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بررسی تحوالت تصاویر سیمرغ 

با نگاهی به آثار صناعی ساسانی و صفوی
1پور فریبا فوالدیان

 چکیده

م در آثار صناعي نمادگرایي یكي از ابزارهاي بیان تصویري و انتقال مفاهی

گري ایراني بوده است. از جمله عناصر نمادیني که در هنر ایراني جلوه

اي که نماد و است اسطوره کند نقش سیمرغ است. سیمرغ جانوريمي

نمایندة اهورایي و ایزدي و نیک بختي است. ادوار تاریخي ساساني و 

ري یكي عنوان دو دورة تاریخي درخشان از نظر فرهنگي و هنصفوي به

در تاریخ ایران پیش از اسالم و دیگري در ایران اسالمي، دو عصر طالیي 

شوند.براي مطالعة حضور این نقش در هنر و فرهنگ ایراني محسوب مي

کارشناس ارشد پژوهش هنر. ۱
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هدف از این تحقیق، بررسي نقوش سیمرغ به تصویر درآمده در آثار 

-مانده از ادوار ساساني و صفوي است که این مهم با جمعصناعي باقي

بندي و تجزیه و تحلیل تصاویر در اي و نیز دستهآوري اطالعات کتابخانه

و در پایان پاسخ به این پرسش است که  جداول به دست آمده است

تصاویر سیمرغ در هنر دورة صفوي چه تغییراتي از نظر ظاهري نسبت به 

 ها در چیست؟آن دورة ساساني داشته است و تشابه و تفاوت

صیت الهي و مثبت خود را چه در فرهنگ ایراني سیمرغ همواره شخ

در عهد  -و چه در دوران اسالمي -در عهد ساساني -پیش از اسالم

حفظ کرده و تنها باکمي چرخش، و با کمترین تفاوت در معني  -صفوي

و مفهوم حضوري پویا، در متون اساطیري، حماسي و دیني ساساني و 

 است. همچنین متون عرفاني ایران اسالمي داشته

 ي، سیمرغهنر صفوي، هنر ساسانآثار صناعي، : های کلیدیواژه

 مقدمه

کند که زبان را بازگو مي گزیند و مفاهیميزبان نمادین، زباني است که هنر بر مي

. هنر ایراني نیز، زبان نمادین و رمزگونه نیست قادر به انتقال این مفاهیمعامیانه معموالً، 

و ذاتي است و تنها راه بررسي معناي آن بررسي این  برگزیده که حامل معناي دروني

اي کهن دارد، اساطیر ایران و از آن میان سیمرغ که ریشهاست.  هاسمبلنمادها و 

 اي از بیان نمادین است.نمونه

م و عهد ساسااني سالاز اقبل دوران به ر سیمرغ در فرهنگ و هنر ایران قدمت حضو

و پهلاوي داراي جایگااه خاصاي باوده اسات.  که در متون گوناگون اوساتایي سدرمي

سیمرغ با تمام قدمت خود از دورة ساساني تا عهد صفوي در ایران اسالمي با تمام فراز 

هاي تاریخي و فرهنگي، معنا و مفهوم خود را حفظ کرده و به بقااي خاود در و نشیب

فاراوان  فرهنگ و هنر ایراني ادامه داده ولي در شكل ظاهري و صورت دچار تغییارات
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چه در عهد ساساني به عنوان سیمرغ وجود تصویري داشته دیگار در اعصاار شده و آن

 بعدي کاربردي ندارد.

اي بزرگ و رنگارنگ مطابق تعاریف شمایل آن تصویر سیمرغ صفوي همچون پرنده

که در دورة ساسااني نقاش سایمرغ باه تصاویر درآماده، باا در آثار ادبي است درحالي

اتي که از آن شده، شباهتي نداشته است.تعاریف و توصیف

گیري تحوالت تصاویر سیمرغ باا در این مقاله سعي خواهد شد عوامل مؤثر بر شكل

هاي ظاهري آن در این دو دوره مورد بررسي قرار گیرد. ها و تفاوتمطالعة شباهت

پیشینۀ پژوهش

ر رابطه با نقش در رابطه با هنر و تاریخ ساساني و صفوي و نیز نقش سیمرغ چه د

اساطیري و داستاني آن و چه شكل و تصویر کلي آن بر آثار هنري و صناعي سخن 

ها و مقاالت فراواني  با عناوین مختلف در این نامهها، پایانبسیار گفته شده و کتاب

کنیم.ها اشاره ميموضوع به چاپ رسیده است که در ادامه به تعدادي از آن

اند آن را از منظر نماد و نشانه بررسي وع سیمرغ پرداختهبیشتر آثاري که به موض

توان به آثار زیر اشاره کرد:اند که براي نمونه ميکرده

پژوهش خانم اعظم  «تقابل طبیعت و فرهنگ در نگارة زال و سیمرغ»مقالة -

هنرهاي در نشریه  ۸۸دیباج که در سال کثیري، دکتر زهرا رهنورد و دکتر سیدموسي 
به چاپ رسیده؛ ۳۷ره شما زیبا

بررسي تطبیقي گاروداي هندي و سیمرغ مینیاتورهاي ایراني عهد »مقالة -

اصغر میرفتاح چاپ شده در اثر زهرا محسني، ابوالقاسم دادور و سیدعلي «صفوي

؛1۳9۳ ، سال دهم، سالپژوهشنامه ادب حماسي

و نقوش منسوجات ساساني  مطالعة نمادشناسانه و تطبیقي عناصر»مقالة -

فصلنامه هنر عباس نامجو و سیدمهدي فروزاني چاپ شده در  به قلم دکتر «صفوي
؛1۳92، سال 1شماره علم و فرهنگ 
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چیان مقدم و اثر اصغر کفش «بررسي عناصر نمادین در نگارگري ایران»مقالة -

و یا به کتاب  1۳90سال  19شماره  نظر فصلنامه علمي پژوهشي باغمریم یاحقي در 

تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ایران تألیف و گردآوري مهندس سیر تحول و 

؛1۳۸9پردیس بهمني 

هایي از مقاالتي هستند که به بحث سیمرغ در هنر و فرهنگ ایراني با ها نمونهاین 

اند. دیگر آثار مرتبط با این موضوع آثاري با موضوع نگاهي نمادشناسانه پرداخته

ا رویكرد اساطیري، تاریخي و فرهنگي به دو دورة تاریخي و اساطیري هستند که ب

 توان به این آثار اشاره کرد:مي پردازند ، از جملهساساني و نیز صفوي مي

، 5شماره نظر  باغدر نشریه  «بررسي جایگاه هنر دورة صفوي تألیف شهره جوادي» -

؛1۳۷2اثر راجر سیوري، نشر مرکز، ایران عصر صفوي -

، 1۳۸۳تهران، ن راسل هینلز، نشرتألیف جا اساطیر ایران -

نوشتة محمدجعفر یاحقي، نشر  ها در ادبیات فارسيوارهفرهنگ اساطیر و داستان -

 1۳69فرهنگ معاصر 

 ضرورت انجام پژوهش

هاي نقش تاکنون پژوهشي تطبیقي در رابطه با ویژگي شدهانجامهاي با توجه به بررسي

 طوربهوي صورت نگرفته هرچند که سیمرغ در هنر صناعي دو دورة ساساني و صف

جداگانه این نقش در هنر و ادبیات ادوار مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. ما در 

هاي پیشین ارائه چه پژوهشاي متفاوت از آناین مجال سعي خواهیم کرد به نتیجه

در  اند دست یابیم و آن نقاط اشتراک و افتراق این نقش در مفهوم و شكل سیمرغداده

دو دورة تاریخي ساساني و صفوي است.
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غصطالحی سیمری و امعنی لغو

هاي پارسي و اشعار متقدمان گاهي کلمة سیرنگ به جااي سایمرغ باه کاار در فرهنگ

را ستم ر رپدزال ست که اي ارهسطواي اهپرندم « ناغسیرنگ« یا »سیمر» اسااات،رفتاااه 

 د.کرل کسب کمااو خدمت ر زال دت که ااااااااساحكیمي م نید. بعضي گویند ناوراپر

(.1211: 1۳61معین،)

mәrәγō saēnō، باه صاورت اوساتافروردین یشات در  ۷4واژه سیمرغ در بند 

(Bartolomae, 1961: col 1548 آمده است که بخش دوم آن در زبان پهلوي باا )

خواناده شاده « ساي»اندکي دگرگوني به شكل سین و در فارسي دري با حافف ناون، 

( MacKenzie, 1971:74) پهلوي استsēn murv یا سیرنگ همان سیمرغ است. 

اي شكاري که مستشرقین عقاب و شاهین ترجمه دهد و به پرندهکه مرغ سیني معني مي

باه  اوستاوجه نماینده عددي نیست بلكه در هیچبنابراین سي بهشود؛ اند اطالق ميکرده

هماان   mәrәγōاوساتایمرغ در معناي شاهین به کار رفته است. نخستین بخش واژه س

تحاول یافتاه اسات. « مرغ»و در فارسي دري به صورت « مرو»است که در زبان پهلوي 

به معني شاهین اسات و باا کلماة شااهین  Syenaنام سیمرغ در سانسكریت نیز سینا 

باه کاار  اوساتادر  mәrәγōیكبار به همراهي  saēnaفارسي از یک ریشه است. کلمة 

دین ناام ماردي پااک اوستادر  saēnaتنها استعمال شده است. بعالوه  رفته و بار دیگر

فروردین یشت، صد سال پیش از ظهاور زرتشات زاییاده شاد و  9۷است که بنابر بند 

دویست سال پس از دین مزدیسني در گفشته و فروهر او در این بند ستوده شده است. 

که بر درخات هماه تخماه در آمده  اوستادر  mәrәγō saēnōاي النة این مرغ افسانه

 5۷5: 1۳۷۷دریاااااي وروکااااش یااااا فراخكاااارت قاااارار دارد. )پاااااورداوود،

 .),1961:95Harperو

چناین آماده  سیرنگهدایت نیز در معني  خانيقلتألیف رضا آرا انجمندر فرهنگ 

سیرنگ بر وزن بیرنگ به معني سیمرغ نام حكیمي بوده بازرگ. در میاان عاوام »است: 

بزرگ بوده در کوه قااف و باا ماردم آمیازش نداشاته و زال را  مشهور است که مرغي
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از او باه یر الطمنطاق تربیت کرده و آموزگار و حامي رستم بوده، شیخ عطاار در کتااب

 در کاوهکه سیمرغ ناام حكیماي باوده مرتاا  و  آن استرمز اشاراتي کرده، حقیقت 

 : ذیل سیمرغ(.12۸۸ هدایت،«)البرز مسكن داشته

کلماة عنقاا در شاود. خلاط مي «عنقاا»مثال مرغان اساطیري دیگار  سیمرغ گاهي با

که این نام به صورت جمع در عباري هاي سامي پیش از اسالم نیز آمده است چنانزبان

. در زباان ساریاني عنقاا باه صاورت است درازانگردنآمده که به معني « عناقیم»قدیم 

enoqû  و در یونانيEnakeim Evaker  مرغاي اسات کاه در آمده اسات و هماان

. شااودو زماااني گااریفین خوانااده مااي كسیناایفهاااي اروپااایي گاااهي بااه نااام زبان

 .)arperH,1961:95و 5۷5: 1۳۷۷پورداود،)
است. وجه مشاترک سایمرغ و « درازگردني دارنده»و به معناي « عنق»عنقا از ریشه 

ي عرباي اسات و ااست. در واقع عنقا مرغ اسطوره« اي بودنافسانه»و « مرغ بودن»عنقا 

هاي ذکر شاده باعاث شاده کاه در ذهان اي ایراني. شباهتسیمرغ یک جانور اسطوره

: 1۳۸۷)کاربن،اي گاهي به هم مشتبه شاوند. شاعران و نویسندگان این دو مرغ اسطوره

و العاادهخارقهااي پهلاوي، موجاودي و کتاب اوساتاو  شااهنامهسیمرغ در (. 54-55

ماند و در پرواز خاود پهنااي کاوه را مي ش به ابر فراخياشگفت است. پرهاي گسترده

را  . منقارش چون منقار عقاب و صورتش چون صورت آدمیاان اسات. فیالردیگيفرام

به پادشاه مرغان شهرت یافته اسات. هازار و هفتصاد ساال  نرویا ازرباید و ي ميآسانبه

از تخام بیارون  ساال جوجاه 52نهد و بعاد از مي عمر دارد و در هر سیصد سال تخم

 (.۳05: 1۳۷5آید )یاحقي،مي

 سیمرغ در هنرهای صناعی ساسانی

هااي اسااطیري بار روي تارین پرنادهترین و پرکااربردسیمرغ در دورة ساساني از مهم

مرکاب از حیاوان مایاة محباوب نقشمصنوعات و آثار هنري منقوش بوده است. ایان 
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بري نماایش ریشمي، ظروف نقره و گچهاي ابو اغلب روي پارچه است و پرندهچهارپا 

(.۷۸: 1۳۸۷است. )هرمان،  شدهداده

دار پایش از دورة و یا اساب باال دال یرشدار همچون گرچه موجودات ترکیبي بال»

هااي سایمرغ صاحبت اي با ویژگاياند و یا در متون ادبي از پرندهساساني تصویر شده

به خود و با معاني محفاو  در شده است اما تصویر کلي سیمرغ با تعاریف مخصوص 

. ایان موجاود کاه تاا پایش از دورة شاده اساتخود اولین بار در دورة ساساني دیده 

ساساني موجودي ناشناخته بود در این دوره به مادد تصاویرگري موجاودي باورپافیر 

تاوان وجود ميباااینگاردد کم موجودي با هویت مخصوص به خود مايشود و کممي

ک سیمرغ به معني آرزو، آتش، آزادي، اعتقاد، اقتدار، الوهیت، الهاام معناي سمبلیگفت، 

البته تصویري کاه در دورة (. ۳01: 1۳۷9واحد دوست، «)امپراتوري، پیروزي و ... است

هاي مهم فرهنگي از جمله این و پرداخته شد، به دلیل ویژگي ساساني از سیمرغ ساخته

و بتواند معاني مختلفاي از جملاه الوهیات،  که باید نمادي انحصاري براي پادشاه باشد

ها را در خود جا بدهاد، باا تصاویر ادباي سایمرغ فرّه، قدرت، سعادت و دیگر ویژگي

کند.هاي قابل توجهي را بازگو ميتفاوت دارد و ساختار ترکیب تصویري آن، نكته

سیمرغي که در دورة ساسااني روي مصانوعات نقاش شاده، گرچاه عجیاب ولاي 

گرفته، سار باه ست. این سیمرغ از عناصر واقعي و موجود در طبیعات شاكلباورپفیر ا

هاي عقاب، بادني شكل سگ، شیر یا عقاب، پاهایي به شكل پاي شیر اما گاهي با پنجه

هاي عقاب و در آخر دم شبیه به بدن شیر، اسب یا گاو یا هر موجود پستاندار دیگر، بال

ن او بیارون آماده؛ عناصاري اسات کاه طاووس و گاهي زباني همچون مار که از دهاا

وجاود گرچاه در جزئیاات تصااویري باا ایندهند. سیمرغ دورة ساساني را تشكیل مي

شود اما کلیات تصاویر یكاي اسات. چهاره هایي دیده ميسیمرغ دورة ساساني تفاوت

باز رخ ترسیم شده و چه سر شیر باشد یا عقاب همواره دهان نیمهصورت نیمهمواره به

تر مواقع زبان مارگونة سیمرغ بیرون است.در بیشاست و 
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شاوند و قرینگاي و تكارار از باارزترین پرها باظرافت در کل بدن سیمرغ دیده ماي

رود جا پیش مايهاي تصویري آن است. گرچه این نظم و قرینگي گاهي تا آنمشخصه

قوي هماواره احتمال بسیار یابند؛ ولي بهصورت فلس بر تن سیمرغ نمود ميکه پرها به

منظور پر بوده است. در تمامي تصاویر، سیمرغ با دو پا دیده شده که به ضاخامت پااي 

-صورت افقاي و بايشیر است. همواره پایي که به سمت بیننده است کامالً صاف و به

حرکت قرار دارد و پاي دیگر اندکي باالتر و البته باه علات رعایات کاردن دورنماایي 

هاا از دو ساو افراشاته اسات و است. در تمام تصااویر باالترسیم شده  اندکي کوچک

که خطاوطي کاه باراي نشاان دادن اند. با توجه به اینمصور شده هاي عقابمشابه بال

همه عمودي هستند چنین شیوة بیاني حسي از قدرت و اقتادار و پرهاي بال رسم شده 

در این موجود مشااهده  وخیزکنند. همچنین شیطنت و جستشكوه را به ببیننده القا مي

ایراناي ) ها یک کل باشكوه را به نماایش گفاشاته اساتشود. مجموعه این ویژگينمي

(. در کل معناي اجزاي اصلي تصویر سیمرغ در آثار صاناعي 2۷: 1۳96ارباطي، خزایي، 

توان توضیح داد:گونه ميساساني را این

 سیمرغ ساسانی با سر شیر

هااي گونااگون و در ر شایر نقاش شاده شایر در زمااندر برخي تصاویر سیمرغ با سا

ها داراي هاي گوناگون داراي تعابیر مختلفي بوده است اما در بسیاري از فرهنگفرهنگ

پادشاه درندگان و حیواني پرقدرت از دیربااز ماورد  عنوانبهمعاني مشترکي است. شیر 

 درت و عظماتایرانیان بوده و اغلاب نماادي از شاوکت و جاالل، سالطنت، قا توجه

که از جهاات مختلاف  پادشاهان شناخته شده است. شیر، یكي از نمادهاي مهري است

 باهنماد میترا، خورشید، آتش، ابادیت و  عنوانبهمیتراییسم شده و  مرتبط با مهر و آیین

نخست، نماد میترا در نظار  در این آیین شناخته شده است. شیر در درجة نگهبان عنوان

و ... باوده اسات.  است. شیر نماد سلطنت، نور، قدرت، پادشاهي، خورشید شده گرفته
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توان: آتش، ابهت، پارساایي، دالوري، ( از معناهاي سمبلیک شیر مي2۳5: 1۳۸0)کوپر، 

خویي، مراقبت را نام بارد. ایان حیاوان در باورهااي اسااطیري نشاانگر سلطنت، درنده

هاي خاور نزدیک سمبل اً در کلیة تمدنشد. این جانور تقریبباروري زمین محسوب مي

قدرت و سلطنت به کاار رفتاه و باا قادرت خورشاید براباري کارده اسات. )دادور و 

(۷4: 1۳۸5منصوري، 

 شاهین() سیمرغ ساسانی با سر عقاب

نقش پرندگاني همچون عقااب از دیربااز »ها، سیمرغ با سر عقاب است از دیگر سیمرغ

هاا باوده و نماادي از باستاني ایرانیان و مورد احتارام آنهاي اساطیري و مایهجزء نقش

ویژه در (. نقش عقااب باه46: 1۳۸2ریاضي، «)رفته استقدرت و پادشاهي به شمار مي

دوران ساساني نماد عظمت، قدرت و بزرگي بود و نشانة خاداي خورشاید )میتارا( باه 

د شجاعت و جنگاوري و نیز بهرام، ایز یا ایزد« ورثرغنه»پرنده، نماد رفت. این شمار مي

ها، اهورامزدا باه سار در بعضي توصیف»(. 15۸: 1۳۷4فریه، ) نشاني از فرّه ایزدي است

)پاورداوود، «. باشاد اوساتا)سایمرغ(  saēnaعقاب تشبیه شده که شاید مقصود همان 

1۳65 :269) 

از هااي باهاي آن از دو شاهین با باالشاهنشاه ساساني بر تخت گوهرنشاني که پایه

هاي شااهین کاه هاالل مااه و قارص نشست. تاج زرین نیز از بالتشكیل شده بود مي

کنناده و رمازي از فارّة خورشید را در وسط گرفته زینت یافته بود. شاید این نقش بیان

ایزدي است که قدرت و سلطنت را به وي تفویض کرده است. در وسط بشقاب بسایار 

هااي بااز نقار اني است شاهین بزرگي باا باالممتازي که یكي از شاهكارهاي هنر ساس

شده که آناهیتا فرشتة آب و باروري را بر سینة خود جاي داده اسات. در اینجاا عقااب 

ترکیاب»اي از مهر است که به همراه ناهید محافظ و آورندة فارّة ایازدي اسات. جلوه

واساط  رحلاةم در و اسات همگام فروهر با نماد اسالم از پیش ادیان در پرنده و انسان
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ساپس و شاودماي بدل الگوي سیمرغ اسالمي به  و اسالم از پیش ادوار میان )انتقالي(

تعبیر القدسروح و فعال عقل جبرییل، تصویر به کربن هانري چون مؤلفاني را سیمرغ

-نقش عقاب یا شاهین در کل به معناي بزرگي و نشاانه(. 12۸: 1۳۷2)ستاري،« اندکرده

توان گفت که تصویرگر نقاش، تاني است. با توجه به تعاریف باال ميهاي باساي از الهه

سیمرغ را چه با سر عقاب تصاویر کناد چاه باا سار شایر هادفي متعاالي در سااخت 

اي با الوهیت و فرّه شاهانه در جهت تحكیم قادرت شااهانه موجودي متعالي و اسطوره

 دارد.

 سان سیمرغ ساسانیدیگر اجزاء پرنده

افراشته در سیمرغ نیز اول نشان از الوهیات او و دوم نشاان از حمایات هاي وجود بال

هااي حماایتي هاي گشوده سیمرغ نشاان از پادشااهي اسات کاه باالالهي او دارد. بال

هاي عمودي بال بر اقتدار و خودش را بر سرزمین و مردمانش گشوده است. وجود خط

پرهاي سیمرغ خاصایت ». استواري سیمرغ در جهت تحكیم قدرت سیمرغ افزوده است

سحرآمیز دارد و هر کسي که پري از سیمرغ داشته باشاد از جاادوي دشامنان در اماان 

 (24: 1۳96ایراني ارباطي، خزایي، )«.تواند او را شكست بدهدينمکس یچهاست و 

ساساني دم سیمرغ همواره دمي بزرگ با تزئیناات بسایار اسات. ایان دم  ریدر تصاو

جا که طاووس خود یكي از مرغاان پرکااربرد در اووس است. از آنبسیار شبیه به دم ط

باه جایگااه مهام ایان پرناده در فرهناگ و  با توجهنقوش مصنوعات ساساني است و 

توان مطمئن بود که دم سیمرغ همان دم طاووس است ادبیات ایران در زمان ساساني مي

اي هاویتي و نماادین آن. هاتا سیمرغ هم از زیبایي دم طاووس بهره ببرد هم از ویژگي

طاووس در فرهنگ ساساني مرغِ پیک باران است و مرغ آناهیتا )ناهید( ایازد آب باوده 

(111: 1۳۸5دادور و منصوري، ) .است

مرگي، طول عمر، عشق، نماد ستارگان آسامان اسات و از هماین مظهر بي»طاووس 

ت و تخات مرگاي اسات. همچناین نشاان از سالطنروست که مظهر خدا گونگي و بي
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(. در اغلب ماوارد کاه دم طااووس 29: 1۳۸9شیخي ناراني، «)سلطنتي پارسیان نیز دارد

هاي گردي شبیه باه چشام بار روي دم روي نقش سیمرغ با جزئیات ترسیم شده نقش

شود. ایان نقاوش عاالوه بار تاداعي نقاوش طبیعاي دم طاووس مانند سیمرغ دیده مي

و ماوراء طبیعي بودن این حیوان اسااطیري  هاي بیشمار سیمرغطاووس نمادي از چشم

در سنن عدیده طااووس نمااد قلمارو آساماني، مااه تماام یاا »باره گفته شده: دارد و دراین

س است. چتر زدن طاووس، یعني چتر ساختن طاووس با دمش کاه خورشید در سمت الرأ

درخشاد، هااي سابز و آباي مياي تماشایي است و آن چتر طاووسي، به رنگبه شكل دایره

 شیخي ناراني، همانجا(«)نام گیرد« حیوان چند چشم»موجب شده که طاووس 

طااووس، از  هاي مدور و دو رنگ پرشكوه دمها آمده است که لكهدر بعضي افسانه»

-( و از آن92: 1۳۷۳دوبوکاور، )«زهر مارهایي که شكار کرده و خورده پدید آمده است

ها موجودي پلید و پست است شاید این عقیده اشاره به آن جا که مار در اغلب فرهنگ

دارد که زیبایي طاووس نتیجه کار نیک او است.

 سیمرغ در هنرهای صناعی صفوی

ست که از همان ابتداي دوران اسالمي جاي خود را هایي انقوش پرندگان ازجمله نقش

اي را در انتقاال در تزئینات هنرهااي صاناعي دوران اساالمي باازنموده و نقاش عماده

اي مادنظر هنرمنادان و صانعتگران ایفاا کارد. مفاهیم مفهبي، اعتقادي، آئیني و اسطوره

وان باه دو دساتة نقاوش تانقوش پرندگان را در دورة اساالمي مانناد دورة باساتان مي

اي یا اسااطیري تقسایم نماود کاه سایمرغ از جایگااه پرندگان واقعي و پرندگان افسانه

اي برخوردار است. این پرنده در دورة صفوي با توجه اي در میان پرندگان اسطورهویژه

اي کاه هنرمنادان ادوار گفشاته هاي گفشته و باتجربهبه سابقة تصویر شدن آن در دوره

جاي گفاشته بودند به طرز زیبایي تصویر شاد. تصاویر سایمرغ هنرمند صفوي بهبراي 

 اشبا نقش اساطیري و باستانيشود ولي اي ظاهر ميانگیز و اسطورهصفوي بسیار خیال

با ورود اسالم به ایران هنرمندان ایراني سعي در مطابقت هنر خاود  کامالً متفاوت است.
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ها عاالوه بار کااربري هنار و صانعت ان داشتند؛ آنبا دین جدید براي کاربري مسلمان

کاررفته بر روي این مصانوعات را کاه از ایاران باساتان خویش سعي کردند تزئینات به

هاي مایاهبسایاري از نقشجامانده بود بر اساس فرهنگ و عرفان اسالمي تغییر دهند. به

صاورت مفاهیم نماادین و بهمانده از ادوار باستاني و تاریخيِ هنر ایران بر مبناي برجاي

اي نیاز یافات بودند و با ورود اسالم به ایران، این ویژگي بُعد تازه انتزاعي طراحي شده

زیرا هنرمندان مسلمان شده توانستند بسیاري از مفاهیم معنوي مدّ نظر خود را در قالب 

(22: 1۳92حسیني، ) هاي تزئیني ارائه کنند.نقش

است که در مورد تصاویر سیمرغ شاهد تأثیرپفیري بسیار  این نكته بسیار قابل توجه

توان گفت که در دورة اساالمي سایمرغي جدیاد محدودي از دورة باستان هستیم و مي

(5 و 4: 1۳۸2گرایانه دارد. )فربود، خزایي،شود که بیشتر حالت واقعخلق مي

گوناه بود و یاا آنها سیمرغي که در فرهنگ باستان نشاني از پادشاه و یا یكي از الهه

اساالمي -آمده نماادي از درماانگري و خارد اسات در فرهناگ ایراناي شاهنامهکه در 

ازجملاه معااني »شاود. اي از معاني عرفااني نیاز برخاوردار ميماسواي مفاهیم اسطوره

ص(، عقال مجارد و فایض ) توان به انسان کامل، روح، پیامبر اکارمعرفاني سیمرغ مي

اي تمثیلي از سیر و همچنین گاهي نیز اشاره(. »491: 1۳۷0، سجادي«)مقدس اشاره کرد

تعاالي یاا اصال سلوک و طریقت سالكان براي رسیدن به حقیقات و تجلاي ذات باري

وحدت در کثرت شده که عطار اوج آن را در سفر مرغان به دربار سیمرغ )ذات الهاي(، 

 (.2۳: 1۳92حسیني، )«به شكل بسیار ظریفي نشان داده است

ورة صفوي عرفان و فلسفه پیشرفت چشمگیري یافت و همچنین مفهب حاکم در د

بر جامعه تشیع شد؛ این روند تغییرات در معناي نهفتاه در تصااویر نیاز تاأثیر بسازایي 

کاه تنهاا شود و در ایان دوره از ایانگفاشت. سیمرغ در این دوره موجودي خاص مي

نهد و نشااني الهاي یافتاه و پا فراتر مينشانه الوهیت و یا تنها درمانگر و خردمند باشد 

تک تصاویر سایمرغ بار روي اناواع توان در تکشود و این معنا را ميسمبل تكامل مي

مانده از دورة صفوي دیاد. سایمرغ در تصااویر ایان دوره مصنوعات و هنرهاي برجاي
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ر یابد و هماواره در بطان داساتان حضاوري فعاال دارد. داي ميموجودیت کامالً زنده

تحرک نخواهیم دید و تقریباً همیشاه تصاویر این دوره سیمرغ را به حالت نشسته و بي

گیارد، حضاوري پررناگ، در در حال پرواز است حتي وقتي در قاب یا لچكي قرار مي

 گر دارد.عنوان حامي، نیروي برتر و نظارهنقش خود به

که اگر بال بگشااید  تصویر سیمرغ در این دوره متشكل از پرندة بسیار بزرگي است

قوارة کوهي است که بر آن آشیان دارد. داراي گردني بلناد ساري نسابت باه تانش هم

صورت آتش بسیار کوچک، چشماني نافف، منقاري همچون منقار عقاب که انتهاي آن به

شود و اغلب کااکلي باه شاكل ابرهااي چیناي بار سار دارد. دم صورت او وصل ميبه

ها ممكان ه شاخه است ولي در تصاویر متعدد ایان شااخهبلندش اغلب دو شاخه یا س

که هر رنگ در عرفان تر شود و گاه تا نه شاخه هم دیده شود. با توجه به ایناست بیش

هاي گوناگوني که براي طراحي اي برخوردار است رنگایراني از جایگاه ویژه -اسالمي

صویر در گردش باشد.اي است که چشم در چرخه تگونهسیمرغ کار گرفته شده، به

 تحلیل کلیات نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

تاوان حاالت کلي ترسیم سایمرغ در آثاار ساسااني و صافوي را باه ایان صاورت مي

صورت نشساته و حاالتي ثابات و بندي و بررسي کرد که سیمرغ ساساني اغلب بهدسته

الي گشوده و که سیمرغ صفوي با پر و ب( درحالي1 جدول) تحرک ترسیم شده استبي

(2 جدول) آزاد و در حال پرواز است.

اي سیمرغ ساساني داراي سنگیني و ایساتایي اسات و بیشاتر باه نشاان یاا مجسامه

وزن اسات و باا که سیمرغ صفوي داراي حالتي سایال و بايماند درحاليحرکت ميبي

ي و انمایاند. کلیت سیمرغ ساساني، ابهات اساطورهحرکات خود حرکت و پرواز را مي

 کند.بالي عارفانه را به بیننده منتقل ميسیمرغ صفوي، سبک

دهاد سایمرغ ساسااني اکثاراً در داخال کاادري ( نشاان مي1 گونه که )جدولهمان

هااي تصاویري اي جاگفاري شده که یادآور حلقة فارّه اسات. باتوجاه باه نموناهدایره
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صورت زیر توان بهسیمرغ صفوي، الگوي حاالت حضور سایمرغ در آثار صفوي را مي

بندي کرد:دسته

 ( سیمرغ در حال پرواز1

 صورت دوراني( سیمرغ در حال پرواز به2

 ( سیمرغ در حالت نشسته۳

ترین نقاش سایمرغ قرار که بیششود، ازاین( نتایجي حاصل مي2 با بررسي )جدول

نادرت در حالات در دورة صفوي در حالت پرواز به تصاویر کشایده شاده اسات و به

هااي در حاال پارواز نیاز در حالات پارواز عاادي و ته تصویر شاده اسات. طرحنشس

 ها نیز حالت پرواز عادي بیشتر تصویر شده است.چرخشي است که در میان آن

کلیت ترسیم سیمرغ ساساني (:1 )جدول
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کلیت ترسیم سیمرغ صفوي (:2 )جدول

 تحلیل بال نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

نوشتة گرترود  جابز، در برابر نماد پرنده چنین آماده اسات: معنااي  ها،در کتاب سمبل

ي، روح زندگي و ... باورهاي قاومي و اسااطیري اسات. الهسمبلیک روح، نفس، ذات 

ترین سمبل تعالي است. این سامبل مناسب« پرنده»( به گفتة یونگ، 215: 1۳95)جابز، 

کند، یعني فردي که عمل مي نمایندة ماهیت عجیب شهود است که از طریق یک واسطه

قادر است با فرو رفتن در یک حالت شبه خلسه، معلوماتي درباره وقایع دوردسات یاا 

یوناگ، ) .آورد باه دساتداناد، ها چیازي نميخودآگاه دربارة آن طوربهحقایقي که او 

قادرت  نمااد و ایازدي حیاوان، نیاز عالمات یاا انساان بدن روي بر بال( 2۳2: 1۳56

 (۳0: 1۳۸0. )هال،است محافظت

ة کننادمنتقلعنوان موجودات قدسي دار بهدر فرهنگ و هنر ایراني نیز موجودات بال

دار در هنر ایراني سایمرغ هستند. از نمونة عناصر بالوحي، سروش و نمایندة عقل کل 

هماة  و حفاظات تحارک، روحااني، طبیعات و الوهیت، هستند شمسي هابال»است. 

مطلاق، ناپفیري، حاضرمادي، خستگي جهان استعالي نیروي دا،خ نیروهاي فراگیرندة

و پیاروزي آزادي، فكار، اندیشه، اراده، پرواز زمان، پرواز خود،خودبه حرکت باد، هوا،

و ایازدان باین ارتبااط نیروي و تیزپا ایزدان پیک ها نشانةدهند. بالمي نشان را چابكي
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گرمااي ها ازآسمان محافظ یا الهي حفاظت معناي به گسترده هايها هستند. بالانسان

 (.51: 1۳۸0کوپر،«)خورشیدند

هاي سیمرغ باه هنگاام پارواز میاان دو کاوه را گونه که در متون باستاني آمده بالآن

هاي بسیار متنوعي داشته است. اما در تصاویر برجاا ماناده از عصار پوشانده و رنگمي

. باال سایمرغ ساسااني تشاكیل شاده از ساساني بر بال این پرنده تأکیدي نشده اسات

 کعمودي، بدون حالت و کوچک که یا بدون رنگ است و یا فقط با یا باًیتقرخطوطي 

هاي طراحي شده در دوران صفوي طراحاي در سیمرغتزئین شده است. در مقابل  رنگ

ت ها در تمام موارد شابیه به هام و در قالب تناه و باال مرغابي یا غااز اسااتناه و بال

طرف دم امتاداد یافتاه و پرهایااي باا جهات یكسااان نیااز ها بهکه جهت پرهااي بال

هاي متنوع تزئین شاده ها بزرگ و پهناور است و با رنگروي تنه را فراگرفته است. بال

قلم که کل طرح از یک رنگ تشكیل شده است. مگر در آثار سیاه

 تحلیل دم در نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

از دوران ساساني براي سیمرغ دم بلند و یک تكه و اغلاب  شابیه  جاماندهبهویر در تصا

از  شادهاشباعدم سایمرغ ساسااني مانناد حجماي به دم طاووس تصور گردیده اسات. 

دهد. ساطح دم اي را تشكیل ميشود و نیم دایرهمي ترباال حجیم طرفبهنقوش از پایین 

 ن شده است.ة اشكال هندسي پوشیده و تزئیلیوس به

در اکثریت تصاویر دم سیمرغ ساساني همچون دم طاووس است و در اندک تصاویر 

دمي متفاوت مانند دم دیگر پرندگان و یا دم چهارپایان بر تن سایمرغ ساسااني متصال 

شااخه و  ( در مقابل باراي سایمرغ صافوي دماي بلناد و شااخه۳جدول ) شده است.

شااخه و چناد ند بلند در چند نوع دوشااخه، سهمان رنگارنگ ترسیم شده که این دم پر

تصویر پر را تداعي  هایي است که کامالًشاخه ترسیم شده و اغلب داراي کنگره و زائده

کند. این طرح در سطح تصویر بسیار سیال و مواج است.مي
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( اکثریت تصاویر سیمرغ صفوي داراي دم دوشااخه هساتند و 4با توجه به )جدول 

شاخه هستند. شاخه و درصد بسیار کمتري داراي دم چندسهدر ردة بعدي دم 

(: دسته بندي دم سیمرغ ساساني۳ )جدول

(: دسته بندي دم سیمرغ صفوي4 )جدول

 تحلیل پنجه نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

سان است و با هایي کامالً پرندهسیمرغ صفوي با هیبت و شمایل پرنده، داراي پا و پنجه

ولاي  هایي بزرگ و قوي همچون عقاب داردعظمت خود، پاهایي بلند و پنجه و بزرگي

در سوي مقابل سیمرغ ساساني که موجودي ترکیبي است داراي تناة چهارپاا و پاهااي 
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گرفته اسات پااي جلاویي کاامالً مانند شیر است. بخش جلویي بدن او روي زمین آرام

 (5 جدول) ر ترسیم شده است.افقي است و پاي عقبي براي دیده شدن کمي باالت

در برخي از تصاویر مربوط به سیمرغ ساساني چنگال عقاب باه پنجاه و پااي شایر 

( میازان تفااوت پنجاة سایمرغ ساسااني باا 6اضافه شده است ولي با توجه به )جدول 

چنگال عقاب و بدون چنگال عقاب چندان زیاد نیست هر چند که درصاد تصااویر باا 

.چنگال عقاب بیشتر است

(: پنجه سیمرغ ساساني و صفوي5 )جدول
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(: دسته بندي پنجه سیمرغ ساساني6 )جدول

 تحلیل سر و پوزة سیمرغ ساسانی و صفوی

گفارد ولي هیبتاي اي و غیر واقعي را به نمایش ميسیمرغ صفوي هرچند موجودي اسطوره

ناد عقااب بازرگ اسات و مان اي بسیار بزرگ دارد از جملاه سار و پاوزة آنهمچون پرنده

منقاري تیز، بزرگ و ترسناک دارد که براي شكار بااز اسات. ایان شاكل و شامایل کاه در 

 ( به نمایش درآمده  با سیمرغ ساساني که شمایل ترکیبي دارد متفاوت است.۷ )جدول

آمده یا داراي سر چهارپا و یا سر عقاب اسات دستسیمرغ ساساني در اغلب آثار به

کاردن  یري سر عقاب  با سیمرغ صفوي مشترک بوده اما در طارز تصاویرکارگکه در به

آن کامالً با یكدیگر متفاوت هستند چون سیمرغ ساساني حتي با سر عقاب هم به میزان 

 دهد.سیمرغ صفوي ترس را انتقال نمي

توان سیمرغ ساساني را بر اساس سر و پاوزه باه ساه ( مي9 و ۸با توجه به )جداول 

ساان سان و سیمرغ باا سار شایر یاا گربها سر عقاب، سیمرغ با سر سگدستة سیمرغ ب

ساان باراي کند که میزان اساتفاده از سار سگبندي مشخص ميتقسیم کرد و این دسته
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بعدازآن استفاده از سر شایر و در آخار،  تر بوده است ومقبول تر وسیمرغ ساساني بیش

 گرفته است.سر عقاب مورد استفاده قرار مي

سیمرغ ساساني و صفوي ةسر و پوز (:۷ دول)ج

بندي سر و پوزة سیمرغ ساساني(: دسته۸)جدول 
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(: دسته بندي سر و پوزة سیمرغ ساساني9 )جدول  

 گیرینتیجه

نقش سیمرغ در هنر ایران دورة صفوي، تحت تأثیر  منابع تأثیرگفار از جمله اساطیر 

است. سرچشمة این تأثیرات به هنر دوران  ایران باستان، مفاهیم عرفاني و ادبي بوده

سیمرغ با تمام قدمت خود از دورة ساساني تا عهد صفوي در ایران  گردد.ساساني برمي

هاي تاریخي و فرهنگي، معنا و مفهوم وجودي خود را اسالمي با تمام فراز و نشیب

راني حفظ کرده است و با تغییراتي جزئي همچنان به زیست خود در فرهنگ و هنر ای

چه در عهد ادامه داده، ولي در شكل کلي و تصویر دچار تغییرات فراوان شده و آن

عنوان سیمرغ، وجود تصویري داشته در اعصار بعدي همچون عهد صفوي ساساني به

 کاربردي نداشته است.

که تناسب  نقش سیمرغ در دورة ساساني ترکیبي از حیوان چهارپا و پرنده است 

تصویر سیمرغ صفوي با شمایلي در هنر دوران صفوي دارد. کمي با طرح سیمرغ 

اي بزرگ و رنگارنگ با تعاریفي که از هیبت آن در آثار ادبي وجود داشته همچون پرنده

که در دورة ساساني نقش سیمرغ به تصویر درآمده با به تصویر درآمده است درحالي

.تعاریف و توصیفات شمایلي آن شباهتي ندارد
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ان گفت سیمرغ همواره شخصیت الهي و مثبت خود در فرهنگ ایراني تودر کل مي

حفظ  -در عهد صفوي-و چه در دوران اسالمي  -در عهد ساساني-چه پیش از اسالم 

کرده و تنها باکمي چرخش، با عناویني جدید و با کمترین تفاوت در معني و مفهوم 

 هنر ایراني داشته است. حضوري پویا در فرهنگ و

اهت یا تفاوت تصویر سیمرغ ساساني و صفوي نیز باید گفت: سیمرغ در بحث شب

هاي حیوان تصویر شده بر آثار صناعي ساساني موجودي است ترکیبي که ویژگي

زمان دارا است و این موجود اي چون عقاب را همچهارپا چون شیر و سگ و پرنده

ري تزئیني، تصویر شده خیالي همواره با سنگیني، وقار و آرامش و اکثراً در داخل کاد

هاي افراشته به روي شكم نشسته است در مقابل آن سیمرغ تصویر شده در که با بال

هایي بزرگ و پرهایي رنگارنگ دارد. الجثه با بالآثار صفوي کاماًل پیكر یک پرندة عظیم

کند و بیشترین اي است که پرواز مياین موجود هرچند خیالي است ولي بازهم پرنده

جا که در ترسیم از آنسیمرغ صفوي است.  -سیمرغ در حالت پرواز -ترسیمي حالت

که عمدتاً در منابع نقش سیمرغ در ایران عهد صفوي از طرح سنتي یا رایج آن زمان 

 جا یكسان استشد، معموالً شكل آن در همهاستفاده ميادبي و اساطیري آن عصر آمده 

ظرافت و شیوه ترسیم نقش سیمرغ است نه  تفاوت عمدة میان این تصاویر در میزانو 

شكل ظاهري آن.

 منابع

مجله ، ي جانوري ّفرّه در هنر ساسانينمادها(، 1۳96ایراني ارباطي، غزاله، خزایي، محمد )
.29- 1۸، صص 4۳، شماره نگره

، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.فرهنگ ایران باستان(، 1۳65) میابراهپورداوود،  

 انتشارات اساطیر.، تهران: تفسیر و تالیف، هاشتی(، 1۳۷۷ابراهیم ) ،پورداوود

بقاپور، تهران: نشر  ، ترجمه محمدرضاها و فولكلورفرهنگ سمبل(، 1۳95جابز، گرترود )

اختران. 



  69  بررسی تحوالت تصاویر سیمرغ ...

نشریه ، تجلي سیمرغ در هنر سفالگري دوران اسالمي ایران(، 1۳92حسیني، سیدهاشم )

 .۳4 -21، صص ۳، شماره 1۸ي ره، دوهنرهاي زیبا، هنرهاي تجسمي

ها و نمادهاي ایران و هند در درآمدي بر اسطوره(، 1۳۸5دادور، ابوالقاسم؛ منصوري، الهام )

 هرا.، تهران: انتشارات دانشگاه الزعهد باستان

 ، تهران: نشر مرکز.رمزهاي زنده جان(، 1۳۷۳دوبوکور، مونیک )

، تهران: انتشارات هاي ساسانيها و بافتهها و نقوش لباسطرح(، 1۳۸2ریاضي، محمدرضا )

 گنجینه هنر.

 ، تهران: نشرمرکز.مدخلي بر رمزشناسي عرفاني ،(1۳۷2) ستاري، جالل

 ، تهران: انتشارات طهوري.فرهنگ اصالحات و تعبیرات عرفاني(، 1۳۷0) دجعفریسسجادي، 

علمي پژوهشي دوفصلنامه ، ي طاووسشناسي پرندهنشانه(، 1۳۸9) هیهانشیخي ناراني، 

 . 42 -2۷، سال سوم، شماره پنج، صص هنرهاي تجسمي نقشمایه

بررسي نماد سیمرغ با تاکید بر شاهنامه فردوسي و (، 1۳۸2فربود، فریناز؛ خزایي، محمد )

 .14 -4، صص 2۳شماره  مجله هنرهاي تجسمي،، الطیر عطارمنطق

 تهران: انتشارات فرزان. بان،مرز ، ترجمه: پرویزایران هنرهاي (،1۳۷4فریه، ر.دبلیو ) 

کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران مزدائي تا ایران ار  ملكوت ) (،1۳۸۷کربن، هانري )
 کتابخانه طهوري. تهران:ترجمه سیدضیاء الدین دهشیري،  (،شیعي

، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران: فرهنگ مصور نمادهاي سنتي(، 1۳۸0کوپر، جي.سي )

 .انتشارات فرشا

 امیرکبیر. تهران:، جلد دوم، فرهنگ معین(، 1۳۷۸)محمد ، معین

، تهران: انتشارات هاي اساطیري در شاهنامه فردوسينمادینه (،1۳۷9واحد دوست، مهوش ) 

 سروش.

. ترجمة رقیه بهزادي. اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره (، 1۳۸0هال، جیمز ) 

 تهران: فرهنگ معاصر.

 تهران: کتابفروشي اسالمیه.، فرهنگ انجمن آراي ناصري(، 12۸۸لیخان )هدایت، رضا ق

، ترجمه: مهرداد وحدتي، تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان(، 1۳۸۷هرمان، جرجینا )

 تهران: مرکز نشر دانشگاهي.



70  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

، چاپ اول، فرهنگ اساطیر و اشارات داستاني در ادبیات فارسي(، 1۳۷5)یاحقي، محمدجعفر 

ن: انتشارات سروش.تهرا

امیرکبیر.تهران:  ،انسان و سمبل هایش(، 1۳56کارل گوستاو )، یونگ 

Bartolomae, Ch. (1961), Altiranisches Wörterbuch, Berlin: Walter de 

Gruyter  

Harper, P.O. (1961), "The Senmurv", The Metropolitan Museum of 

Art Bulletin. 

MacKenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, London: 

Oxford University Press 


