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Abstract
Simorgh is one of the mysterious characters of Shahnameh, which, in many
cases, changes the outcome of a war or a hero with its own power. Despite
its outstanding position in epic literature and narrative scrapbooks, its
evolution and performance have never been studied substantially.
Therefore, in this paper, we try to examine the evolution and performance
of Simorgh in three areas of pre-Islamic literature, epic literature and
narratives. The results of the research indicate that, in comparison with
Shahnameh, post-Shahnameh epic poems, prose epics, narrative transcripts
and folklore literature have referred to this bird more widely and variously.
For example references are made to its power in helping Faramarz, getting
Sam rid of Argham Div, spelling the city of Eram, helping Rustam defeat
Sorkhab Div and release Rakhsh, helping Rustam defeat Jabbar-Shah and
retrieve the ring of Prophet Soleiman from Sakhre Div, calling on Zal to
convert to Islam, predicting the defeat of Zahak, supporting Fereydoun,
designing the Kaviani flag and Feridun’s weapons, upbringing Zal,
releasing Keykavous from Mazandaran, finding Rakhsh and informing Zal
of Faramarz's survival, killing Esfandiar, helping Simorgh by Garshasp,
curing Rostam, helping with the birth of Faramarz, liberation of
Kaykhosrow, the coronation of Kayqhobad, killing Div-e Sepid, choosing
Rakhsh, paving the way for victory over Sohrab, finding a way for the
survival of Sohrab, helping Zal confront Borzu, making Rostams armour,
and keeping Rustam and Siavash from death. In addition, regarding the
divine and demonic sides of Simorgh, it connection with Zervan is
considered possible.
Keywords: Simorgh, Pre-Islamic texts, Epic poetry, Narrative scrapbooks,
Folklore literature, Zurvanism.
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بررسی سیر تطوّر و کارکیاییهای سیمرغ در گسترۀ ادب حماسی،
طومارهای نقّالی و ادب عامّه



دکتر محمود رضایی دشت ارژنه

1

دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

مرجان کیوانپور
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه شیراز

چکیده:
سیمرغ یکی از موجودات رازآمیز شاهنامه ،ادب حماسی و طومارهای نقالی است که در بسیاری از موارد
با کارکیاییهای خود ،سرنوشت جنگ یا قهرمان را دگرگون میکند؛ اما با وجود جایگاه برجستۀ این پرندۀ
شگرف در گسترۀ ادب حماسی و طومارهای نقالی ،تاکنون سیر تطوّر و کارکیاییهای او به شکلی متمرکز
بررسی نشده است .از این رو در این جستار کوشش شده که به شکلی جامع ،سیر تطور و کارکیاییهای
سیمرغ در سه حوزۀ ادبیات پیش از اسالم ،ادب حماسی وطومارهای نقالی بررسی گردد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر خالف شاهنامه که تنها سیمرغ در دو مورد به وسیلۀ زال فراخوانده
میشود ،در گسترۀ منظومههای پهلوانی و حماسههای منثور پس از شاهنامه ،طومارهای نقالی و ادب عامه،
کارکیاییهای بسیار گستردهتری به این پرنده منسوب است که برخی از آنها به شرح زیر است :کمک به
دستیابی فرامرز به جزیرۀ مرنج ،یاری خواستن از سام برای رهایی از چنگ ارقمدیو ،طلسم کردن شهر ارم،
یاری رستم در شکست سرخاب دیو و رهایی رخش ،یاری رستم در شکست جبّارشاه ،یاری رستم در بازپس
ستاندن انگشتری حضرت سلیمان (ع) از صخرۀ دیو ،فراخواندن زال و سپاهیانش به گروش به دین اسالم،
پیشگویی شکست ضحاک ،حمایت از فریدون ،پی افکندن درفش کاویانی و جنگافزارهای فریدون ،پروراندن
زال ،رهایی کیکاووس از چاه مازندران ،یافتن رخش و آگاه کردن زال از زنده ماندن فرامرز ،کشتن اسفندیار،
خدمت گرشاسپ به سیمرغ ،درمان رستم و زایش فرامرز ،رهایی کیخسرو ،به پادشاهی رسیدن کیقباد ،کشتن
دیو سپید ،گزینش رخش ،پیروزی بر سهراب ،چارهجویی در زنده ماندن سهراب ،یاری زال در رویارویی با
برزو ،ساختن ببر بیان و رهاندن رستم و سیاوش از مرگ .از دیگرسو ،با توجه به دو سویۀ اهورایی و اهریمنی
سیمرغ و دیگر قراین موجود ،پیوند او با زروان نیز دور از ذهن نیست.
واژگان کلیدی :سیمرغ ،اوستا ،متون پهلوی ،ادب حماسی ،طومارهای نقالی ،ادب عامه ،زروانیسم.
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 -1مقدّمه
یکي از ویژگيهای بنيادین ادب حماسـي و اسـرورهای و طومارهای نقالي ،حضور
موجوداتي شــفرو و ناموهود در نهاســت كه بودها به گســترة ادب فارســي راه یافته
اسـت یکي از مهمترین این موجودات ،سـيمر است سيمر از دیرباز در گسترة ادب
رسـمي و عامه حضـوری پررن

داشته و كاركيایيهایي دیفرگون و گاه متناقض از این

پرندة راز ميز و شـفرو ،در گسـترة ادب فارسـي سر زده است واژة «سيمر » در متون
پهلوی (فارســي ميانهب به صــورت  sēn – murwمده اســت این كلمه مشــت از ل ت
اوسـتایي  saēna - mǝrǝɤaو بر روی هم به مونای «مر شـکاری» است ل ت اوستایي
«saēnaپرنده شــکار ،شــاهين ،عقاب» قس ســنســکریت śyená :اســم مذكر به موني«عقاب» قس الواح عيالمي ،ši – ya – a – na- :فارســي باســتان ،šiyāna- :پارتي،synk :
ارمني« š ahēn :باز ،شاهين» ،نيز فارسي :شاهين
از تركيبـات فو چنين برمي یـد كـه ناا این پرنده در اصـــ  sāena-بوده كه در
پهلوی sēn :و در فارسـي سـين و سـي شده است كه ربري به عدد سي فارسي ندارد و
جزء بوـدی كلمة اوســـتایي  mǝrǝɤa-در پهلوی  murw-و در فارســـي :مر  ،نامي
همفاني برای همة پرنده هاست
در روایتهای ادب فارسـي همچون منر الرير عرار ،ناا این مر افســانهای با عدد
سي (9۳ب و پرندگان مشتا و طالب او با همين عدد پيوند خورده است كه بيشک یک
خيالپردازی شــاعرانه ميتواند باشــد (منصــوری345 :9987 ،ب این واژه در داســتانهای
فولکلور كردی بـا ناا  sīmīrو در ادبيات عامة ارمني به صـــورت  sīnamمده اســـت
) (Schmidt, 2002: 3و در اســاطير دیفر مل نيز همتایاني داردچ چنانکه در ميان اعراب،
عنقـا (پورنـامـداریـان951-919 :991،ب ،در ميـان هندوان ،گارودا (حيدری ،زند مقدا،
88 :9919ب و در چين ،ســـي ان هو (جوفری99 :9985،ب( ،كویـاجي44-41 :9983،ب
همتای این پرندة اسرار ميز است
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در این جســـتـار كوشـــد شـــده كه از جوانب گوناگون ،به جایفاه این موجود
اسـرورهای  -یيني و نقد و جایفاه ن در گسترهی ادب حماسي و طومارهای نقالي و
نيز پيوند احتمالي ن با زروان پرداخته شـــود تا ســـير ترور و كاركيایيهای این پرنده
بيشتر نمایان و تصویر جامعتری از ن حاص شود
 -1 -1پیشینۀ تحقیق
دربارة سـيمر و كاركيایيهای او در ادب فارسي مقاالت ارزشمندی منتشر شده كه
ميتوان به موارد زیر اشـاره كرد« :سيمر و اسفندیار در شاهنامه فردوسي»(فرزاد:9954،
87-11ب« ،سـيمر و درخت بس تممه» (راشـد محص 981-914 :9971،ب« ،سيمر در
فرهن

فلســفي و ادبي ایران»(جوفری9-95 :9985 ،ب« ،بازخواني داســتان ســيمر در

متون ایراني»(منصـوری435-491 :9987،ب« ،سـيمر »(رضـایي كيشهخاله-745 :991۳ ،
797ب« ،تحوالت اســرورهی ســيمر در گذر از حماســه به عرفان بر اســاا شــاهنامه
فردوســـي و منر الرير عرار»(دهقان ،محمدی59-11 :9919،ب« ،از ســـيمر اوســـتا تا
سـيمر بلورین» (داوودی ،عسکری75-14 :9913،ب« ،بررسي تربيقي گارودای هندی و
ســـيمر مينياتورهای ایراني عهد صـــفوی» (محســـني و همکاران93-99 :9919،ب اما
كام ترین اثر منتشـر شـده دربارة سـيمر  ،كتاب سيمر در قلمرو فرهن

ایران از علي

سـلراني گردفرامرزی اسـت كه بر خالو مقالة پيد رو ،از منظومههای بود از شاهنامه،
فقط به گرشاسپنامه و فرامرزنامه بسنده كرده و چون ن زمان هنوز خيلي از طومارهای
نقالي منتشـر نشده بودند ،نها را نيز برنکاویده است از اینرو وجه مميز ثار یاد شده با
جســـتار حاضـــر این اســـت كه در هي یک ،بکمال دربارة كاركيایيهای ســـيمر در
منظومـههای پهلواني بود از شـــاهنامه و طومارهای نقالي پرداخته نشـــده اســـت و از
دیفرسـو ،پيوند احتمالي سيمر با زروان نيز برای نمستين بار است كه در جستار پيد
رو ارائه ميگردد
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 -2نقد و بررسی
 -1 -2جایگاه سیمرغ در اوستان و متون پهلوی
سـيمر مهمترین و ویژهترین پرنده در فرهن

ایراني است كه برای نمستين بار در

اوســتا ظاهر ميشــود واژة ســيمر در اوســتا ،به صــورت تركيب  saēna - mǝrǝɤaدر
چندین بند از یشتها به كار رفته است برای نمونه در «رشنیشت» در وصف او چنين
مده كه« :ای رشـن اشـوو و اگر بر باالی درختي باشي كه شيان سيمر در ن است كه
در ميانة دریای فراخکرد برپاســت ،درختي كه دارندة داروهای خوب و داروهای كارگر
اســـت كـه ن را برای همفان درمان بمد خوانند ،درختي كه تمم همة گياهان در ن
نهاده شده است ما تو را به یاری فرا ميخوانيم » (رشنیشت ،كرده  :93بند 97ب
در این بند از رشـنیشـت ،جایفاه سـيمر در اوستا بر فراز درخت «ویستوبيد» یا
«همهتممه» اســـت كه این درخت در ميان دریای فراخکرد قرار دارد و در ن درخت،
تمم همة گياهان نهاده شـده اسـت با توجه به نقد سيمر در این بند از رشنیشت به
یکي از خویشــکاریهای ســيمر و پيوندی كه با شــمصــيت انســاني او در مقاا یک
روحاني و پزشـک در ارتبا مسـتقيم با یکدیفر هستند ،خواهيم رسيد با وجود این كه
ریشـههای انسـاني سيمر از اوستا سرچشمه ميگيرد ،اما در اوستا بيشتر ،در هيأت یک
پرنده نقد فریني ميكند ،به طوریكه دربهراایشــت با صــفت خود یوني «مر » مده و
خویشـکاری دیفری دارد (راشد محص 91۳ :9971 ،بچ از جمله« ،باشدی كه پيروزی و
فرّ ،این خانه و گله گاوان را در بر گيرد ،همان ســان كه ســيمر و ابرر بارور و كوهها را
در بر ميگيرد » (بهراایشت ،كرده  :94بند 49ب
از دیفرسو ،در «فروردینیشت» باتوجه به ناا «سَئِنَ» و خاندان او كه در اوستا او را
پزشک ـ ـ موبدی دانسته اند كه در موبدی در البرز كوه ،سکونت داشته است saēna- ،به
مونای «دینمرد» دانا و حکيم و پزشـک ورده شده است كه از پيوند او با عنوان پزشک
ـ موبد حکایت ميكند (یاحقي ،قائمي9۳۳ :9987 ،ب

__________________________________________________________________
بررسي سير تروّر و كاركيایيهای سيمر در گسترة ادب حماسي ،طومارهای نقّالي و ادب عامّه 47
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سـيمر در فروردینیشت ،هيأتي انساني به خود ميگيرد و نمستين كسي است كه
به یين مزدیسـنا گرویده اسـت « :فروهر پاكدین سـَئِنَ پســر اَهوا ستورت را مي ستایيم
نمسـتين كسـي كه با صد پيرو در این زمين ظهور كرد » (فروردینیشت ،كرده  :34بند
17ب در بند  931از كردة  37این یشــت نيز از ســه تن پا دین یاد شــده كه از خاندان
سـَئِنَ هسـتند و فروهر نها ستاید شده است در كتاب هفتم دینکرد نيز مده كه« :در
ميان دسـتوران راجع به سـَئِنَ گفته شـده است كه او صد سال پس از ظهور دین ،متولد
شـد و دویسـت سال پس از ظهور دین درگذشت او نمستين پيرو مزدیسناست كه صد
ســـال زنـدگـاني كرد و بـا صـــد نفر از مریـدان خوید ،بر روی این زمين به در مد »
(پورداوود ،9951 ،ج 83 :3ب
جز این چند مورد ،در جای دیفری از اوستا ناا سيمر بروشني ،نيامده استچ اما با
بندهایي روبرو هســتيم كه ویژگيها و خصــوصــيات او را در قالب ناا و مر دیفری
ميبينيمچ از ن جمله در «بهراایشت» ،بندهای  91 ،95و  ،98نقد او را در هيأت مرغي
به ناا وارَغَن ميیابيمچ كه پيوند بسيار نزدیکي ميان این نقد و سيمر و خویشکاری او
در شاهنامه دیده ميشود
هنفامي كه زردشت از اهورامزدا راه چاره را برای از بين بردن جادوی جادوگران و
ســحرر ســاحران جویا مي شــود « :نفاه اهورامزدا چنين گفت :ای زردشــتو پری از مر
وارَغَن بزرگشـهپر به دست وری و ن را بر تن خود بمالي و با ن پر ،جادوی دشمن
را ناچيز كن كسـي كه استمواني یا پری از این مر دلير با خود دارد ،هي مرد تممهای
(دليریب او را از جای به در نتواند برد و نتواند كشت ن پر مرغکان مر بدانكس یاری
بَ رد و بزرگواری و فرّ بمشـــد ن كس كـه این پر بـا اوســـت همه از او بترســـند »
(بهراایشت ،بند 98-91-95ب چنانکه مشهود است ،هم درمانفری پر مر وارَغَن و هم
اینکه هر كه پر او را با خود داشــته باشــد بر مشــکالت چيره خواهد شــد ،متبادركنندة
سيمر و كاركيایي او در شاهنامه و متون حماسي است
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تركيب اوسـتایي سـيمر  ،چنان كه پيد از این نيز گفته شد ،در فارسي ميانه تبدی
به سين مورو ) (sēn – murwشده است كه مر سين مونا ميدهد بندهد ،مينوی خرد،
دینکرد ،زند وهومن یسـن و گزیده های زادسپرا از جمله متون پهلوی هستند كه در ن
ها سيمر نقد فریني كرده است در بندهد از مرغي به ناا «كَرشَفت» ناا برده ميشود
كه سمن گفتن ميداند و خویشکاری نزدیکي با سيمر دارد
بر اســاا این روایت ،كَرشـَفت پرندهای اســت كه دین بهي (مزداپرســتيب را به وَر
جمکرد بررد و یين مزدیســني را رواج داد تا در ن ا اوســتا را به زبان ن مر بموانند
بنابر این روایت و نزدیکي كاركيایي سـَئِنَ یاد شده در بندهای فروردینیشت كه سيمر
نمستين كسي بود كه به یين مزدیسنا گرویده است (فروردینیشت ،كرده  :34بند 17ب،
كَرشـَفت ميتواند همان سـيمر  ،سـرور همه مرغان باشـد از كَرشَفت در «فرگرد دوا»
وندیداد ،بند  ،43به ناا كَرشـيپتر نيز یاد شـده است« :ای دادار جهان استومندو ای اشونو
كدامين كس كيد مزداپرســتي را بدان ا ،بدان زیســتفاههای وَر جمکرد ببرد؟ اهورامزدا
گفت :كَرشيپتر مر  ،ای زردشت پسرر سپيتمان» (رایشلت347 :9989 ،ب
در «مينوی خرد» ،شـيان سـيمر مراب با بند  97رشـنیشـت اوستا ،همان درختي
است كه تمم همة گياهان در ن نهاده شده است « :شيان سيمر در درخت دوردارندهی
غم بســـيار تممه اســـت و هر گاه برخيزد ،هزار شـــاخه از ن درخت بروید و هر گاه
بنشـيند ،هزار شـاخه بشکند و تمم ن [درخت] فرو ریزد» (مينویخرد ،پرسد  ،19بند
83 :97-91ب
همين موضـو به گونة دیفری در گزیدههای زادسپرا به هنفاا فریند گياهان از
درخت اسـاطيری «همهتممه» ،مده است« :پس از ن [اهورامزدا] یکصدهزار گونه تمم
گياه برگرفت از تركيب تممها درختِ همهتممه را در ميان دریای فراخکرد بيافرید كه
همه گونه گياهان از ن همي رویيد و ســيمر بدان ،شــيان دارد هنفامي كه ن پرواز
كنـد ،نفاه تمم خشـــک [درخت همهتممه] را به ب فرو اندازد و از طری باران [ ن
تممها] به زمين باریده شود» (گزیدههای زادسپرا ،فص  ،9بند 93 :91-4۳ب
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در بندهد نيز ناا و خویشـــکاری ســـيمر در چند جا مده اســـتچ در گونههای
فریند مرغان و پرندگان ،سـيمر در زمرة سـيزده گونه مهم پرندگان است «سيمر از
كردة پرندگان ،با سه انفشت بزرگترین نها مي باشد سيمر به همراه شبکور (خفاشب
تنها پرندگاني هستند كه به فرزندان خود شير مي دهند» (بندهد78-71 :9985 ،ب
در بندهد ،از دو گونة دیفر پرنده (چَمروش ،كَرشـ ـِفتب ســـمن به ميان مده كه
گرچه از نظر ساختار واژه ،ربري به سيمر ندارندچ اما از نظر خویشکاری و ویژگيهای
شـمصيتي ،كمابيد بر سيمر اوستا منرب هستند« :دربارة چَمروشمر  ،ميگوید كه به
سـر كوه البرز ،هر سـه سال ،بسياری از [مردا] سرزمينهای انيراني گرد یند برای رفتن
به ســرزمين های ایراني ،برای زیان (رســاندنب ،كندن و نابود كردن جهان نفاه بررزیزَد
(زهرهب از ن ژرو دریـای اَرَنـ

(مازندرانب بر ید ،ن چَمروش مر را برایســـتاند بر

بالِســت (باالیب همة ن كوه بلند تا برچيند ن همه (مرداب ســرزمينهای انيران را بدان
گونه كه مر  ،دانه را» (بندهد953 :9985 ،ب
این كاركيایي چمروش در بندهد ،پيوند نزدیکي با خویدكاری ســـيمر در «زند
وَهومن یسن» دارد« :پيداست كه هر شب ،اهریمن به دیوان در ید (گویدب كه اندر جهان
رویدچ نمســت به دریا شــویدچ دریا را بمشــکانيد و به هوا ســپيد شــوید و همه را
بمشـــکـانيدچ چه چون مردمان درگذرند (ميرندب بدان زنده كنند
دریا شـوند سـينمر بان

دیوان و دروجان به

كند( ،دیوانب سـسـت بباشـند به هوا سـپيد شـوند ،ن جا

كَرماهي سر از ب بر رد (دیوانب سست بباشند » (عفيفي141 :9989 ،ب
در بندهد نيز چونان اوستا ،شيان سيمر در دریای فراخکرد بر درخت بسيارتممه
اسـت كه تمم همة گياهان از اوسـت « هر سـال سيمر ن درخت را بيفشاند ،ن تمم
های فرو ریمته در ب ميزد ،تيشـــتر ،فرشـــتة بها ( نها راب با ب باراني ســـتاند ،به
كشورها باراند» (بندهد87 :9985 ،ب
اما در مينوی خرد ،داسـتان ،تحول بيشتری پيدا مي كند و در كنار سيمر  ،پرندهای
دیفر به ناا «چينامروش» وارد داســتان ميشــود و وظيفه دارد كه ن تممهایي را كه از

__________________________________________________________________
 5۳كاوشنامه ،سال بيستم ،زمستان  ،9918شماره 49

درخت همهتممه فرو ميریزد ،برچيند و به ب بســـپارد تا تيشـــتر ب را با ن تممها
برگيرد و بر جهان ببارد (مينویخرد ،پرسد  ،19بند 83 :4۳-43ب
چينـامروش در روایـات داراب هرمزدیـار ،تحولي دیفر مي یـابد و به «چَمروش»،
چنانكه در كتاب بندهد نيز به ن ،اشـاره شـد ،تبدی ميگردد همچنين ،پرندة دیفری
به ناا «اَمرَش» به داســتان ســيمر اضــافه ميگردد كه این نااها در اص ـ  ،داللت بر یک
پرنده ،یوني همان سيمر  ،دارند كه در تحول این اسروره از دورة باستان به ادوار بودی،
به سـبب بوضـي شباهتها ،مناسبتها و مالحظات دیفر ،به داستان سيمر افزوده شده
است (رضایي كيدخاله74۳ :991۳،ب
بدین ترتيب ،با توجه به موارد یادشـده ،سـيمر در متون پهلوی نيز مانند اوستا ،در
دو شـمصيت پرنده و انسان ،به نقد فریني مي پردازد و جایفاه او همچنان ،بر درخت
موروو بستممه اســت ویژگي مهم ســيمر در این متون تأثيری اســت كه در باروری
درختان و یاری رسـاني به ایزد باران ایفا ميكند در تماا این ویژگيها سيمر بيشتر در
نقد یک یاریرسان است در مقاا توصيف نيز برود فيزیکي سيمر  ،قویتر از جنبههای
قدسـي و مينوی ن اسـت وجهة انساني سيمر متون پهلوی نيز مانند شمصيت سيمر
اوســـتایي ،به مۀابة پير خردورزی اســـت كه از داد و دهد اهورایي حمایت ميكند به
گزارش متون پهلوی او پيرو مزدیسـنا و شاگرد زردشت است (داوودی مقدا ،عسفری،
8۳ :9913ب
 -2-2جایگاه سیمرغ در گسترۀ ادب حماسی
سـيمر در ادبيات ایران پس از اسالا ،بيشتر رنفي حماسي و در برخي ثار ،رنفي
عرفـاني به خود ميگيرد و از نقد موبدگونة اوســـتایي خود ،فاصـــله ميگيرد تركيب
اوستایي و پهلوی ناا او نيز با اند ت يير ،تبدی به «سيمر » ميشود
 -1 -2 -2شاهنامه
در شاهنامه بيد از نكه به توصيف جوانب مادی و شک و شمای ظاهری سيمر
پرداخته شــود ،از نقد او در زندگي قهرمان شــاهنامه ســمن رفته اســت چهرة او در
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شاهنامه بيشتر مانند حکيمي فرزانه و پزشکي كاردان و چارهگر ،رخ مينماید و دو جنبة
ایزدی و اهریمنگونه دارد پر واضـ اسـت كه در ادیان ثنوی گرا ،چون دین زردشتي،
تماا داد و دهد ،دو جنبة تاریک و روشــن دارند و ســيمر شــاهنامه نيز از این قاعده
مسـتۀني نيسـتچ چرا كه جنبة ایزدی و اهورایي او را در داستان زال و تولد رستم شاهد
هسـتيم و از دیفرسـو ،با پرندهای اژدها سـان و اهریمني به ناا سيمر روبرو هستيم كه
اســـفندیار ،بزرگترین پهلوان دین بهي ،در خان پن م ،او را ميكُشـــد بنابراین ميتوان
چنين اسـتنبا كرد كه نوعي ثنویت و دوگانفي در شـمصيت سيمر وجود دارد و این
مسـأله دسـتاویز مناسـبي برای طرح موضو ثنویتگرایي شاهنامه و اشاره به سيمر به
عنوان نمونه بارز تضــاد بين اهورامزدا و اهریمن یين زردشــتي شــده اســت (دهقان،
محمدی51 :9919 ،ب
سيمر در شاهنامه ،نمستين بار در زمان پادشاهي منوچهر ظاهر ميشودچ خانة او بر
فراز البرز كوه (واقع در هنـدوســـتـانب اســـت و بـا تولد ســـاا ،چهره مينماید و زالر
سـرراهگذاشته را به شيان خود ميبرد و در سایة خود ميپرورد (فردوسي ،9981 ،ج :9
48ب
ســـيمر در حمــایــت از زال و فرزنــد او (رســـتمب نقد خــداگونفي (توتمب و
انسـانگونفي خود را توأمان ،به همراه دارد او موبد ،حکيم و پزشــکي داناست كه زال
در محضر او ،درجات واالی انساني و پهلواني را كسب ميكند (همان41 :ب
در ادامة داســـتان ،هنفامي كه ســـاا از پي زال مي ید ،ســـيمر پر خوید به زال
ميدهد كه در ســـمتي و رن  ،بر تد بنهد تا فرّ او بر زال ،پدیدار گردد زال دو بار در
شـاهنامه از سـيمر  ،یاری ميطلبد :یکي در هنفامة زادن رسـتم از برر رودابه كه سيمر
ظاهر ميشـود و چون پزشکي دانا و حکيم زال را رهنمون مي شود و پر او نيز خاصيت
درمانفری دارد كه این خویشــکاری ســيمر یاد ور درمانفری او و پر خ ســتهاش در
اوستاست بار دوا ،در نبرد رستم و اسفندیار ظاهر ميشود و با بهبود بمشيدن زخمهای
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رسـتم و رخد ،رسـتم را به چفونه كشـتن اسفندیار با تير گز رهنمون ميشود (همان:
999ب
اما این پرنده در شـاهنامه در خان پن م اسفندیار ،نقشي اهریمني به خود ميگيرد و
در برابر بزرگترین پهلوان دین بهي ،قد علم ميكند پيد از ورود به این خان ،گرگســار
این چنين به اسفندیار ،گهي ميدهد:
یکي كوه بيني سر اندر هــــــــــــوا

بر او بر یکي مر فرمانـــــــــروا

كــه ســـيمر خوانــد ورا كــارجوی

چو پرّنده كوهيســـت پيکار جوی
و به خشـــکي پلن

اگر پي بيند بر رد به چنــــــــــ

ز دریا نهن

چو او بر هوا رفــت و گســـترد پر،

ندارد زمين توش و خورشـــيد فر

اگر بازگردی بَوی سودمنــــــــــــد

نَيازی به سيمر و كوه بلنــــــــد
(همان999 :ب

ســيمرغي كه در این ا توصــيف مي شــود بيشــتر پرنده – اژدهایي اســت كه از
ویژگيهای اسرورهای سيمر درمانفر ،فاصله دارد و در فرجاا اسفندیار او را ميكشد
چنان كه مالحظه ميشــود نوعي ثنویت و دوگانفي در شــمصــيت ســيمر در
شــاهنامه ،قاب مالحظه اســت و بواقع ،در این اثر دو ســيمر متفاوت از هم وجود دارد
(یاحقي5۳5 :9981،ب بود از این ،كاركيایي سـيمر با داستان رستم و اسفندیار ،به پایان
ميرسـدچ چنانكه گویي او نيز بر اثر اندوه از مرگ اسفندیار ،همراه سوگواران ن پهلوان
خودكاا ولي بزرگ از صحنة وقایع شاهنامه خارج ميشود (فرزاد87 :9954،ب
 -2 -2 -2گرشاسبنامه
در گرشــاســبنامه اســدی طوســي ،جنبهی اســاطيری و فراطبيوي و خداگونفي و
موبدی سيمر رن

مي بازد و بيشتر بر شک و صورت ظاهری او و قدرت ابر قهرماني

سيمر به صورتي زیبا و غلو ميز تمركز ميشود او همچنان ،نقد حکيم و فرزانه بودن
خود را داراست و بر عموا پرندگان ،چون شاهي بيبدی  ،حکم ميراند
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گرشـاسـب ،پهلوان ایراني ،در طي طری كردن خود به جزیرهای ميرسد كه ن را
رامَني ميخواندند در این قسـمت از گرشـاسبنامه ،ویژگيهای زميني سيمر توصيف
ميگردد و ملّاحر همگاا با گرشـاسـب ویژگي های او را بر ميشمرد در ن ا ،همراهان،
كوهي سـياه ميبينند كه از بلندی ،سـر به ماه ميساید و درختي ع يب و ستبر و در هم
پيچيده -كه یاد ور درخت بستممه در اوســـتا و متون پهلوی اســـت -بر بلندای كوه،
دیده ميشــود كه از عود و صــندل به هم ميمته اســت این خانة ســيمر اســت كه بر
تمامي مرغان این جزیره پادشـاه اسـت سيمر در این ا مایة همبستفي و یفانفي دیفر
مرغان برشـــمرده ميشـــودچ چنانکه هي مرغي را یارای ن نيســـت كه از مرغي دیفر،
كينكشي كند
چنين گفت كآن ای ،ســيمر راست

كه بر خي مرغان ،همه پادشــاســت

هر ن مر كاین اســـت از بيم اوی

نيــارد ب ـرد این ،زان دگر ،كينــهجوی
(گرشاسبنامه953-954 :9954 ،ب

او به صـورت مرغي بسـيار پر شـکوه ،توصـيف ميشود صد رن

و خوش الحان

چونـان رنفين كمـان و گویي باغي مول در هواســـت كه پر از درختان و چون كوهي
عظيم و پرگ اســـت از دیفرســـو ،ســـمن از مهرباني ســـيمر و دل ویي و نواختن
راهگمكردگـان و نمـایـانـدن راه بدیشـــان اســـت لكر این مرلب الزا اســـت كه در
گرشاسبنامه مح سکونت سيمر كوه قاو ورده شده است (همانجاب
 -3 -2 -2فرامرزنامه
 -1 -3 -2 -2دستیابی به جزیرۀ مرنج
در فرامرزنامه بزرگ نيز ســـيمر چون شـــاهنامه چهرهای دوگانه داردچ چنانکه در
دسـتيابي فرامرز به جزیرة مرن و یافتن سـپاهياند ،سویهای اهورایي داردچ بدین ترتيب
كه وقتي فرامرز به سبب وقو توفاني سهمنا  ،از سپاهياند دور ميافتد و به جزیرهای
ميرسـد ،با تد زدن پر سـيمر  ،دست به دامن او ميشود سيمر فرامرز را به جزیرة
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مرن ميرسـاند فرامرز در ن جزیره ،با كاخ زال مواجه ميشود -كاخي كه سيمر  ،زال
را در ن پرورانده بود فرامرز در ن كاخ به استراحت پرداخت:
یـکـي خوب كــاخ ازدر پهلوان

بـرافـراختــه همچو خرا جنــان

كه ن كاخ و ایوان دســـتان بدی

همـه جـای مهتر پرســـتان بدی

به هنفاا مردی كه دســتان ســاا

بــدش نزد ســـيمر

راا و كــاا

در ن كــاخ ،بــد زال را پرورش

همه هرچه بایســـت بودی برش

ك ــا مر فرخ بــدش اوســـتــاد

یکي خســـروی بود با كاا و داد
(فرامرزنامه319 :9914 ،ب

ســپس ،ســيمر ســپاهيان فرامرز را ميیابد و در فرجاا ،ســه پارهســن

به فرامرز

ميدهد كه یکي باد را راا ميكند ،دیفری بادانفيز اســت و در وقت مقتضي ،باد مواف
كشـتي را ای اد ميكند و سـومين سـن

راه خشـکي را نشــان ميدهد (همان313 ،ب با

توجه به مرالب فو  ،كامالً مشـــهود اســـت كه اوالً ،ســـيمر هم در هيأت مر ظاهر
ميشـود و هم در هيأت پير و اسـتادی دانا كه در كاخي ،زال را پرورش داده و استاد او
بوده است از دیفرسو ،بر خالو شاهنامه ،این تنها زال نيست كه در تنفناها با سوزاندن
پر سيمر  ،او را به یاری فراميخواند ،بلکه فرامرز نوة زال نيز از پس این كار برمي ید
 -2 -3 -2 -2نبرد با فرامرز
در فرامرزنامه بزرگ ،مۀ شـــاهنامه و حمزهنامه ،ســـيمر در جلوهی اهریمني نيز
پدیدار ميشـودچ اگرچه شـکارا نامي از سـيمر برده نميشـود ،اما اوصاو او ،كامالً با
سيمر همموان است :فرامرز روزی در ادامه سفر دریائي خود ،به كوهي ميرسد كه:
یکي همچو خورشـــيـد چيزی بدید

كــه مــاننــد ن چيز ،هرگز نــدیــد

چه چيز است گفت اندر این تيرهشب

بــه گفتــار ،مل ـّاح بفشــــاد لــب

بدو داد پاســـخ كه مرغي اســـت این

نبــاشـــد بــه گيتي شـــففتي چنين

درازی و پهنــاش بــاشــــد دو مي ـ

گریزان ز چنفــال او شـــير و پيـ

چـو پرواز گيرد ســـوی ســـمــان

شـــود ســـمـان از دو پرّش نهــان
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بـلـرزد ز ســـيــب پـرّش ســـپهر

همان ،چشم او هست تابان چو مهر

ز بيمد بدین كشــور و بوا و دشت

كس از مر و هو نيارد گذشــت
(فرامرزنامه3۳5 :9914 ،ب

فرامرز ن شــب را ســر ميكند ،اما در پفاه ،ن مر به ناگاه هن

كشــتن فرامرز

ميكند بنا به روایات ،فرامرز با كشـــتن ن مر  ،از منقار و چنفال و مقداری از پرها و
اسـتموانهای او ،تمتي نفارین سـاخت و نقدهایي از پهلوانان و ستارگان را نيز بر ن
نفاشت و به همراه باج هندوستان ،به دربار شاه ایران فرستاد (همان3۳8 :ب
 -4 -2 -2سامنامه
در سـاانامه سيمر با همة عظمت و قدرت ،یکسره از ظرفيت های اساطيری خالي
و به یک مر مادّی تبدی ميشـــود كه تنها از نظر جســـمي ،از دیفر مرغان بزرگتر و
قویتر اسـت (رضــایي كيشـه خاله743 :991۳،ب جالب اســت بدانيم كه در ســاانامه بر
خالو خویشـکاری مومولي كه از سـيمر سرا داریم ،این بار ،سيمر است كه از سر
استيصال و درماندگي در طلب كمک و چارهجویي نزد ساا پهلوان ميرود و از او طلب
یاری ميكند تا او را از دست «ارقم دیو» ن ات دهدچ چرا كه او را یارای ورد و شکست
او نيســت ارقم ســه بار فرزندان ســيمر را خورده اســتچ فرزنداني كه هر هزار ســال
یکبار به دنيا مي یند و سـيمر از دسـت او به سـتوه مده و از این رو به ساا متوس
ميشود:
مرا ناا سيمـــــــــــــــر كرده خدای

همان شــاه مرغـــــانم ای پا رای

و منقار و این پرّ و بــــــال

كه گویي نــــدارا به گيتي ،همــــال

وليکن مرا دشمني هســـت سمـــــت

كه لرزانم از بيم او چون درخـــــت

به فرمــــــــــــــــ ـان دادار پرورگار

یکي بچّه را به ســــالي هــــــزار

وليــــــکن ازین ارقــــــم بد لقـــا

بر ید به جادو چــــــ ـو نر اژدهــــا

ســه نوبت مرا بچه خورده ســت پيد

نتابم بدان جادوی تيره كيــــــــــد

اگــر دشــــمــنــم را در ری ز پــای

بــه فــرمــان دادارر فــرمــانروای

بدین چن
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كنم بــا تو ،پيمــان و عهــد درســــت

كزو برنفردا چو عهــد درســــت

كــه نـيـکـي نـمــایـم بــه پيونــد تو

بــوا بــنــده در پــيــد فــرزنــد تو

ســـتـاید كنم مر تو را شـــب و روز

یــزدان گــيــتــيفروز

پـس از پــا

(ساا نامه437 :9913 ،ب
نکتة قاب توجه در ابيات یاد شـده از ســاانامه این اســت كه ســيمر ابتدا ،در اوج
اســتيصــال ،به ســاا پناه ميبرد تا ارقم دیو را از ميان بردارد و نکتة دیفر اینكه در ابتدا،
سـاا سـيمر را در رویارویي با ارقم دیو یاری ميدهد و سيمر بودها ،بنا بر عهدی كه
كه با ساا كرده
كــه نـيکي نمــایم بــه پيونــد تو

بـوا بـنــده در پـيـد فرزنــد تو

در شاهنامه یاریفر پور ساا ،زال است:
یکي عهد ســيمر با ســاا بســت

چه عهدی كه او را نيارد شـکسـت

كـه هر كس كـه یـد ز فرزنــد تو

ز خویشان و از تمم و پيوند تــــو

به هر چاره ای یـــــــــار باشم ورا

نکویي نمایم به هر دو ســــــــرا

بففت و از ن ای پرواز كـــــــرد

سوی كوه البـــــرز پر باز كــــرد
(همان445 :ب

البته شـایان یاد وری است كه حتي در ساانامه نيز كه سيمر در اوج درماندگي به
سـاا پناه ميبرد ،سـاا در مواجهه با ارقمدیو ،دست یاری به سوی سيمر دراز ميكند و
جالب است كه مانند شاهنامه كه سيمر  ،رستم را در رویارویي با اسفندیار ،رهنمون شد
كه دیدگان او را ماج تير سازد ،در ساانامه نيز ،سيمر همين شيوه را در رویارویي ساا
با ارقمدیو پيد ميگيرد و چشـمان او را نشـانه ميرود و ساا بدین شيوه موف ميشود
كه ارقمدیو را از ميان بردارد:
به نزدیک ســـيمر شـــد پهلوان

بــپــرســـيــد كــردار تــيــرهروان

كــه بــا او چـفـونــه نـبرد ورا

بـدان تـا ســـر او بــه گرد ورا؟

بدو گفت چشـــمد به پيکان تير

نمســـتين فرودوز در دار و گير
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بــدان تــا نبينــد بــه رخســـار تو

كـه گر دید ،بيهوده شـــد كار تو

به شـمشير جمشيد پيد ر جن

جهان بر جهانبين او ســـاز تن
(همان499 :ب

 -5 -2 -2کوشنامه
در این اثر حماسـي ،سيمر خویشکاری خاصي ندارد ،اما گویا در وجهي اهریمني
و منفي در طلسـم شـهر ارا ،به كار رفته اسـتچ شهری رییایي و دست نيافتني به شک
عقاب كه سر در ابر دارد و از سيم (نقرهب ناب درست شده است البته این نيز تواند بود
كه به دلي تقدا سـيمر  ،شـهر ارا را اینفونه طلسم كرده باشند و در واقع سيمر در
این اثر ،همچنان ،جایفاه مۀبت خود را حفظ كرده باشـد -هرچند هي اشارهای به سویة
منفي یا مۀبت سيمر نشده است:
دگر شارسْتاني است از سيم ناب

به شــک عقابي ســر اندر ســحاب

كه اندازه زان بر نشـــاید گرفت

طلسـمي بزرگ اسـت و جایي شففت

یـکـي نـ ز ســـيمر پرداختــه

ز ســـيم ســـپيـد ازبرش ســـاخته
(كوشنامه189 :9977،ب

 -6 -2 -2زرینقبانامه
در زرینقبانامه كاركيایي سـيمر به عنوان سفير دربار سليمان نبي غاز ميگردد در
این اثر ،سـيمر خویشکاری هميشفي خوید یوني چارهگری و مددرساني را از نو باز
ميیابد در این متن حماســي ،ســيمر در جاهای ممتلف كمکرســان و همراه رســتم
است
در زرین قبانامه ،به دلي

نكه در دوران رواج مذهب شـيوي ،نفارش شــده است،

شــاهد تفکر متفاوتي از ســيمر هســتيم كه به شــدت رن

اســالمي دارد او همچنان

پرندهای غول ســا و بيهمانند اســت كه كارهای خار عادت ان اا ميدهد ،اما ارادتي
ویژه به سليمان نبي ،پيامبر مکرا اسالا و خاندان او داردچ و این نقد تازة او تأثيرپذیرفته
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از تاریخ زیست خال این اثر است در زرینقبانامه برخالو دیفر ثار ،سيمر حضوری
مســتمر و پر رن

دارد و در جاهای ممتلف این روایت ،به ایفای نقد ميپردازد همان

طور كه خود شــاعر لكر ميكند ،منبع الهاا او چيزی متفاوت و غير از منابع فردوســي و
دیفر شاعران حماسهسرای بوده استچ به همين دلي  ،روایتها و داستانهاید بسيار نو
و بيتکرار هستند در نتي ه نقد پذیریهای سيمر هم كامال متفاوت شده است:
در قســمتي از داســتان زرینقبانامه ،رخد به دســت ســرخاب دیو در دژی به بند
كشـيده مي شـودچ در حالي كه رسـتم در كوه بدخشان تنها و مستأص برای ن ات او با
خداوند مناجات ميكند در این زمان سيمر  ،از راه ميرسد و رستم را به همراه كریمان
بر پشت خوید مينشاند و به دروازة دژ سرخاب دیو ميرساند:
منم سرور جمله پرّندگـــــــــــان

نيارا كه پيچم ز امرش عنــــــان

به گوشم رسانيد رازت ســـروش

كه ای نامور مر بسيار هــــــوش

ز شهر سماوات شو تيز پــــــــر

به كوه بدخشان یکي برگــــــذر

كه رســـتم در ن كوه دارد وطن

ببرده اســت رخشد یکي اهرمن

تهمتن نشست از بر یــــــال اوی

ابا او كریمـــــــــان زاده خوی

به پرواز شد مر فرمانـــــــــروا

از ن گه بر مد به سوی ســــــما
(زرینقبانامه81۳4-8113 :9919 ،ب

در ادامه ،رســتم ســرخاب دیو را ميكشــد و رخد را باز پس ميگيرد و ســپس به
سـفارش سـيمر  ،به شهر چين ميروند و از ن ا برای كشتن جبّارشاه و صمرهدیو ،به
سـوی سـماواتكوه ،راهي ميشوند در این جن

نيز سيمر رستم را در چفونه كشتن

جبارشاه راهنمایي ميكند:
بـدو گفت ســـيمر كای پهلوان

از ایدر به چينزمين ،شــــو روان

ز چين زمينت نباید گذشــــــت

وز ن پس بباید شــدن سوی دشت

وز ن ا ،به ســوی ســماواتكوه

یکي پادشــاه اســـت او پر شـــکوه

مر او را بود ناا ،جبّارشــــــــاه

بفوید كه هستــم به گيتـــــي ،اله
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من یــم اَبـــا تــو در ن كارزار

به فرمان یــــــــــــزدان پروردگار

اگر چه نيازت نبـــــــــاشد به من

تو را یـــار بـس داور لوالمــــنن

وليکن به هر ســــو ،نمایمْت راه

كه چون جنـ

سازی به جبّارشاه
(همان1۳34-1۳44 :ب

همچنين ،سـيمر برای بازپس ستاندن انفشتری حضرت سليمان از صمرهدیو،
رســتم را یاری ميكند تا او را به بندكشــد و انفشــتری از انفشــتد بيرون وردچ و این
راهنمایي بموقعر سيمر مؤثر ميافتد:
كه ناگاه ،سيمر فرخنده بــــال

بزد نوره بر رستم بي همــــــال

كه ای نامور پهلوان جــــــــهان

سـوی صمرة دیو ،رخشت بران

كه اســلم ز هر ســو بدو بسته راه

نيارد كه بفریزد ن كينهخــــواه

بموان اســـم اعظم بدان دیو دون

به باالی كرگد در ور نفـــون

برون كن ز انفشتد انفشتــــری

كزو ،رخ بتــــــابند دیو و پری
(همان9۳949-9۳591 :ب

با توجه به اینكه زرینقبانامه در دوران صــفوی ســروده شــده ،بنمایههایي از دین
اسـالا و مذهب شـيوه را در خود متبلور كرده اسـت و از جمله ،سيمر رنفي دیني به
خود گرفتـه اســـت بـه عنوان نمونـه ،در جایي زال در حال مناجات ،م مری از تد
روشـــن ميكند و پر ســـيمر را در ن مينهد و از خداوند ميخواهد كه به مردانفي و
جوانمردی پســر عمّ پيامبر (صب ،حضــرت علي ( ب ،ســيمر بر او ظاهر شــود و او را
راهنمایي كند
زال در این مناجات اميرالمؤمنين را شاه درلدرل سوار ،باب علم و دارندة دین احمدی
و شفيع شيويان توصيف مينماید (همان94۳44-94۳85 :ب در مناجاتي دیفر ،سيمر بر
او ظاهر مي گردد و زال و سپاهياند را به دین اسالا و قبول دین محمد (صب و پيروی
از اماا علي ( ب و فرزندان او توصيه ميكند (همان95514-951۳۳ :ب
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 -7 -2 -2ببر بیان ،پتیاره ،تهمینهنامۀ بلند
در این سه منظومة حماسي كوتاه ،باختصار ،از سيمر یاد شده است در «ببر بيان»،
ميشود ،یک ن،

وقتي زال در برابر رستم «البرز» ،درميماند و نا گاهانه ،با او وارد جن

به یاد ســيمر ميافتد تا دســتبهدامن او شــودچ اما اینقدر موقويت را خرير نميبيند كه
سيمر را احضار كند:
دگر گفـت اندیشـــه نبود در این

كه ســـيمر را بازخوانم بر این
(غفوری341 :9914 ،ب

در داســتان پتياره ،وقتي رســتم زال را بازخواســت ميكند كه به جای رزا با پتياره،
تنها به بزا مش ـ ول اســت ،زال ميگوید كه باید به ســيمر متوس ـ شــوند ،اما رســتم
وردگاه را نقدر خررخيز نميبيند كه به سيمر  ،متوس شوند و ميگوید:
چو بيچــاره گردیم در جن ـ

او

شــویم از بن گوش ســيمر جو
(همان9۳9-9۳3 :ب

از دیفرسو ،در داستان پتياره ،زال دستور ميدهد كه شمشيری جوهردار برای رستم
بسازند كه سيمر نيز بر دستة ن نقد بسته است و این امر دالّ بر توتم بودن این پرندة
رمز لود در خاندان رستم است :ز سيمر بر دستة او نفار (همان318:ب
 -8 -2 -2سمک عیار
در حماســة منۀور ســمک عيار ،یک جفت ســيمر پدیدار ميشــوند كه ســيمر نر،
سـمک را از ورطهای هولنا رهایي ميبمشد و سمک نيز با تقدیم شکارهای فراوان به
جوجههای سـيمر  ،محبت نها را جلب ميكند سـپس ،یزدانپرسـت شفيع ميشود و
خدمات سـمک را در ح سـيمر برميشمرد و سيمر نر را متقاعد ميكند كه او را از
جزیرة دورافتادهای به شـهر برساند «سيمر گفت من شهر ندانم كه كداا استچ اما او را
ببرا و به باداني رســـانم در ميان مردا ای زادمرد ،بر گردن من نشـــين و پرش من به
دسـت گير همهشـب ،او را ميبرد تا وقت صـب به درر شهر ،به زمين مد سيمر او را
بنشاند گفت ای زادمرد ،این ا شهر دميان است» (ارجاني ،9911 ،ج 998 :9ب
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 -9 -2 -2حمزهنامه
در حمزهنامه نيز وصفي چند دربارة سيمر مده كه بيشتر به روایات سامي شباهت
دارد دیو دوسر بود از بهوش كردن حمزه ،او را در پوست شتری ميگذارد و به درختي
مي ویزد «چون سـيمر امير را برداشت در شيانة خود ورد ،پيد بچفان نهاد بچفان
چون پوسـت دریدند دمي را بدیدند و ن هر دو جانوران چون طوطي و شار

سمن

ميگفتند» (حمزهنامه311 :9913 ،ب بچههای سيمر از امير ،سؤال ميكنند و امير كيفيت
زندگي خوید را به نان ميگوید ســـيمر به شـــيانه مي ید و از قصـــة حمزه مرلع
ميشـود در ادامه ،حمزه را «بر پشت خود بنشاند ،پرواز شد و از ن دریا بفذرانيد ،هم
در ن با ورد»(همان311 :ب
در ادامة داســتان ،حمزه با ســـيمرغي اهریمني برخورد ميكند« :چون در ميان دریا
رسـيدند ،كه ناگاه جهان تاریک شد چون ساعتي بفذشت ،طری ابر سياه ،جانوری پيدا
شـد امير حمزه (ر)ب گفت ای یاران ،هي ميدانيد كه این چه بالسـت؟ شوب گفت
شاید سيمر همين گویند اميرالمؤنيين حمزه را گفت :تحقي سيمر همين خواهد بود
چون نظر سـيمر بر كشتي امير افتاد ،از هوا فرود مدچ چنف در كشتي زد ،خواست كه
باال بردچ امير دست در كمان برد و در شست ،تير پوست باز كرد و بر سينة سيمر چنان
زد كه تير از پشـــت و ران برون مد ســـيمر در زمين افتاد قدری تپيدن گرفت ،بود
جان داد امير یک پر او جدا كرد ،بپيچيد ،در كمر بست» (همان377:ب
 -3 -2سیمرغ در طومارهای نقّالی و ادب عامه
ســيمر چنان پرندة راز لود و شــفرفي بوده كه در گســترة طومارها نيز حضــوری
برجســـتـه و پررنـ

داردچ هرچند كاركيایيهای او در برخي موارد ،با متون حماســـي

همسان نيست در ادامه فهرستوار به كاركيایيهای او در گسترة طومارهای نقالي اشاره
ميشود:
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 -1 -3 -2پیشگگویی شگکست ضحاک ،حمایت از فریدون ،پی افکندن درفش
کاویانی و جنگافزارهای فریدون
در طومار هفت لشـکر ،سـيمر در هيأت یک پير خردمند ،ظاهر ميشود كه سيصد
سـال در غاری دادار را عبادت ميكند و دارای قدرت پيشـفویي اسـتچ چنانکه سـقو
ضـحا را به وسيلة فریدون به مادر فریدون ميگوید و مادر فریدون نيز فریدون نوزاد
را به او ميســپارد تا از چن

ضــحا در امان ماند اما روزی كه ماا فریدون ،به دیدار

فرزند خود مي ید ،ميبيند كه از سيمر حکيم و پورش اثری نيست بسيار ض ّه ميزند
تا اینكه جماعتي او را ميبينند و ميگویند« :هي اندیشــه بر دل خود راه مده كه فرزند
تو را به جایي نميبرد و هروقت كه خود وعده كرده اســت ،او را خواهي دید ســيمر
مســت ابالدّعوۀ اســت و از اه كرامات اســت و ســمن او خالو نيســت» (هفت
لشکر38:9977،ب
جالب اســت كه چون فریدون در دســت ســيمر حکيم اســت ،من مان ضــحا
نميتوانند او را ردیابي كنند و به ضحا ميگویند كه «مژده باد تو را كه ن طف به كاا
نهن

رفته است و هال شده است» (همانجاب از طرو دیفر ،سيمر حکيم در هفت

لشکر ،فریدون را با كاوه شنا ميكند و در هر یک از سوراخ های پيشبند كاوه ،یک اسم
اعظم مينویسد و درفد كاویاني به این شک پدیدار ميشود
از دیفرســو نها را به گن جمشــيد رهنمون ميشــود و از كاوه ميخواهد كه از
«چهار بيضة فوالد» این گن  ،برای فریدون ،عمود و شمشير و خن ر و زره و چهار یينه
بسـازد (همان99:ب در فرجاا داستان ضحا نيز سروش ،فریدون را ميگوید كه چنانکه
سيمر تو را گفته ،نباید ضحا را بکشيچ بلکه بنا بر سفارش سيمر  ،باید او را در كوه
دماوند به بند بکشي (همان94:ب
 -2 -3 -2پروراندن زال
در داسـتان زال در طومارهای نقالي ،جایفاه سـيمر كمابيد مانند شاهنامه است با
این تفـاوت كـه ســـيمر تا حدی رن

و بوی دیني به خود ميگيردچ به این ترتيب كه
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وقتي ساا ،زالر از پریدخت به دنيا مده را بر سر راه مينهد ،سيمر او را به شيانة خود
ميبرد سپس ،ساا هفت سال بيمار ميگردد و پوست و استموان ميشود تا اینکه شبي
حضرت علي ( ب به خواب او مي ید و كمرزن ير ساا را ميگيرد و اسم اعظم را بر ن
ميخواند و دسـت بر سـر تا پای سـاا ميكشد و در دا شفا ميیابد سپس ،ميگوید كه
سيمر به فرمان ح توالي و وحي او ،پور تو زال را در دامن خود پرورانده است نفاه
سـاا راهي ميشـود و به دسـت و پای سـيمر ميافتد و با زال برميگرددچ ضمن اینکه
سيمر پری از خود را به زال ميدهد تا در وقت نياز ،بر تد نهد و او را به یاری طلبد
(همان941-945 :ب
در تولد رستم نيز سيمر پدیدار ميشود و ماجرا با شاهنامه تفاوتي ندارد تنها نکته
این اسـت كه سـيمر بود از زاید رستم و بهبودی تهمينه ،یک پر دیفر خود را به زال
ميدهد تا در وقت نياز ،بر تد نهد (همان941 :ب
در فردوسـينامه نيز سـاا بود از طرد زال ،به بيماری شــفرفي دچار ميشود كه به
خاطر بوی بدش ،او را از شـهر بيرون مياندازند و پس از چندین سال ،با كاركيایيهای
فرنفيس ،بانوی ســاا ،ســاا به البرز ميرود و ســيمر  ،زال را به او باز پس ميدهد و به
این ترتيب ساا نيز بهبود كام ميیابد (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 79-15 :9ب
 -3 -3 -2رهایی کیکاووس از چاه مازندران
یکي از كـاركيـایيهـای ســـيمر در طومارهای نقالي كمک به رســـتم در رهاندن
كيکاووا از بند دیو سـپيد استچ به این ترتيب كه وقتي رستم بود از درنوردیدن هفت
خان ،به مازندران ميرســد ،متوجه ميشــود كه كاووا در چاهي گرفتار اســت و چه
نرّهدیو بر سـر چاه موكّلند و سنفي بر سر چاه نهادهاند كه تنها ن چه نرهدیو توان بلند
كردن ن را دارند
سه نرهدیو« :خبر بر ن دیوان بردند كه ن كه سر ارژن

را كند اینک مي ید ایشان

در این سـمن بودند كه او با تاقة پر سيمر كه به كمر خود بند كرده بود ،نمودار شد و
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بر دیوان حمله نمود بيسـتوچهار نفر از ایشان را به قت

ورد و باقي گریمتند» (هفت

لشکر979-97۳ :ب
در این ا اگرچه اشـــارة صـــریحي به چفونفي اســـتفاده از پر ســـيمر در رهاندن
كيکاووا نشده ،اما همين تأكيد بر تاقهای از پر سيمر  ،احتمال استفاده از ن را در این
ماجرا نشان ميدهد
 -4 -3 -2یافتن رخش و آگاه کردن زال از زنده ماندن فرامرز
در هفتلشـــکر ،وقتي زال نميداند كه فرامرز زنده اســـت یا مرده و نيز رخد گم
ميشــود و پي دندان به ری لشــکركشــي ميكند ،زال به خزانة گرشــاســپ ميرود و
صــندوقچة پر ســيمر را برميدارد و بر فراز البرز ميرود در ن ا با ســوزاندن ن پر،
سيمر پدیدار ميشود و دلي به یاری طلبيدند را جویا ميشود
زال ميگوید كه« :ای شـاه مرغان ،عالم با ما دشمن است الحال ،سه سال است كه
شـد لشـکر در دشت ری جمع گردیده و یک دست حراازاده رخد رستم را دزدیده
امسـال سـه سال است كه پياده مانده است و فرامرز قهر كرده رفته است ،نميدانيم مرده
اســـت یا زنده و پســـری دارد كه جهانبمد ميگویند هر روز به ميدان مي ید و انتقاا
فرامرز را از برزو ميخواهد »(همان919:ب
سـيمر به زال نوید ميدهد كه فرامرز زنده است و هرگاه رخد پيدا شود ،فرامرز
نيز پيدا خواهد شــد بود ســيمر ميگوید كه رخد در طلســم مرجاني در هفت خون
(خوانب گرفتـار اســـت و بـه محض اینکـه جهانفير رخد را بازرهاند ،پدرش نيز پيدا
خواهد شد (همان914 :ب
چنانکه مشاهده ميشود ،در هفت لشکر نيز زال با سوزاندن پر سيمر  ،دست یاری
بـه ســـوی او دراز ميكنـد و در یـافتن رخد و زنـده یا مرده بودن فرامرز و ســـپس
بازیافتند ،از سيمر كمک ميخواهد در طومار نقالي شاهنامه نيز همين امر تکرار شده
اســت و وقتي كه جهانبمد شــاكي ميشــود و به زال ميگوید كه هر روز مرا به جایي
ميفرســتي تا رخد را بيابم و رســتم بر او ســوار شــود و برزو را به من ندهد ،زال در
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پاسخ ميگوید كه« :ای فرزند ،به یفانفي موبود كه سمن سيمر خالو نيست و من از
سيمر شنيدهاا كه پدر تو پيدا شود» (طومار نقالي شاهنامه717:9919 ،ب
در مشـکيننامه نيز وقتي زال دسـت یاری به سـوی سـيمر دراز ميكند ،سيمر :
«فرمود كه رخد در جزیرة مابين چين و هند ،به طلسـم است هفت خوان دارد طلسم
به اسم جهانبمد است به رستم بفو با جهانبمد ،رزا نکندچ حکایت سهراب ميشود
احوال فرامرز پرسيدچ گفت رخد برسد ،فرامرز پيدا ميشود» (مشکيننامه995:9981 ،ب
در فردوسينامه نيز همين روایت مده است (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 55 :3ب
 -5 -3 -2کشتن اسفندیار

چنانکه در شـاهنامه ،سـيمر رسـتم را در كشـتن اسفندیار یاری ميدهد ،در طومار
نقالي شــاهنامه نيز ســيمر در این ماجرا ،حضــوری پررن

داردچ هرچند در جزئيات ،با

شـاهنامه ناهمموان اسـتچ به این ترتيب كه رسـتم صيادی را بر پشتهای ميبيند و دلي
حضـور او را بر ن پشـته جویا ميشود صياد ميگوید كه « :سي بيامد و من خود را بر
این پشته كشيدا و واز به گوش من رسيد كه ای صياد ،چوبي در ميان این سي مي ید
وی را بفيری و در جایي نشـاني كه رسـتم بن زال را ن چوب ضـرور ميشود زیرا كه
مهمان واسـيه (؟ب خود را كنده و چشــم او نيز بدین چوب كنده خواهد شــد در دســت
رســتم و چند مدت اســت كه نفهباني ن چوب ميكنم باید كه وی را ببری و پر وی را
دو پيکان قرار دهي كه روزی بر چشم اسفندیار خواهي زد» (طومار نقالي شاهنامه:9919،
85۳ب
بود از اینكه رسـتم چوب یاد شده را از بيخ قرع ميكند ،سيمر او را بر دوش و
رخد را بر چنفال گرفته ،بر روی هوا كشيد» (همانجاب
چنانکه مشهود است ،چوب گزی كه رستم ن را بر دیدة اسفندیار نشانه ميرود ،از
قب  ،سـيمر مردی را گماشـته تا از ن مواظبت كند و از دیفرســو ،بر خالو شاهنامه،
بود از اینكه رسـتم چوب را برميدارد ،سـيمر هم رستم و هم رخد را بر خود سوار
ميكند و به نزدیکي قلوة سيستان ميرساند
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اما در فردوسينامه حضور سيمر و شک راهنمایي او از نو دیفری است زال در
دسـت گشـتاسـپ اسـير است و رستم چون نميتواند در برابر اسفندیار ،طرفي بربندد،
پری از سـيمر را تد ميزند و سـيمر سر ميرسد سيمر از رستم ميخواهد كه دو
شــاخة درخت خردل مهيا كند و به هر یک ،زنفولهای وصــ كند تا وقتي اســفندیار با
شنيدن صدای زنفوله ،سر به سوی سمان كرد ،هر دو چشمد را به دو چوبه تير نشانه
رود رسـتم نيز به همين شـيوه موف ميشود كه اسفندیار را كور كند (ان وی شيرازی،
 ،9911ج 3۳9 :9ب
 -6 -3 -2خدمت گرشاسپ به سیمرغ
گرشـاسـپ روزی در بيابان به سـایة درختي تناور پناه برد و ناگاه با شنيدن صدای
جيک جيک جوجههای ســيمر  ،متوجه اژدهایي مهيب شــد كه از درخت باال ميرود
گرشـاسـپ اژدها را كشـت و خوابيد سيمر با دیدن گرشاسپ در زیر درخت ،تصور
كرد كه هم اوست كه هرسال جوجههاید را ميخورد از اینرو سن

بزرگي را برداشت

كه با ن گرشــاســپ را بکشــدچ اما جوجههای ســيمر حقيقت ماجرا را برای ســيمر
توریف كردند
سـيمر باالی سـر گرشاسپ نشست تا از خواب بيدار شد و سپس ،به او گفت كه
به پاا خدمتي كه در ح من كردی ،تا هفت پشــت تو را خدمت خواهم كرد ســپس
یک دسته از پرهای خود را كند و به گرشاسپ داد و به او گفت كه« :هرك ا كارت گير
كرد ،این پرها را تد بزن من فوراً حاضـــر ميشـــوا و به اوالد خودت هم بفو تا این
پرهای من را تد بزنند ،من در خدمت نها حاضـر ميشـوا از ن ا بود كه سيمر با
این سلسله رفي شد» (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 13 :9ب
چنانکه مشـهود اسـت ،این خویشـکاری گرشـاسـپ ،متبادركنندة كاركيایي ساا در
سـاانامه اسـت كه سـيمر و جوجههاید را از از دسـت ارقم دیو ،ميرهاند نکتة قاب
توجه دیفر این اسـت كه اگر در شاهنامه ،سيمر زال و خاندان او را حمایت ميكند ،از
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منظر ادب عامه ،این امر بهواسـرة خدمتي اسـت كه از قب گرشاسپ ،سرسلسلة خاندان
رستم ،در ح سيمر كرده است
 -7 -3 -2درمان رستم و زایش فرامرز
وقتي رســتم ناخواســته ســهراب را كشــت ،به شــدت بيمار و روانپرید شــد و با
موهای ژوليده و تني ضـويف در كن ي ،روزگار را سـر ميكرد تهمينه با شــنيدن كشته
شدن سهراب ،به ایران مد تا انتقاا پورش را از رستم بفيرد از این رو با خن ری كه در
لباا خود توبيه كرده بود ،در صـدد كشـتن رسـتم بر مد كه زال مانع او شد زال كه در
درمان رسـتم درمانده شـده بود ،به سيمر پناه برد سيمر گفت كه اگر تهمينه با رستم
همخوابه شـود ،رستم خوب خواهد شد سيمر برای اینکه تهمينه را نيز به همموابفي
با رســتم برانفيزد ،به تهمينه گفت كه در صــورت همبســتری با رســتم ،ســهراب زنده
خواهد شــد از این رو تهمينه با رســتم در ميمت و فرامرز زاده شــد كه درســت شــبيه
سـهراب بود و تهمينه دانسـت كه پورش سـهراب زنده شـده است از ن به بود ،رستم
بهبود خود را بازیافت (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 931 :9ب
 -8 -3 -2رهایی کیسخرو
وقتي ایرانيان پي بردند كه سـياوش پوری كيمسروناا در توران دارد ،در پي یورش
بـه توران و رهایي پور او بر مدند ،اما بود از رایزني ،گفتند كه اگر یورش بریم ،ممکن
اســت جان كيمســرو در خرر بيفتد از این رو ،دســت به دامان زال شــدند و زال نيز به
سـيمر متوس شد سيمر گفت« :باید گيو پسر امير گودرز یکه و تنها برای پيدا كردن
پور سـياوش برود و شـاید سالها طول بکشد تا بتواند او را پيدا كند» (ان وی شيرازی،
 ،9911ج 385 :9ب سپس ،سيمر نشاني كيمسرو را نيز به زال گفت كه خال سياهي را
پشـت شانة راست خود دارد (همانجاب به این ترتيب ،گيو موف شد كه كيمسرو را به
ایران بازگرداند.
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 -9 -3 -2به پادشاهی رساندن کیقباد
در فردوســـينامه ،یکي از كاركيایيهای ســـيمر  ،راهنمایي زال در یافتن كيقباد در
البرزكوه و نشـاندن او بر تمت سلرنت است (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 79 :3ب ،امری
كه در دیفر متون حماسي یا طومارهای نقالي ،هي اشارهای به ن نشده است
 -11 -3 -2کشتن دیو سپید
وقتي دیو سـپيد و رستم چه روز با هم جنفيدند و هي یک بر دیفری چيره نشد،
رستم درمانده شد و به دیو سپيد گفت كه :ای دیو پليد ،ما مسلمانان نماز ميخوانيم یا
به من وقت ميدهي دو ركوت نماز بموانم؟» (ان وی شــيرازی ،9911 ،ج 88 :3ب دیو
ســـپيد پذیرفت و رســـتم چون بود از نياید به درگاه خداوند ،از ســـيمر «قوّتد را
خواسـت ،سيمر قوتد را به او داد»(همانجاب سپس ،رستم با نيرویي كه سيمر به او
داده بود ،توانست دیو سپيد را بکشد
 -11 -3 -2گزینش رخش
در فردوسـينامه چنين مده كه هي اسـبي یارای تحم سنفيني رستم را نداشت و
هر اسبي كه رستم بر ن سوار ميشد ،پشت ن اسب ميشکست و ميمرد رستم به زال
متوس شد و زال با سوزاندن پر سيمر  ،احضارش كرد سيمر گفت« :رستم باید برود
كنار دریاچ اسبد ن است» (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 13 :3ب در این ا ،روایات متودد
وجود داردچ برخي ميگویند كه وقتي رستم به كنار دریا رسيد ،مادیاني را با كرّهای یافت
كه ن كرّه همان رخد بود عدهای ميگویند كه كرّهای كه اســب رســتم شــد ،همراه با
مادیاني ،از دریا بيرون مد و برخي ميگویند كه مادیاني از دریا بر مد و كرّهای زایيد كه
همان رخد باشد (همانجاب
نکتهای كه در این ا بســيار با اهميت اســت ،اینكه به هي وجه ،نميتوان روایات
عامه را خرافاتي بي ســر و پا و ســاختفي تلقي كردچ بلکه گاه ،حکایات به ظاهر ســادة
ادب عامه ،بنيادهای ژرو اسـرورهای را مينمایانند و بسـيار اصـي هستند از جمله در

__________________________________________________________________
بررسي سير تروّر و كاركيایيهای سيمر در گسترة ادب حماسي ،طومارهای نقّالي و ادب عامّه 11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مورد اخير كه به تبار بي و دریایي رخد اشاره شده ،این امر پيشينهای بسيار كهن دارد
و یک بنمایة مشهور تقریباً جهاني است ( یدنلو934-9۳7 :9981 ،ب
 -12 -3 -2پیروزی بر سهراب
وقتي رســتم در رویارویي با ســهراب درماند و بار نمســت ،ســهراب كمرش را بر
زمين زد ،رسـتم گفت یک بار دیفر سـپس رستم به سيمر پناه برد و سيمر با پرهای
خود ،بدن رسـتم را چرب كرد و قدرتد زیاد شد و در ادامه ،موف به شکست سهراب
گشت (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 995 :3ب
 -13 -3 -2چارهجویی در زنده ماندن سهراب
وقتي رسـتم ،سـينة سـهراب را شـکافت و پي برد كه سهراب پسرش است ،در پي
چاره بر مد ســيمر گفت كه اگر چه روز لباا ســياه بپوشــد و ســهراب را بر دوش
بفيرد ،دیفربار زنده خواهد شـد رستم سيونه روز سهراب را بر دوش داشت تا اینكه
شـيران در هيأت پيرمردی ،بر او ظاهر شد و گفت كه اگر نمد سياه سفيد ميشود ،مرده
هم زنده ميشــود رســتم با شــنيدن این ســمنان ،فریب خورد و ســهراب را بر زمين
گذاشت و از این رو ،سهراب دیفر زنده نشد (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 997 :3ب
 -14 -3 -2یاری زال در رویارویی با برزو
طب یکي از روایات عامه ،در كوهمره ســرخي ،وقتي زال درميیابد كه فرامرز توان
رویارویي با برزو را ندارد ،دســت به دامن ســيمر ميشــود ســيمر راز برزو را كه در
واقع ،نوة رستم است ،بر زال شکار ميكندچ اما ميگوید نباید دا بر ورد چون افراسياب
مهرة بـازوی برزو را بـا مهرة خودش جـاب ـا كرده تا مبادا برزو از ناا و نژاد خود گاه
شود و از این رو برزو سمنان او را باور نمواهد كرد
بود از اینكه زال متوجه ميشــود كه رســتم با برزو درگير شــده ،دیفربار ،دســت
یاری به سوی سيمر دراز ميكند و اميدار است كه پيد از وقو فاجوه ،بتواند خود را
به رسـتم برسـاند از این رو ،بر پشـت سـيمر سـوار ميشود و سيمر او را به شومنه
ميبرد از دیفرسو ،رستم و برزو نبرد را غاز كرده بودند و چون رستم برزو را بر زمين
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ميزند و در پي ن اســت كه با خن ر ،ســينة او را بشــکافد ،گرد فرید ،مادر برزو فریاد
برمي ورد و از رســتم ميخواهد كه دســت نفه دارد چون برزو نوة او و پســر ســهراب
است
رسـتم باور نميكند و گرد فرید ميگوید كه مهرهای را كه نشـان رستم بر ن است،
سهراب به او داده و او ن را بر بازوی برزو بسته است رستم وقتي مهرة افراسياب را بر
بازوی برزو ميبيند ،هن

كشـتن برزو ميكند كه در این حين زال بر فراز ســيمر سر

ميرسـد و راز جاب ایي مهره را برای رسـتم فاش ميكند و به این ترتيب رستم برزو را
در غوش ميگيرد و به همره گرد فرید روانة ســيســتان ميشــوند (حســااپور ،جباره
ناصرو89 ،78 :9988 ،ب
 -15 -3 -2ساخت زره رستم
در طومار شاهنامة فردوسي ،سيمر پيشنهاد ميدهد كه زره رستم را از پوست اژدها
بسـازند تا نفولناپذیر باشـد (طومار شاهنامة فردوسي994 :بچ اما در مشکيننامه و طومار
نقالي شـاهنامه ،زال پيشـنهاد سـاخت زره رستم از پوست اژدها را ميدهد (مشکيننامه:
931ب( ،طومار نقالي شــاهنامه399 :ب و در روایتي شــفاهي این گودرز اســت كه چنين
پيشنهادی را ميدهد نچه قاب تأم است ،اینكه طب همة متون یادشده ،ببر بيان رستم
از پوست اژدهاست
 -16 -3 -2رهاندن رستم از مرگ
رستم در رویارویي با اسفندیار ،به نيرن

متوس ميشود« :من كه به دست تو كشته

خواهم شـد ،ولي سـرت را باال كن تا خوب تو را ببينم اســفندیار سرش را بلند كرد و
رستم چشمد را كور كرد» (ان وی شيرازی ،9911 ،ج 31 :3ب سپس اسفندیار نابينا دو
وصــيت ميكند :یکي نكه بهمن را بپرورد و دیفر اینكه ســایباني درســت كند كه تنها
یک در و یک سـتون داشته باشد تا روز از زار فتاب و شب از دست درندگان در امان
باشــد ســيمر به رســتم ميگوید كه بهمن را نپذیر ،چون تو را به خونخواهي پدرش
خواهد كشـت از دیفر سـو ،خانهای دو در تدار ببين ،چون اسفندیار نابينا ميخواهد
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كه دسـتد را بفيری و او را به درون سایهبان ببری و نفاه با انداختن ستون تو را نيز با
خود به كاا مرگ بکشــد رســتم خانهای دو در بنيان مينهد و وقتي اســفندیار ســتون
سایهبان را مياندازد ،او از در دیفر ميگریزد و جان سالم به در ميبرد (همانجاب
 -17 -3 -2رهاندن سیاهوش (سیاوش) از مرگ
وقتي ســودابه دید كه رســتم به س ـياهوش (ســياوشب و مادرش لرف دارد و به او
بيتوجه اسـت ،در صـدد نابودی سياهوش نوزاد برمي ید و او را مسموا ميكند زال به
ســيمر پناه ميبرد زال بنا بر ســفارش ســيمر  ،ظرو بزرگي از شــير را تدار دید
سيمر از كيسهای كه در گردن انداخته بود ،مهرهای بيرون ورد و نمي ناز

از سوراخ

مهره رد كرد و مهره را در گلوی ســياوش فرو برد و ن را بيرون ورد و در ظرو شــير
انداخت و رن

شــير زردرن

شــد چندبار ســيمر این كار را تکرار كرد تا اینکه همة

زهرها از بدن سياهوش خارج شد و سياهوش به هوش مد (ان وی شيرازی ،9911 ،ج
9۳5 :9ب
 -4 -2سیمرغ و زروانیسم
سـهروردی در رسـالة واز پر جبرئي  ،به تشری دو بال سيمر ميپردازد« :بدان كه
جبرئي را دو پر اسـت :یکي راسـت و ن نور محض استچ همفي ن پر م رد اضافت
بود اوسـت به ح

و پری است چپ ،پارهای نشان تاریکي بر او همچون كلفي بر روی

ماه همانا كه به پای طاووا ماند و ن نشــانة بودِ اوســت كه یک جانب به نابود دارد»
(همان19 :ب
ســهروردی مي گوید« :پس عالم غرور صــدا و ظل بر پر جبرئي اســت ،اعني پَر
چپ و روانهای روشن از پَر راست اوست» (همان14 :ب
او ظلمات را به عالم كَون و فسـاد كه سایة پَر چپ جبرئي است و نور را به شوا
پر راست جبرئي تأوی كرده است (همان395 :ب
این خویشــکاری فلســفيمآب ســيمر را كه نيمي روشــن و ایزدی و نيمي دیفر
تاریک و اهریمني است مي توان به گونهای ،در شاهنامه فردوسي ریشهیابي كردچ چنانکه
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در داسـتان زال ميتوان سيمر ایزدی و خردمند را مشاهده نمود و در داستان اسفندیار،
سـویة اهریمني و تاریک او را دید كه اسفندیار ،پهلوان دین بهي با او رویاروی ميشود
و او را ميكشد
گویي فردوسـي در شاهنامه نيز نيمي روشن و نيمي تاریک از وجود سيمر را پي
مي ریزد كه خود پيرنفي اسـت برای شـک گيری فلسفهای كه سهروردی به ن پرداخته
اسـت در برخي از طومارهای نقالي نيز با وجه منفي سـيمر -هرچند به شک ضمني-
مواجهيمچ چنانکه در فردوسـينامه اكوان دیو یا الزنفي به سيمرغي تشبيه شده است كه
قدرت پرواز دارد (ان وی شــيرازی ،9911 ،ج 13 :3ب در حماســة منۀور حمزهنامه نيز
یک ســيمر اهورایي و یک ســيمر اهریمني وجود دارد كه در فرجاا حمزه ،ســيمر
اهریمني را ميكشد (حمزهنامه311 :9913 ،ب
محمـد ممتـاری اهریمني بودن ســـيمر را بـه اعتبـار رابرة زال با نهادهای جاموه
ميداند« :سـيمر به منزلة خویشکاری زال است و نهادهای اجتماعي دربارة او به همان
گونه مياندیشـند كه دربارة زال پس با هرچه زال در تضـاد باشـد ،سيمر نيز در تضاد
اسـت هنفامي كه تضـاد جاموه با زال تودی مي شـود ،سيمر نيز پذیرفتني و مۀ زال
مقدا و ایزدی اســت و زماني كه نهاد ســياســي و دیني در دوران گشــتاســپ با زال و
رســتم به خصــومت ميرســد ،ســيمر را نيز خصــمانه ،مينفرد چنانکه اســفندیار هم
سـيمر را دشـمن ميشـمارد و هم در جریان تضـادش با رستم ،از زال نيز به بدی یاد
ميكند (ممتاری959:9957 ،ب
اما دیدگاه ممتاری با توجه به جایفاه خرير سيمر دراوستایي كه موبدان زرتشتي
ن را پرداختهاند ،نادرست استچ به عبارت دیفر اگر دلي اهریمني پدیدار شدن سيمر ،
تضـاد گشـتاسـپ و اسفندیار با زال باشد ،چرا در اوستایي كه به دست موبدان زرتشتي
نوشته شده ،سيمر سویهای كامالً اهورایي دارد؟ مفر گشتاسپ و اسفندیار از بزرگترین
حاميان یين زرتشـت نبودهاند؟ پس اهریمني بودن سـيمر بيشـتر با اتصـال سـيمر به
زروان قاب تبيين است تا تضاد گشتاسپ و اسفندیار با زال و رستم
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با توجه به چفونفي تبلور سيمر در شاهنامه و واز پر جبرئي  ،شاید بتوان سيمر
را ت يير ماهيت یافتة زروان زردشـتي دانسـت از ن ا كه سـيمر در شاهنامه دارای دو
جنبة اهورایي (در پيوند با زال و رستمب و اهریمني (داستان اسفندیارب است كه در واقع،
از وجودی مرل ریشــه ميگيرند و نيز با توجه به فلســفة مالصــدرا پيرامون یکي بودن
عق وجود و سـيمر (صـدرالدین شـيرازی949-944 :9984 ،ب و نفاه شـيخ اشرا به
سـيمر عرفاني و اتصـال او به سيمر اسرورهای شاهنامه كه قائ به نيکي و شر درون
اوســت كه همه چيز از او ســاطع اســت (پورنامداریان79 :991۳ ،ب و ادامة این نفاه در
فریند داســـتان عرفاني عرار كه بزیبایي ،بحث عيني وحدت و كۀرت وجود را با نفاه
تمۀيلي و رمزگونه ،تکمي ميكند (عرار314 :9988 ،ب ،چندان مســتبود نيســت كه بتوان
سيمر را مظهر زوران در ادبيات پس از اسالا دانست
بنابر فلســفة اصــالت زمان ،زروان چون توَين یابد ،تويين كنندة ســرنوشــت عالم و
جهت حركت و جنبد ن نيز خواهد بود در این حال ،او لاتي مؤثر در جهان اســـتچ
زیرا همه چيز در نهایت خود اوست و از او برخاسته و در نهایت ،در او [و] به خواست
او ،به وجود ادامه ميدهد یا به عدا ميرود (تبيين نفاه عرار در منر الريرب
شـمصـيت زماني زروان تنها محصـول توَين او نيست بر اساا اسروره و فلسفة
كهن زروانيسـم ،دو بن از برن زروان صادر شدهاند و این بر تبدی قوّه به فو و تحول
ن دو از وحـدت بـه كۀرت وجود ،داللـت دارد و در نهایت و پایان جهان و در انتهای
دورة زمـان كرانـهمنـد ،بـه وجود زروان بيکرانـه بر ميگردد و كۀرت بـه وحدت تبدی
خواهد شــد ،چرا كه زروان به صــورت توأمان ،مونا و دلي اصــلي عوام هســتيزا و
ویرانفر در عـالم اســـت و نظم و توادل موجود در جهان نتي ة وجود اوســـت (تبيين
فلسفة مالصدرا و سهروردیب
توَين زروان از سویي در چهرة زماني اوست كه باز ،در مکان ،عينيت ميیابد و مادة
سـازندة جهان از او ناشـي ميشـود از سـوی دیفر ،او عوام دستاندركار جهان را از
خودش تحق مي بمشد عواملي كه بنا بر تقدیر او نقد موجودات فناناپذیر و دگرگون
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شـــونده را بر ن مادة نمســـتين ميزنند و جهان را ،چنان كه هســـت ،پدید مي ورند
(كيوانپور57 :991۳ ،ب
قروأ اسـرورة زاید اورمزد و اهریمن از زروان ،یک یين رمزی استچ یک راز و
رمز كهن كه تماا ادیان در مرحله یا مراحلي ،با ن مواجه ميشـــوند -یوني ارتبا ميان
بيکرانفي و كرانهمندی ،یک وحدت ت ييرناپذیر و منفو و یک كۀرت فوال و پرتحر
ناا زروان یا خدای زمان ،در چند جای اند اوســتا كه یاد ميشــود ،زَروَن ) (zarvanیا
دقي تر ) (zruvanكه از سـتا  zrvan-و سـتا

ضـويف  zrun-است (Bartholome,

)1979: 1703

در زبان های ایراني ميانه زرروان یا زَروان اسـت مونای اصلي این واژه زمان است و
از ریشـة  √zar-به مونای پير شدن و از بين رفتن كه در اوستا بيشتر با صفت akarana-
ورده شده است). (Jackson, 2004, 105

در كيهان شــناخت زرواني پس از زاید اهرمزد و اهریمن از زروان اَكرانه ،شــاهد
جدال اهرمزد و اهریمن با یکدیفر هستيم چنان كه مي دانيم تَوَين به موني حضور عدا
در كنـار وجود اســـت اگر عـدا بـه وجود رخنه نکند ،تَوَين ،تحقّ نمي یابد و جهان
متحق نميشــود در دین مزدایي و كيد زرواني ،كون یا هســتي عاملي دارد و فســاد
عاملي دیفرچ نه صـنع ،خود به خود ان اا مي شود و نه عدا پس نيرویي دست اندركار
فریند اســـت و نيرویي ویران ميكنـد و از درهم ميمتن ن دو وجودهای متوين این
عالم حادث ميشوند
بـه بيـان اســـاطيری ،عـالم عدا (اهریمنب به عالم وجود (اهرمزدب حمله ميبرد و
ســران اا ،پيماني ميان ن دو برقرار ميشــود و این پيمان برای تَوَين حدود زمان مبارزه
اسـت و به این صـورت ،زروان بيکرانه دارای كرانهمندی ميشــود هر چند بنا بر سنت
زرواني ،به دلي

نکه در این مدت كرانهمندی كه  93هزار ســال بيان شــده است ،شاهد

تسـلط اهریمن بر جهان هستيم در نتي ه زروان كرانهمند دارای نيمي اهریمني است كه
پيری و زوال هر چه فریده شده است از اوست
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در پيوند این قروه از كيهان شــناخت زرواني با روایت ســيمر و به تبع ن زال در
شـاهنامه ،ميتوان گفت با توجه به این كه ریشة ل وی زال زر همچون زروان از √zar-
به مونای پير شـدن است ،درست همان طور كه ریشة زروان چنين است ،ميتوان گفت
زال در واقع وجه كرانهمند زروان بيکرانه اســت كه نيســتي و مرگ همه از اوســت ،پير
ميكند و ميميراند و شــاید منفور بودن زال در ابتدای حضــورش در شــاهنامه از همين
سـنت زرواني گرفته شـده باشـدچ چنانکه ویکندر ( )Wikenderنيز موتقد است كه «زال
كه با موی سـپيد زاده ميشـود و زر لقب دارد ،ت سمي از ایزد زمان یوني زروان است
زال پير حتي از پسرش نيز طوالنيتر ميزید و دربارة مرگ او سمني در شاهنامه نيست
زال شـمصيتي دارد راا و فرزانه چون زروان » (سركاراتي49:9985،ب یدنلو و موسوی
نيز اینهماني زال و زروان را یاد ور شدهاند ( یدنلو94:9985،ب( ،موسوی991:3۳۳۳،ب
زال عـالوه بـر اینکه نماد خرد و رایزني است ،نماد زمان و زروان نيز هست و از
همينروست كه در شــاهنامه ،نميميرد در نتي ه طول حيــات او و پيرسر زاده شدند
دو دلي عمده دارد :یکي اینکه او نماد خرد و دانایي است ،نه فقط خرد زمان خود بلکه
خرد و دانایير تماا گذشتهها ،و خرد نيرویي انتزاعي است كـــه مــــرگ را بــــه ن راه
نيست خرد نميميرد ،بلکه بركنار و یا فراموش ميشود
دلي دیفر اینکه او زمان اسـت و زمان ميميراند ،ولي خود نميميرد از اینرو طول
حيات او كه در ظاهر ناموقول و بـاورنکردني است به این شک  ،موقول و موجه ميشود
در ادامة حماسه ،تماا صفات سيمر به زال داده ميشود و زال از هر جهت ،به او همانند
ميگردد :هویت دوگانه ،خردمندی و عاقبتنفری (محمدی991:9984،ب
بنابراین سيمر شاهنامه به صورت رمزی ،ميتواند نمادی از زروان بيکرانه باشد كه
چونان مادری ،زال را -كه نمادی از زروان كرانهمند است -در برر خود ،رشد ميدهدچ
همانطور كه طب سنت زرواني ،زروان كرانهمند از زروان بيکرانه نشأت ميگيرد
نچنانكه پيد از این ،در بمد توجيه فلسفي سيمر نيز اشاره شد ،بر اساا نظر
سهروردی ،سيمر نور فائض از نورراالنوار است كه مداا در حال اشرا و تابد است و

__________________________________________________________________
 71كاوشنامه ،سال بيستم ،زمستان  ،9918شماره 49

در مسير خود ،همة مراتب هستي از جمله عقول و نفوا فلکي و اجراا و عناصر و
مواليد را به وجود مي ورد در این ا منظور از سيمر یکي از تمۀ های او ،عق فوال یا
عق عاشر است كه مدبّر عالم كون و فساد است كه در ن ،صورت و ماده به نحو انفکا
ناپذیری ،با یکدیفر تركيب یافتهاند (پورنامداریان491 :991۳ ،ب این ویژگيها كامال با
خویشکاری زروان در خل افال و دوازده برج و هفت اختر هم چنين خلط عالم مينویي
(اهورایيب با عالم ماده (اهریمنيب و پيداید زروان كرانهمند از اكرانه كه بارها در متون
پهلوی با گراید زرواني مۀ بندهد لكر شدهاند ،تراب دارد و توجيه دیفری بر یکي
بودن زروان و سيمر بر اساا متون ادبي كالسيک و كهن ایران است
در برهاني دیفر ،سهروردی موتقد است كه نورراالنوار دائم در فيضان روح است نور
او (سيمر ب در فلسفه ایران باستان برابر با خُرّه یا فرّه است (همان313 :ب و نيبرگ Henrik

) )samuel Nybergبر اساا متن اوستا ،موتقد است كه زروان ،سرنوشت و درخشد
نيرو یوني فَرنَه یا خُوَرنَه یا همان فَرّه است (نيبرگ4۳5 :9989 ،ب
فيلوا بيبليوا ( 99۳-8۳( )Philos Bybliusاب مورخ یوناني نيز از زبان زردشت
ميگوید« :خداوند را سری است مانند سر شاهين اوست نمستين و فناناپذیر و جاودانيچ
نه از كسي تولد یافت و نه چيزی است قاب تقسيم بيمانند و بينظير است فریننده
كليه چيزهای نيک است خود بهترین نيکي است فریفته نشود و خردمندترین خردمندان
است اوست پدر نظم و یين و عدالت
كسي كه از خود توليم یافت ساده و رسا و داناست و یفانه مروجرد قانون مقدا
طبيوت است كه پورداوود موتقد است كه با توجه به اینکه در هي ك ای اوستا به جایي
بر نميخوریم كه اهورامزدا به عقاب تشبيه شده باشد ،ليکن در تشبيه مذكور شاید هوش
عقاب یا اقتدار ن اراده شده باشد ،اما مرغي كه نق مي شود همان  saēna-اوستا یا
سيمر است (پورداوود ،9951 ،ج 91 :9ب تأم برانفيز است كه در این متن ،شک ظاهری
خداوند به مانند سيمر تشبيه شده و خویشکاری او بنابر نچه به كَرّات در متون پهلوی
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زرواني مده استچ كامالً با نقد زروان مرابقت دارد بنابراین ،این سند تاریمي ميتواند
تبيين و تکمي كنندة دیفری برای دیدگاه ما باشد
از دیفرسو ،همانرور كه در اسرورة فریند زروان ،پس از هزارسال نياید ،صاحب
دو فرزند یوني اهرمزد و اهریمن ميشود ،در ساانامه نيز سيمر پس از هزار سال صاحب
فرزند مي شود:
بــه فــرمــان دادار پــروردگــار

یکي بچــه را بـه ســـالي هزار
(ساانامه437 :9913 ،ب

از دیفرسو ،چنانکه سيمر (زروان اكرانهب و زال (زروان كرانهمندب دارای دو سویة
اهریمني و اهورایياند ،رستم نيز كه بر وردة زال و به تبع ن زروان است ،از سویههای
اهریمني كامالً به دور نمانده و این امر تأیيد دیفری بر اینهماني سيمر و زروان است
جنبةاهریمني رستم به دو شک در شاهنامه روایت ميشود :صورت نمست كه شکارتر،
صری تر و نسبتاً نوتر است رسيدن نسب رستم به ضحا

ماردوش است او از سوی

مادرش رودابه ،كه دختر مهراب كابلي است به ضحا

ماردوش منسوب ميشود -

انتساب محبوبترین پهلوان ایراني به منفورترین شمصيت اسرورهایر موجود در تاریخ
اساطيریر ایران
صورت دوا انتساب رستم به سنت زروانيسم را ميتوان در شباهت شيوة به دنيا
مدن او و اهریمن دید ميدانيم كه بنابر باور زرواني ،اهریمن حاص شک زروان به قبول
قرباني های او برای هرمزد است زروان از ریاضت و قرباني خود به هرمزد بستن ميشود
و از شک نسبت به پذیرش قربانيها اهریمن در رحم او به وجود مي ید و «چون هنفاا
زادن رسيد با خود گفت هركداا از فرزندانم كه زودتر بيرون ید او را پادشاهي خواهم
داد هرمزد كه اندیشهای همه گاه داشت این اندیشة پدر را دانست و با اهریمن در ميان
گذاشت با نکه هرمزد به دهانة زهدان نزدیکتر بود ،اهریمن به طمع پادشاهي ،به نيرن ،
پهلوی پدر را شکافت و بيرون مد» (بهار57 :9987 ،ب (كریستين سن33۳ :9918 ،ب لوی
استروا ( )Claude Lévi-Straussنيز در تحلي نقد دوقلوها در اساطير سرخپوستي
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ميگوید« :موموالً نوزاد شر برای اینکه زودتر به دنيا بياید ،راه كوتاهتری را برميگزیندچ
او به جای روند طبيوير وضع حم  ،بدن مادر را ميشکافد تا از ن بفریزد » (لوی
استروا95 :991۳ ،ب بر اساا روایت فردوسي نيز با راهنمایي سيمر  ،رستم از پهلوی
تهمينه متولد ميشود (فردوسي311/9 :9981 ،ـ 317ب
پس رستم نيز مانند اهریمن به حيله و از پهلوی زاینده زاده ميشود و ميتوانيم شيوة
زایمان رستم در شاهنامه را با قصة زادن اهریمن از زروان مقایسه كنيم ،چنانکه ویکندر
زال را مظهر زميني و ت سم مردمانة زروان ميداند (سركاراتي49 :9978 ،ب سپيدمویي
زال كه نشاني از پيری اوست نمستين شباهت او با زروان است لقب «زر» كه بشکلي،
یاد ور واژة زروان است و ناميرایي و خردمندی زال شباهتهای دیفریاند كه در مقایسة
زال و زروان باید مورد توجه قرار گيرند
بنابراین ،اگر زال را در برابری با زروان ببينيم ميتوانيم زادن رستم را با تولد اهریمن
مقایسه كنيمچ با این تفاوت كه چون داستان رستم در زماني نسبتاً عقالنيتر رخ ميدهد
باید برخالو اهریمن كه از پهلوی پدر بيرون مي ید ،او از پهلوی مادر زاده شود همين
حركت طبيوير اسروره به سوی عقالنيت و باورپذیری موجب شده است كه بر خالو
اسرورة كهن زروان كه در ن اهریمن خود برای بيرون مدن از شکم پدر نيرن

ميبازد

و پهلوی او را ميدرد ،رستم به حيلة عاملي از دنيای بيرون ،یوني سيمر  ،زاده شود
با توجه به قرایني چون دوسویة اهورایي و اهریمني داشتن سيمر و به تبع ن ،زال
و رستم ،نشأت گرفتن ك كائنات از سيمر در فلسفة سهروردی و فریند جهان از
برن زروان در گسترة اساطير ،اینهماني سيمر و زروان با خرّه یا فرّه در فلسفه
سهروردی ،پدیدار شدن زروان با سر شاهين (سيمر ب و بود از هزار سال صاحب فرزند
شدن زروان و سيمر شاید چندان مستبود نباشد كه بتوانيم سيمر را جلوهای از زروان
اكرانه در گسترة اساطير و حماسه بدانيم
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نتیجهگیری
از ن ا كه با وجود جایفاه برجسـتة سـيمر در گسـترة ادب حماسي و طومارهای
نقالي ،تاكنون به شکلي متمركز سير ترور و كاركيایيهای او بررسي نشده است ،در این
جسـتار كوشد شد كه به شکلي جامع ،سير ترور و كاركيایيهای سيمر در سه حوزة
ادبيات پيد از اسالا ،ادب حماسي و طومارهای نقالي بررسي گردد
نتای پژوهد حاكي از ن اسـت كه بر خالو شاهنامه كه تنها سيمر در دو مورد
به وسيلة زال فراخوانده ميشود ،در گسترة ادب حماسي پس از شاهنامه (گرشاسبنامه،
فرامرزنامه ،ساانامه ،كوشنامه ،زرینقبانامه ،ببر بيان ،پتياره ،تهمينهنامه بلند ،سمک عيار،
حمزهنامهب و طومارهای نقالي (طومار كهن شــاهنامه فردوســي ،طومار نقالي شــاهنامه،
مشـکيننامه ،هفتلشـکر ،طومار شـاهنامه فردوسـي ،فردوسينامهب ،كاركيایيهای بسيار
گستردهتری به این پرنده منسوب است كه برخاسته از جایفاه واال و توتميک سيمر در
خاندان رسـتم اسـت برخي از این كاركيایيها به شـرح زیر اســت :كمک به دستیابي
فرامرز به جزیرة مرن  ،یاری خواستن از ساا برای رهایي از چن

ارقمدیو ،طلسم كردن

شهر ارا ،یاری رستم در شکست سرخاب دیو و رهایي رخد ،یاری رستم در شکست
جبارشـاه ،یاری رسـتم در بازپس سـتاندن انفشتری حضرت سليمان ( ب از صمرهدیو،
فراخواندن زال و ســپاهياند به گروش به دین اســالا ،پيشــفویي شــکســت ضــحا ،
حمایت از فریدون ،پي افکندن درفد كاویاني و جن افزارهای فریدون ،پروراندن زال،
رهـایي كيکاووا از چاه مازندران ،یافتن رخد و گاه كردن زال از زنده ماندن فرامرز،
كشــتن اســفندیار ،خدمت گرشــاســپ به ســيمر  ،درمان رســتم و زاید فرامرز ،رهایي
كيمســرو ،پادشــاهي كيقباد ،كشــتن دیو ســپيد ،گزیند رخد ،پيروزی بر ســهراب،
چارهجویي در زنده ماندن سهراب ،یاری زال در رویارویي با برزو
از دیفرسـو ،با توجه به قرایني چون دوسـویة اهورایي و اهریمني داشتن سيمر و
به تبع ن زال و رســتم ،نشــأت گرفتن ك كائنات از ســيمر در فلســفة ســهروردی و
فریند جهان از برن زروان در گسترة اساطير ،اینهماني سيمر و زروان با خرّه یا فرّه
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در فلسـفة سـهروردی ،پدیدار شـدن زروان با سـر شاهين (سيمر ب و بود از هزار سال
صـاحب فرزند شدن زروان و سيمر  ،شاید چندان مستبود نباشد كه سيمر را جلوهای
از زروان اكرانه در گسترة اساطير و حماسه بدانيم
البته ،این امر نيز دور از لهن نيست كه شاید سيمر نمادی از یين مهر باشد كشتن
این پرنده بهوســيلة اســفندیار ميتواند نشــانهای از نابودی كيد مهر و گســترش یين
زرتشـتي باشـد اهریمني دانسـتن این مر نيز توجيه مناسبي است برای این كه بپذیریم
اسـفندیار كيد مهر را نماد پليدی و شایستة نابودی ميداند در ضمن ،جایفاه این مر
در اندیشـة خاندان زال این پندار را تقویت ميكندچ اگرچه در روایت دقيقي در شاهنامه
و «غرر اخبار» ثوالبي نشانهای از دژدیني خاندان رستم دیده نميشود
منابع و مآخذ
الف) کتابها:
 9ارجاني ،فرامرزبن خداداد (9911ب ،سمک عيار ،به كوشد پرویز نات خانلری،
تهران :گاه
 3اسـدی طوسـي ،ابونصـر بن احمد (9954ب ،گرشـاسـبنامه ،به كوشد حبيب
ی مایي ،چاپ دوا ،تهران :انتشارات طهوری
 9ان وی شيرازی (9911ب ،فردوسينامه ،تهران :انتشارات علمي
 4ایونس ،ورونيکا (9979ب ،شــناخت اســاطير هند ،ترجمه باجالن فرخي ،تهران:
نشر اساطير
 5بهار ،مهرداد (9987ب ادیان سيایي ،تهران :چشمه
 1پورداوود ،ابراهيم (9951ب ،یشـتها ( 3جلدب ،به كوشد بهراا فرهوشي ،چاپ
سوا ،تهران :انتشارات دانشفاه تهران
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 7پورنامداریان ،تقي (9914ب ،رمز و داسـتانهای رمزی در ادب فارسي -تحليلي
از داسـتانهای عرفاني و فلسفي ابن سينا و سهروردی  ،تهران :انتشارات علمي
– فرهنفي

991۳( ----------- 8ب ،عق ســـرخ :شـــرح و تأوی داســـتانهای رمزی
سهروردی به انضماا سه داستان رمزی ،تهران :انتشارات سمن
 1حمزهنامه (9913ب ،به كوشد جوفر شوار ،تهران :فرزان
 9۳دادگي ،فرنبغ (9985ب ،بنــدهد ،ترجمـة مهرداد بهــار ،چــاپ ســـوا ،تهران:
انتشارات توا
 99رایشــلت ،هانس (9989ب ،رهيافتي به گاهان زردشــت و متنهای نو اوســتایي،
ترجمة جلي دوستمواه ،چاپ دوا ،تهران :انتشارات ققنوا
 93زادســپرا (9985ب ،وزیدگيهای زادســپرا :نفارش فارســي و وا نویســي ،به
كوشـد محمد تقي راشد محص  ،چاپ دوا ،تهران :پژوهشفاه علوا انساني و
مرالوات فرهنفي
 99زرینقبانامه (9919ب ،به كوشد س اد یدنلو ،تهران :انتشارات سمن
 94زرّینكوب ،عبدالحسين (9978ب ،صدای بال سيمر  ،تهران :انتشارات سمن
 95ساانامه (9913ب ،به تصحي وحيد رویاني ،تهران :نشر ميراث مکتوب
 91سـهروردی ،شهاب الدین (9971ب ،صفير سيمر  ،ترجمة مهران سلکي ،تهران:
نشر مهران سلکي
 97صــدرالدین شــيرازی ،محمد ابن ابراهيم (9984ب ،اســفار اربوه ،ترجمة محمّد
خواجوی ،چاپ سوا ،تهران :انتشارات مولي
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 98طومار كهن شـاهنامه فردوسي (991۳ب ،به كوشد جمشيد صداقتنژاد ،تهران:
نشر دنيای كتاب
 91طومار نقالي شاهنامه (9919ب ،به كوشد س اد یدنلو ،تهران :نشر بهنفار
 3۳طومار شــاهنامه فردوســي (9989ب ،احمد هاشــمي و ســيد مصــرفي ســويدی،
تهران :خوشنفار
 39عرّار ،فریدالدین محمد (9988ب ،منر الرير ،به تصــحي محمّد رضــا شــفيوي
كدكني ،چاپ چهارا ،تهران :انتشارات سمن

 33عفيفي ،رحيم (9989ب ،اســاطير و فرهن

ایراني در نوشــتههای پهلوی ،تهران:

انتشارات توا
 39غفوری ،رضا (9914ب ،هفت منظومه حماسي ،تهران :ميراث مکتوب
 34فرامرزنامة بزرگ (9914ب ،به كوشد ماریولين فان زوتفن و ابوالفض خريبي،
تهران :انتشارات سمن
 35فردوسـي ،ابوالقاسـم (9981ب ،شـاهنامه ،چاپ پانزدهم ،به تصحي ژول مول،
تهران :انتشارات اميركبير
 31كویاجي ،جهانفير كوورجي (9983ب ،یينها و افسانههای ایران و چين باستان،
مترجم جلي دوستمواه ،چاپ چهارا ،تهران :انتشاران علمي و فرهنفي
 37كریسـتين سـن ،رتور امانوئ

(9918ب ایران در زمان ساسانيان ،ترجمة رشيد

یاسمي ،تهران :دنيای كتاب
 38لوی استروا ،كلود (991۳ب اسروره و تفکّر مدرن ،تهران :فرزان روز
 31مشـکيننامه (9981ب ،طومار نقّالي حسـين بابا مشکين ،به اهتماا داود فتحولي
بيفي ،تهران :نشر نماید
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 9۳مينوی خرد (9954ب ،ترجمة احمد تفضلي ،تهران :انتشارات بنياد فرهن

ایران

 99نيبرگ ،سـاموئ (9989ب ،دینهای ایران باسـتان ،ترجمة سيف اله ن م بادی،
كرمان :دانشفاه شهيد باهنر كرمان
 93هفتلشـکر (طومار جامع نقّاالنب (9977ب ،به كوشـد مهران افشاری و مهدی
مدایني ،تهران :انتشارات پژوهشفاه علوا انساني و مرالوات فرهنفي

 99یـاحقي ،محمّد جوفر (9981ب ،فرهن
فارسي ،تهران :نشر فرهن

اســـاطير و داســـتان وارهها در ادبيّات

مواصر

ب) مقاالت:
 94یدنلو ،س اد (9914ب« ،اسب دریایي در داستانهای پهلواني» ،مرالوات ایراني،
دورة ،4شمارة  ،7صص  95ـ 98
 95حسااپور ،سويد و عظيم جباره ناصرو (9988ب« ،روایتي دیفر از برزونامه»،
بوستان ادب ،دورة اول ،ش ،3پياپي ،51/9صص11-9۳9
 91حيدری ،حسن و سامان زند مقدا (9919ب« ،گَرود (گَروداب نماد انتقال و تبدی
اساطير هند در ساانامه» ،نشریة علمي-پژوهشي زبان و ادب فارسي (گوهر گو
یاب ،سال ششم ،شماره اول ،صص 89-14
 97داوودیمقدا ،فریده و زهرا عســفری (9913ب« ،از ســيمر اوســتا تا ســيمر
بلورین» ،فصـلنامه علمي-پژوهشـي زبان و ادبيات فارســي ،شماره  ،9۳صص
75-14
 98دهقان ،علي و دادرا محمدی (9919ب« ،تحوالت اســرورة سيمر در گذر از
حماســه به عرفان بر اســاا شــاهنامه فردوســي و منر الرير عرار» ،زبان و
ادبيات فارسي در ادب و عرفان ،صص 59-11
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 91راشـد محصـ  ،محمّدتقي (9971ب« ،سيمر و درخت بستممه» ،یادنامه دكتر
احمد تفضّلي ،تهران ،انتشارات سمن ،صص 981-914
 4۳رضـایي كيشـهخاله ،محرا (991۳ب« ،سيمر » برگزیده مقاالت دانشنامة زبان و
ادب فردوسـي (فردوسـي و شـاهنامهسـرایيب ،تهران :فرهنفستان زبان و ادب
فارسي ،صص 797-745
 49طاهری ،قدرتاله (9989ب« ،بازتاب تفکر یوناني ،ایراني و اســـالمي در تأوی
ســهروردی از داســتان رســتم و اســفندیار» ،فصــلنامه پژوهد زبان و ادبيّات
فارسي ،دورة جدید ،پایيز و زمستان ،شماره  ،9صص 97-93
 43فرزاد ،مسـوود (9954ب« ،سـيمر و اسفندیار در شاهنامه فردوسي» ،م له خرد
و كوشد ،شماره  ،97صص 11-87
 49محسـني ،زهرا و همکاران (9919ب « ،بررسي تربيقي گارودای هندی و سيمر
مينياتورهای ایراني عهد صـفوی ،پژوهشـنامة ادب حماسي»  ،سال دهم ،شماره
 ،97صص 99-93
 44محمدی ،ابراهيم (9984ب« ،زروانچ زال و شـــمصـــيتهای ميانه در حماســـه
فردوسي» ،متنپژوهي ادبي ،دوره  ،1شماره  ،39صص 9۳8-933
 45ممتاری ،محمّد (9957ب« ،دوگانفي سـيمر در شـاهنامه» ،شـاهنامهشناسي ،9
نمســتين م مع دربارة شــاهنامه ،تهران :بنياد شــاهنامه فردوســي ،صــص -71
9۳8
 41منصوری ،یداله (9987ب« ،بازخواني داستان سيمر در متون ایراني» ،برگرفته از
جشـننامة دكتر سـركاراتي ( فتابي در ميان سـایهایب ،تهران :نشر قرره ،صص
435-491
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 47یـاحقي ،محمّدجوفر و فرزاد قائمي (9987ب« ،رمز و نمادپردازی در شـــاهنامة
فردوسي» ،كتاب اسروره متن هویتساز ،به كوشد بهمن نامدار مرل  ،تهران:
انتشارات علمي -فرهنفي ،صص  995ـ 955
ج) پایان نامهها
9

كيوانپور ،مرجان (991۳ب ،زروانيســـم و بررســـي ترور تاریمي ن از دوره
همامنشي تا ساساني ،پایان نامه كارشناسي ارشد تهران :دانشفاه شهيد بهشتي
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