زال ةسيمرغ پدر خواند  . روراندپ مي

وي را يـاري     ،آورد تا هنگام درمانـدگي      مي با خود  پري از سيمرغ را    ،گردد  مي خانواده بر 
 و هـر بـار گرهـي از كـار فروبـسته زال            شـود     مـي  وارد ،نامـه   شـاه سيمرغ در    دو بار . كند
تم از مادر؛ و بار ديگر در نبرد رستم بـا اسـفنديار؛ در              يك بار هنگام زادن رس    : گشايد مي

جـويي   بـا چـاره   نـد و زال     هاي سـهمگين برداشـته بود      رخش زخم  آن هنگام كه رستم و    
 كـار اسـفنديار را    ،  و رستم با پيكـان بـه زهـر آب داده          بر درخت گز دست يافت       سيمرغ

 و رسـتم تـا روزگـار        بنابراين سيمرغ در اين جا از هنگام قـدرت يـافتن زال           . يكسره كرد 
از اين رو برخـي نظـر       . رود  مي روايي آن دو بشمار    عامل بهروزي و كام    ،ناپديد شدن آنان  

. شـد   مـي  هشـمرد ) خاندان رستم ( قوم سكا  »توتم«بان يا     نگه ةفرشت ،كه اين مرغ   اند داده
  )267- 266 :1369، يا حقي(

 به سيمرغ نسبت    هنام  شاهمذهبي زردشتي و    هاي    اوستا و كتاب   كه در هايي    صفت
 جـز   .پزشكي يـا سـخن گفـتن       ،گري  مانند چاره  . رنگ انساني دارد    كامالً ،داده شده است  

 . است كه در مورد انـسان بـه كـار بـرده شـده اسـت                »سئنه«اصلي نام سيمرغ در اوستا      
فروهــر : خـوريم   مـي در بخـش نـود و هفـتم فـروردين يـشت بــه ايـن نـام بـر         ،نخـست 
نخستين كسي كه با صـد نفـر پيـرو در            ،يمستاي  مي را) تاهوم ستو (پسر  ) سئن(پاكدين

در بخش صد و بيست و ششم فروردين يشت نيز از يك خانواده به         . اين زمين ظهور كرد   
فارسـي سـيمرغ را     هاي    در برخي از فرهنگ   . نام سئن و سه تن از افرادآن ياد شده است         

سيمرغ به معنـاي    (: مده است  در برهان قاطع چنين آ     اند؛ مثالً  نام حكيم و دانايي دانسته    
سيمرغ به هر حال مرغي بوده      ). نام حكيمي است كه زال در خدمت او كسب كمال كرد          

براي خاندان زال و شايد قوم سـكاها نقـش تـوتمي              و )ها عقاب يا غير آن    ،شاهين ،درنا(
  )16- 15: 343، سلطاني گرد فرامرزي(. داشته است
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 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  22

 

 فـراهم  اسـطوره  ايـن  براي نيك مجالي عرفان و حماسه وسيع ةعرص دو ميان در
 حـضور  قـدمت  كـه  تفاوت اين با ،نمايد نقش ايفاي وگري    جلوهها    آن در بتواند تا نمانده
 ايـن  واقـع  در و اسـت  تر بيش عرفاني آثار در حضورش به نسبت حماسي آثار در سيمرغ

 بـه  نهصـح  تغيير اين و است نهاده عرفان وادي در قدم حماسه ةعرص ازاي    اسطوره مرغ
 چنان. نيست ممكن آن براي خاص زماني مقطع تعيين كه بوده نامحسوس و آرام قدري

 چـه  از نيـست  معلوم(( :نويسد الطير مي    منطق كتاب مقدمه در كدكني شفيعي دكتركه  
 حـق  وجـود  از رمزي و گرفته خود به عرفاني ةصبغ سيمرغ كساني چه دست به و زماني
 و) 516متـوفي (چاچي الرجاء ابوهاي    نوشته در كه تاس اين مسلم  قدر .است شده تعالي
 حقيقـت  از رمزي سيمرغ) 525متوفي(همداني القضات عين و) 520(غزالي متوفي  احمد
 بـدان  رچنان كه عطار در غزلي معروف با مطلع زي    هم است شده تلقي هياال ذات ةبيكران

  :اشاره داشته است
 بــود  يگانــه  مــودت  و مهــر  بــه  دلــم  او بــا

 

ــيمرغِ  ــشق سـ ــن دل را عـ ــيانه مـ ــود آشـ بـ
)167 :1388 عطار، (  

 كـه  جـا  بـدان  تا نموده است،  رخ متفاوتهايي    چهره در ،زمان گذشت با سيمرغ
سـبك   مرغان مانند .گردآورد  خود وجود در جا يك را خدايان و آدميان و پرندگان صفات

 آيـين  زدانايـ  همچـون  و كـرد  گري مي   چاره دانا مردمان بسان ،گرفت  مي اوج هوا بر بال
 كالبـد  در بهـرام  ايـزد  اوسـتا  در كـه  چنـان  ؛داشت آدميان توان از برتر نيرويي زردشت
 عين در ،نيروهاست ةهم مركز كه آميز اسرار چنين موجودي. بود شده گر جلوه سيمرغ

 توانـد   مـي  كـه  اسـت اي    وسـيله  تـرين  به صوفي براي  و ندارد عيني و خارجي وجود حال
   زيبـا  تمثيـل  ايـن  بـا  و كنـد  تـشبيه  بـدان  را پروردگـار  تايهم  بي ذات و مطلق حقيقت

 اسالمي عرفان اصلي ستون كهرا   وجود وحدت اصل و باشد حق سوي به ها دل گشاي راه
  )122: 1369، دادگي فرنبغ (.روشن كند است

 كـه  توصيفي در و نشانده الوهيت واالي گاه جاي در آشكارا را سيمرغ ،عطار شيخ
 و اسـت  هـي اال ذات نمـاد  ،سيمرغ او  نام :است گفته ،سرايد  مي فشوص در هدهد زبان از

 ذات توصـيف  بـه  مربـوط  احاديـث  و قرانـي  آيـات  به ابيات اين الي هالب در عطار اشارات
 ،مثـال  عنـوان  بـه . اسـت  امر اين تاييد در واضح و متقن يدليل خود ،تعالي باري مقدس
 در متعـال  خداونـد  كـه )) ق((سـوره  16 آيه از بخشي به دارد اشاره اول بيت دوم مصراع
ـ ح نْمِ يهلَاِ برَقْاَ نُحنَ((: دفرماي  مي خويش توصيف لِب او بـه  گـردن  رگ از مـا ))(ريـد الو 
الطيـر     منطـق  تعليقـات  در كـدكني  شـفيعي  دكتـر  چنان كه   هم آخر بيت و) تريم نزديك
 ولَ ةٍظلم و نورٍ نْمِ جابٍح الف سبعينَ هللاِ نَّاِ(( نوع از احاديثي به است اشاره ،است نوشته

 و پـرده  هـزار  هفتاد را تعالي خداي ))هُرصب هكَرداَ نْم كلّ ههِجو حاتبس تقَرَحاَلَ هافَشَكَ
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  23 )عهد صفوي(بررسي تطبيقي گاروداي هندي و سيمرغ مينياتورهاي ايراني 

  

 
 را كـه  هـر  او وجـه  تـو  پـر  گيـرد  بر ميان از راها    آن اگر كه ظلمت و نور از است حجاب

  )264: 1388 ،عطار (.سوخت خواهد افتد آن بر چشمش
عطـار تمثيلـي از كثـرت و    الطيـر    منطـق   عرفاني ةدر منظوم ) سي مرغ (غ يا سيمر
و نگارگران همـواره    . چندين و بسيار است    ،كه در عين حال   ،  وجودي يگانه . وحدت است 

ا  ،انـد  رنگارنگ مجـسم كـرده    هاي    سيمرغ را مرغي شكوهمند با پر      معـين در    ي الگـوي  امـ 
  )987: 1390 ،پاكباز.(اند كار نبردهتجسم او ب

  معاني و مفهوم سيمرغ و گارودا
 ،يابيم كه انسان ابتدايي از طبيعت و جهـان         مي نخستين در هاي    با نگاهي به دوره   

طبيعي داراي شعور   هاي    پديده ،در بينش اساطيري او   . اما مشخص دارد   ،دريافتي عجيب 
 يقـابليت  ، ايـن اعتقـاد  .هـستند در سرنوشت بشر سـهيم و دخيـل       ،اند و از اين رو     و اراده 

جـايي كـه     از آن . انسان بدوي پيدا كرده است    ي نظير   عجيب در پيوند و ارتباط با جانوران      
 خود بيش از زندگي مـادي سـهيم و   ،موقع و مقام جانوران در نظر چنين انساني روحاني 

اند كه نه تنهـا بـر رازهـاي          بودههايي     نيرو ة جانوران براي او به منزل     شود،  شمرده مي  موثر
 كه از دو سـو    . اند  بلكه بر رازهاي جاودانگي و فنا ناپذيري نيز آگاه بوده          ،زندگي و طبيعت  

  .ها را بررسي كرد توان آن مي

  :  سيمرغن سويه معاني نمادي:الف
ــه معــاني نمــاديني چــون   ــش، آرزوســيمرغ را ب ــاري ،الوهيــت ،آزادي، آت  ،بردب

  .اند  ناميدهراييخود ،فراواني ،شيطان ،رعد و برق ،خيزي حاصل ،مردي جوان ،دامني پاك

  :ي و اساطيريمباورهاي قو: ب
كنايـه از   . كه قادر است به خورشيد خيره شود      اي    سلطان پرندگان؛ يگانه پرنده    -

  .دشمن مار و ماهي ،پرنده شكاري ،حقير شمردن عظمت دنيا
  پير به سوي فـضاي آتـشين خورشـيد پـرواز           ةپرنداين   ،در افسانه قرون وسطا    -

كند و جوانيش دوبـاره بـه او          مي  آبي سقوط  ةوزد وبه درون چشم   س  مي كند؛ پرهايش  مي
  )115: 1380، هال. (از اين رو تجدد حيات جسمي و روحي است. شود  ميباز گردانده

 .رعد و خـداي بـزرگ اسـت       اي     همان مرغ افسانه   ،نشانه ،پوستان  سرخ ميان در   -
  )112: 1380، هال(
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 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  24

 

 ،نمـود   مـي   مخفـي  18 را از كرونوس    خود 17وسهنگامي كه زؤ   ، در اساطير يونان   -
عقـابي مـامور     ،)وسؤمتـه از طـرف ز     و در تنبيه پرو    (برد مي 19عقاب برايش شراب نكتار   

  )112: 1380، هال( .خوردن جگر او بود
. دارد  سـكنا  20 كه روي درخت گئـوكرن      است شكلي از خداي طوفان    ،در ايران  -

  )34: 1369 ،ياحقي.(عالمت امپراتوري ايران بوده است اين شكل،
عقـاب مظهـر    چنين    هم. كرد  مي  ارواح را به عالم اموات منتقل      ،نشانه ،در سومر  -

سبعانه هاي    عقابي است با پنجه    ،يا پرنده طوفان  ) زو(يكي از صو  . رفت  مي خورشيد بشمار 
  )118: 1380، هال(. گشته است21خداي خورشيد) ninurt(كه مقهور
، هنـد و اروپـايي    هـاي     رگ و در افـسانه    مـ  ،فراواني ،صفت ايزدان آتش   ،در هند  -

  )300:1387 ،واحد دوست. (از آسمان به زمين است )برق(آورنده آتش
سـان   يـك ،  خـداها –بـا خورشـيد      گـسترده  ياين دو پرنده روزگاري بـه طـور        -
  . شـود   مـي   ارجـاع  »پرنـده زريـن خورشـيد     «شـد و بـه گـارودا بـه عنـوان              مـي  شناخته

  )381:1390، بهزادي(

  هند و ايران اساطير در روداگا و سيمرغ
د و درباره منشاء پيدايش جانوران و نيز         دار  فراوان ياساطير ايران و هند اشتراكات    

هـا در جوامـع       آن ةقـدرت و اسـتفاد     ، نمادهاي اين جانوران   ةدربار ،ديدگاه تمدن باستان  
  .گردد  ميبسيار براي اهل هنر آشكار يهاي كهن يافته و ناشناخته

 ،بـزرگ  و خرد از مردم تمام و زنده نيز تاريخ اعماق درها    سطورها ،هندوستان در
 در جـا  همه در را اسطوره ،جديد علوم دانشمندان و عالمان و فضانورد تا فقير و ثروتمند

 از گرفتـه  بـر  همگـي  كهها    نشانه اين به توجه  با .دارند  مي نگه محفوظ خود پيش و كنار
 بـر  پـژوهش  سـوي  بـه  دري آن از توان مي ،ست ا ايران سرزمين دو ميان تاريخي روايات
  .يافت كهنهاي  سرزمين اينهاي  اسطوره و تمدن و تاريخ

 هـا  شـباهت  ،گـردد   مـي  بـاز  گوناگون اقوام قديمي تاريخ بهها    اسطوره كه جا آن از
هـاي    سـرزمين  مـرور  بـه  و بـود  سـان  يك ابتدا در بشر هچ ،بود ها تفاوت از تر بيش بسيار

  .آمدند پديد فرهنگ و رسوم و آداب و گوناگون
 بـه  پـرداختن  طرفـي  از و نامـه   شـاه  در سـيمرغ  ةاسطور ميان تطبيقي مطالعه با
 خواهـد  جريـان  شناسـي  اسطوره علم در بكر و بديع تحقيق ،گارودا ةاسطور و شخصيت

  .افتاد
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  25 )عهد صفوي(بررسي تطبيقي گاروداي هندي و سيمرغ مينياتورهاي ايراني 

  

 
 كـه در داسـتان زال       اسـت  كـران   بـي  سيمرغ يك نماد و سمبل ظاهري از قدرت       

  .سازد  ميدهد و قدرت و توان خود را جلوه گر  ميسان نشانحمايت خود را از ان
سيمرغ نمادي از ذات معبود و داراي چنـان شخـصيتي اسـت كـه تنهـا حـواس                   

بلكه عقل و جـان هـم در شـناخت و ادراك او خيـره و                 ،ظاهري قادر به درك آن نيست     
 رش نـدارد و يـ نظ  بـي و دانش و بيـنش بـشري گنجـايش معرفـت ذات      است  عاجز مانده 

كمتـر   .ها را سودايي وي كـرده اسـت        مشتي خيال است و آن     ،تصورات ذهني خلق از او    
  و ميان آمده و موجودي شكست ناپذير     سخني از زاد و ولد و بچه دار شدن اين اسطوره ب           

  .معرفي شده است) جاودانه(مرگ بي
هـا    اين پرنده را صورتي فلكي دانسته اند و آن         جا رسيد كه    بدان س سيمرغ تا  تقد

  .دانند  ميخيزي باران و آب و حاصل ،را نمادي از بركت
گيـري مرغـان     همتاست كه بر شـكل      بي سيمرغ خود شخصيتي منحصر به فرد و      

  . شگرف گذاشته استياساطيري ديگر تاثير
شدند و صعود به عـالم        مي مقدس و مثبت قلمداد   اي    سيمرغ و گارودا هر دو به گونه      

هـي و انـوار راهنمـايي       ه و تاييـدات اال    فـرّ  ، ايزدان و خـدايان    ةدادند و نمايند    مي باال را نشان  
  .گشت  مي آنان باعث دوري ديوان و شر و دفع آسيبي ساية و پر و حتّهستندسالكان 

 بـراي دفـع شـر    ، اژدها يا مار بادر جنگ   از پهلواني   ) سيمرغ(ياري خواستن پرنده  
 يا خدايي به كمك او در جنگ با          تنها فرق او با گارودا در اين مورد است كه پهلواني           .بود

نثر پارسي  و  سابقه در نظم      بي كه نامي   نبرد سيمرغ با مار يا اژدهايي است       .آيد  نمي مارها
ل يا از   ن را مجهو  آآيدنلو در كتاب خود به اين نام اشاره كرده و           . ن اطالق شده است   آبه  

  )447: 1388، آيدنلو.(ورده استآ جمله مجعوالت اساطيري بشمار
بـشمار    مار ة هر دو نابود كنند    هستند كه  بزرگ   گانيپرندهر دو    ودا و سيمرغ  گار

گردد و اين امر مربوط به سـام      نمي  ماري نابود  نامه  شاه اما بايد اشاره كرد كه در        .روند  مي
  . نامه است

عطـار  . توجه بوده اسـت   نقش گارودا و سيمرغ هر دو به عنوان مرغ بهشتي مورد            
داند او مشتاق بازگشت به بهشتي است كه بـه گنـاه              مي ستانهر بهشت پر  سيمرغ را مظ  

  )264: 1388 ،عطار( .جا رانده شد دستي با مار از آن هم
ق در  جـاودانگي و ذات واحـد مطلـ        ،انـسان كامـل    ،هر دو به عنوان نماد الوهيـت      

در اساطير هند و ايران اين دو به صورت صاعقه           .اند   شناخته شده  عرفان اسالمي و هندي   
ند و در اساطير ايراني و هندي بـه عنـوان پيـك    اند و با باران مرتبط   افتهفان تجلي ي  و طو 

  .اند خورشيد معرفي شده
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هــاي  پــر. ســيمرغ هماننــد گــارودا موجــودي خــارق العــاده و شــگفت آور اســت
در پرواز خـود پهنـاي      .  آب كوهساران لبريز است    ماند كه از    مي  فراخ ياش به ابر   گسترده

 ،ارش چـون عقـاب    قـ من. هاي نيكو دارد    بال با رنگ   رچها از هر طرف  . ردگي  مي كوه را فرا  
از ايـن رو بـه       ،كنـد   مي فيل را بĤساني شكار   . كلفت و صورتش چون صورت آدميان است      

  . شهرت يافته است»پادشاه مرغان«
 اژدهـا  با سيمرغ مقدس يااي    افسانه جنگ،  ايراني روايات قديمي مضامين از يك

 دادن بـا  داسـتان  معموالً. است آن شر دفع براي پهلواني از پرنده تنخواس ياري و مار يا
 تمـام  داده نجـات  را هـايش  جوجـه  يـا  او جـان  كـه  پهلـواني  به پرنده طرف ازاي    تحفه
خود به عنوان تحفه به     از پري يا استخوان دادنهمچنين    و )1388:446،  نلوآيد.(شود مي

 نزد را او همواره پر آن و ،براندازد تواند ي نم را او دليري مرد هيچشود كه     مي عثبا ،كسي
  :دارد؛ مانند دادن پر خود به زال  ميگرامي كسان
ــر ــش بـ ــر آتـ ــن بـ ــي افكـ ــرّ يكـ ــن پـ  مـ

 

ــه  ــي كـ ــم بينـ ــدر هـ ــان انـ ــرّ زمـ ــن فـ مـ
7  بيت 77: 1357                 خيام،             

 

 كشته هرات زاده پادشاه تير با همايي گردن دور بر پيچيده مار نيز نامه نوروز در
 زمان نآ تا كه را انگور دانه تحفه رسم به ،خود منجي براي يافته نجات هماي و شود مي

ــراي ــان ب ــناخته آدمي ــوده ناش ــت ب ــي،اس ــشانة آورد   م ــه ن ــصل ك ــار ف ــت  چه   .اس
  )77: 1357، خيام(

آور  سكر اي  كه نوشابه  ، است »سوما« نوشابه مقدس    ة گارودا آورند  ،در اساطير هند  
  .دهد  ميدها را شفا درواست 

كـه از    سيمرغ و گارودا در عرفان اسالمي و هندي هر دو به عنوان انـسان كامـل               
رود و هـر دو حيـوان را بـر            مـي  كار، ب نشان دارد   بي پوشيده است و وجود ناپيدا و     ها    ديده

 .هـستند  هر دو نماد خورشيد در زمين و آسمان       ينيم،  ب  مي روي زمين و آب و در آسمان      
نماد دانـش    ،چنين  هم نيعني زميني و آسماني بود     ، متضاد روان آدمي   ةو جنب د بنابراين
 كه از همه چيز آگاهي دارند و به صـورت  چون خدايي هستند همهر دو  .هستند و هوش 

كه سيمرغ سه بار شاهد ويراني دنيا بـوده و از           مثل اين  ،اند نشسته يا ايستاده نمايان شده    
  . خداي خدايان استةند اين رو نماياز ،تمام علوم دوران آگاهي دارد

 كـه زرداب و خـون       شـد  ماركشي طـاووس باعـث رواج ايـن بـاور            ةجنب ،در هند 
دودِ حاصل از   شود و     مي دشمني و كينه دور    ،اگر پرش را بسوزانند    ،طاووس پادزهر است  

 جهان كـه باشـد بـه سـوي خـود فـرا              ةتواند سيمرغ را در هر نقط      مي سوختن پرهايش، 
  .خواند
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 چنان كه سيمرغ در عالج      هستند، رغ و گارودا هر دو به عنوان پزشكي ماهر        سيم

هـاي    افزون بر پادزهر طاووس معتقدنـد كـه بخـش          . است  ماهر و جراحي و زايمان   ها    زخم
 ،انـواع فلـج    ،از بيماري سل  ،  بخشد  مي را شفا ها    و ناتواني ها     انواع بيماري  گارودا،مختلف بدن   
، واحد دوست. ( ديرينه با مار دارندي دشمن،هر دو. ته تا نازاييزكام و سردرد گرف ،تنگي نفس

1379 :229-307 (  

  نتيجه گيري
، موارد مشترك بسيار مذهبيهاي  داستان و پهلوانان ،خدايانبه  مربوط مبحث در

 برتر قدرتي فطري و ذاتي طور به و ابتدا همان ازها بشرهايي بودند كه       يافت شد، چه آن   
 محافظـت  را ها  آن كهبودند   پهلواناني و بزرگان يا و بپرستند را تنها تا شدند  محسوب مي 

 سـاير  و هـستي  ،بركـت  و خير ،جذابيت ،بزرگي مظهرها    سرزمين در همه  خدايان. كنند
  .هستند ها برتري

 ،ايران و هندهاي  ريشه بودن در بسياري از هنرها و اسطوره     به دليل نزديكي و هم    
متعـدد  هـاي      ارتباط تجاري و سياسي در دوره      . بسيار دارند  يدو تمدن وجه اشتراكات    اين

كه جلواي  اي    نمادهاي اسطوره . كندتوانسته است اين نزديكي فرهنگي و هنري را ايجاد          
است كـه بـا دو      اي    گارترين پديده ند ما شود،  مي از هنر و انديشه هر قوم و ملتي محسوب        

 رابطـه در ايـن    . دهـد   مـي  خود جـاي  معاني و تعاليم فرهنگي را در        ،روي آشكار و پنهان   
 . بسيار نزديك دارنـد    يسيمرغ به عنوان نماد ايراني و گارودا سمبل هندي وجه اشتراكات          

ايـن  . هـستند هي  سيمرغ و گارودا هر دو مظهر وجود خداوند و حامل وحي و سخنان اال             
 معرفت  ،د و هميشه در موضوعات حماسي     شو  مي ها واقع  سخنان راهنماي طريقت انسان   

البتـه  . خورد و حضور پر رنگـي دارنـد         مي چشمدر اين نمادها ب    عرفان   موزي و مخصوصاً  آ
  .پهلوي ايران هم وجود داشته استة سيمرغ در حماس

 نشان تسلط و تيزبينـي      ،سر به فلك كشيده   هاي    پرواز دربلندي آسمان بر سر قله     
هـاي بـاز و       بال .است هر دو نماد و به مفهوم درك و آگاهي از تمامي اتفاقات روي زمين             

 در هر دو تمـدن ايـران و هنـد          اي  ه اين نماد اسطور   ة قدرت و احاط   ةكشيده نشان دهند  
 هر كدام از    ، ظهور برسانند  منصةكه در عمل هم اين معاني را به          براي اين . رود  بشمار مي 

  .نمايند  ميداري و مواظبت يك شخصيت با ارزش و مهم نگه
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وليت ؤ كه در يك دوره مس   كند  مي ل سرپرستي از زا  خودهاي    سيمرغ همانند بچه  
كـرد نمـاد      گارودا در اين مورد مشابه عمـل       سمبل .گيرد  مي بزرگ كردن زال را بر عهده     

 و جهـت آسـايش آن تـالش        گـارودا از همـسر ويـشنو محافظـت        . سيمرغ در ايران است   
اسـت  مـشخص  . آيد  ميد و در فراز آسمان به همراه خود همسر ويشنو به پرواز در     كن مي

اسـت كـه در فرهنـگ ايرانـي،     داراي توانمنـدي و قـدرت مـاورايي    هـا    كه ايـن اسـطوره    
داننـد    مي هيكران اال  ظاهري از قدرت بي   ة  آن را جلو  عارفان و اديبان ايراني      ،نشمنداندا

توانـد در فرهنـگ اسـالمي بـه           مـي   و اسـت و وجود آن باعـث سـرور و شـادي مردمـان             
 كوچـك   ةيعني نشاني از آن عظمت كه يك جلـو        . شدداللت داشته با   ،)حبل اهللا (موضوع

 يك چـراغ هـدايت گـر بـراي          ةنمايان گشته تا راه را به منظر      اي     افسانه ةآن در يك پرند   
آيد و شايد     مي چشمنگاه پر معنا در گارودا كم تر ب       البته اين   . اهل طريقتش روشن نمايد   

 بايد و شايد به      آن گونه كه   دان دليل آن اين باشد كه در هند شعرا و اهل عرفان نتوانسته           
هـا     امـا يكـي از نتـايج مهـم و مـوثر ايـن اسـطوره                ،ل ريز و اساسي گارودا بپردازند     مساي

  .هستند  و هر دو با قواي اهريمني و دوزخي مار در پيكاراست سرپرستي و تربيت

  ها پي نوشت
  (Grvymnt)  گروئمنت.1
 هنـدوان  و ايرانيـان  نـزد  مقـدس  گياهي) سومه/ سوم :سنسكريت و هئوم/ هوم :اوستايي(  هوم .2

 آيينـي اي    گونـه  آن فشردن زا كه هوم گياه يكي ،شود  مي ظاهر غالب دو در اوستا در هوم. است
 نـام  ديگـري  و شـود   مـي  اسـتفاده ) يزشـن (نيايش و ستايش مراسم در و شده تهيه پاهوم نام به

 را يـشت  هـوم  نام به يسنه از بخشي اوستا در و است هوم گياه دارندة نگه و نماد كه است ايزدي
ـ  كـوه  در كه دارد را پرهيزگار يمرد نقش نيز نامه  شاه در هوم. است داده اختصاص خود به  سرب
  .برد مي
خداي برق و خداي باران لقب       ، كه او را خداوند تندر     است از خدايان قديمي  ) (Indra ايندرا   .3

 وابـسته  هـا  ار كـه حيـات انـسان بـه آن    و ثمردهي اشج ها    رشد دانه  ،خيزي مراتع   حاصل .اند داده
  .همگي در گرو عنايت الطاف و فرمان اوست ،است

  (sen-murv)سين مورو  .4
 دسـتش  چهار از يكي در ،است گرور مركبش بر سوار كه حالي در (Vishns)  بشن =ويشنو .5

 دوديگـر  در،  برنـده  و گـرد  اسـت  سـالحي  كـه  چكر ،دستش ديگر در ،دمد  مي او در كه حازوني
  .سرخ است نيلوفر گل ديگر سه در و است حرز ستشد
  (Garuda) گارودا .6
  .است از خدايان كهن آريايي) (Mithras ميترا .7
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. رانـد   مي ايزد اسرار آميز كه در مقام شهريار آسماني در كاخ آسماني فرمان           ) (varunaورونا   .8

به ترتيب يكي پـس  ها  وليت او نظم بخشيدن به كيهان و تضمين گردش روز و شب و فصل             ؤمس
او در همه مبادالت انساني حضور داشت و از . صفت بارز و دانش و فرهيختگي بود. از ديگري بود

بـد  . جـست   مـي  زاري بـي  ، جامعه آريايي بود   ةكه ويژ هايي    ويژه از سرمستي و شرط بندي     ب ،گناه
  .شدند  مينزديكبخشيد و همه با ترس و فروتني و احساس پشيماني بدو   ميكاران را پادافره

او اكنون بـه   .ل آتش به نام آگني شناخته شده است      د و آيين هندو مب    ددر هن ) (Agni آگني .9
شود و بيش تر به پااليش كننده وفدايان قرباني در مراسم مختلف              مي خداي آتش نيايش  عنوان  

  .گيرد  ميچون ازدواج و مرگ مورد توجه قرار
 (Garude) گرود .10
  (Suprana) سوپرنه .11
  )gri( گر. 12
  (Samavada)  ساماودا.13
 (syena) سينا .14
 (meregho) مرغو .15
 به گويندگاني چـون سـنايي و خاقـاني نيـز            – كه گويي زبان حال ابليس است        –اين غزل    .16

  .اند نسبت داده
  ) (Zeus وسؤز. 17
   (Cronus ) كرونوس.18
  )Nectar ( نكتار.19
   (Geokerena) گئوكرن.20
  (zamama)خداي خورشيد  .21
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  فهرست منابع
  .، نشر سمتمتون منظوم پهلواني .)1388(. نلو، سجادآيد -

، زيـر نظـر ركـس وارنـر، نـشر           دانشنامه اساطير جهـان    .)1386(. اسماعيل پور، ابوالقاسـم    -

 .پژوهشگاه ميراث فرهنگي

گلـشن، تهـران،    ، ترجمه باجالن فرخي، نشر      شناخت اساطير هند   .)1373 (.ايونس، ورونيكا  -

 .چاپ اول

 .ششم ، تهران، چاپتاريخ تا اسطوره از .)1387(. بهار، مهرداد -

، نـشر فرهنـگ     اي نمادها در هنـر شـرق و غـرب           فرهنگ نگاره  .)1390(. بهزادي، رقيه  -

 .معاصر

 .، نشر معاصر المعارف هنرةداير .)1390(. پاكباز، رويين -

  .اول اساطير، چاپ ، انتشارات)جلد دو( ها يشت .)1373( .پورداود، ابراهيم -

، نـشريه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني            سيمرغ و جبرييل   .)1369(. ، تقي رياناپور نامد  -

 .دانشگاه مشهد

، نـشر   تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ايـران قبـل از اسـالم            .)1355(. تاجبخش، احمد  -

 .دانشگاه ملي ايران

 . ، انتشارات توس36، جلد ريتفسير طب .)1367(. يلتاجديني، اسماع -

، آبادي، تهران  مهر ميترا ، تصحيح نامه سام .)1386 (.العطا ابو الدين خواجوي كرماني، كمال   -

 .كتاب دنياي نشر

 .طهوري كتابخانه، ، تهراننوروزنامه .)1357(. ابراهيم بن خيام، عمر -

هاي ايران و هند در عهد        در آمدي بر اسطوره    .)1385 ( .دادور، ابوالقاسم، الهام منـصوري     -
 .، نشر دانشگاه الزهراباستان
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، ترجمه جالل ستاري، تهران، نشر مركز، چاپ هاي زنده جان   رمز .)1373 (.دوبوكور، مونيك  -

 .اول

، متـرجم، احمـد آرام      تاريخ تمدن مشرق زمين گـاه واره تمـدن         .)1365(. دورانت، ويـل   -

 . انقالبيشهريور چاپ اول، سازمان انتشارات و آموزش

، هنـر و مـردم،      سيمرغ در قلمـرو فرهنـگ ايـران       علـي،   ) 1383(سلطاني گرد فرامرزي،     -

 .26-25، شماره صفحه 343هشمار

 .سلگي مهران سلكي، نشر مهران ، ترجمهسرخ عقل .)1376 (.الدين سهروردي، شهاب -

 .، نشر امير كبيراديان و مكاتب فلسفي هند .)1362(. شايگان، داريوش -

 كـدكني، نـشر    شـفيعي  رضـا  محمـد   تصحيح الطير  منطق .)1388(. محمد ار، فريدالدين عط -

 .سخن

 .وست بهار، انتشارات مهرداد ، گزارشبندهش .)1369( .دادگي فرنبغ -

  .اپيكور طباطبايي، تبريز، نشر احمد ، ترجمهايراني اساطير. )1341( . جي.كارنوي، آلبرت -

 .، جالل ستاريمز شناسي عرفانيمدخلي بر ر .)1365 (.كربن، هانري -

 .هاي ايران و چين باستان ها و افسانه آيين .)1366(. كورجيجهانگير اجي، يكو -

 صـفوي،  عصر بناهاي در سيمرغ و طاووس نمادين نقوش تاويلخزايي، محمـد،     محمد -

  .13 صفحه ، شماره26هتجسمي، شمارهاي  مجله هنر، هنر دانشكده

 بزرگ مرغ آينه در عطار سيمرغ اسطوره .)91تابستان  (. رانهمكا و بدر، نرگس  محمدي -
 . 8ص .27شناختي، ش واسطوره عرفاني ادبيات فصلنامهباخ، 

 .178، هنـر و مـردم، شـماره         سيمرغ و نقش آن در عرفـان ايـران        مشكور، محمد جـواد،      -

 . 90 تا 86صص

ويين پاكباز، چاپ اول، ، ترجمه رهمگامي نقاشي با ادبيات در ايران .)1367 (.مقدم اشرفي -

 .نشر نگاه
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 .، تهران، نشر قمشرح مثنوي .)1376(. مهر جويي، داوود -

بـه اهتمـام شـادروان      ) ده جلد (،   االبرار ةكشف االسرار وعد  ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين،      -

  . چاپ دانشگاه تهران–علي اصغر حكمت 

، تهـران،   نامـه فردوسـي     هاي اساطيري در شـاه      نهادينه .)1379(. واحد دوست، مهـوش    -

 .انتشارات سروش، چاپ اول

 سـيد  قزوينـي، تـصحيح    علـي  الـدين  غيـاث  مير ، ترجمه مهابهارات .)1358(. وياس، وداس  -

  .طهوري اول، نشر نائيني، جلد جاللي رضا محمد

، ترجمـه رقيـه   ها در شرق و غرب اي نمادها و نشانه فرهنگ نگاره .)1380(. هال، جيمـز   -

 .، نشر معاصربهزادي، تهران

، فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسـي         .)1369(. يا حقي، محمد جعفـر     -

 .نشر سروش

 .، انتشارات پايا، ترجمه ابوطالب صارميهايش انسان و سمبل .)1356(. يونگ، كارل گوستاو -
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