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ستار آن را در اين جُ بالدار که چند نمونه ی تلفيقی تخيلی  بی شک اين موجودات :پيش گفتار
. مردم سرزمين های گوناگون عينيت پيدا می کنند ت فرهنگیکوتاه معرفی می کنم پس از تخيال

موضوعی  شده اندتخيلی تلفيقی اين موجودات بستر ساز زيرمتن فرهنگی که آگاهی بر بنابراين 
اين فرهنگ ها که جهان بينی های پنهان و منحصر بفرد رازمطالعه و کشف  .است قابل تامل

  .از اهميت برخوردارست اجتماعی شکل می گيرند روابط در بستر يک برهه تاريخ خود 
از آن جائی که قدسين در آسمان استقرار دارند دسترسی به آن ها، اگر چه به گونه انتزاعی و 

موجودات تخيلی تلفيقی بال دار می شوند تا قادر باشند اين . ذهنی، از اهميت برخوردارست
  .پيوند بزنند و بدينوسيله دسترسی انسان را به محبوب خود ممکن نمايند جهان را به آن جهان

در . ايران نيز بسيار يافت می شود کهن و جاودانموجودات تخيلی و اسطوره ای در فرهنگ . 
ويژه به بال و پر و  باوراما بايد دانسته شود که . ستار به چند نمونه ساده آن اشاره می شوداين جُ 

پرواز به عنوان نماد آزادی و رهائی در فرهنگ ايران از باستان تا معاصر در نهايت به توليد 
از آن جائی که . نماد وحدت تنوعات، می انجامد ،سيمرغزنخدای خيالی تلفيقی مرغ  ی قانهخّال 

زدن در باره  قلمرای مجال الزم ب اما ،غور درموضوع سيمرغ را بسی مهم و برازنده دانسته ام
مطالعه مشتاقان  در عوض .ام پرهيز کردهاز وصف آن  کوتاه نا ممکن استستار آن در اين جُ 

در نگارنده  ی منتشرآن در ويدئوهاسرآمد  سرشتسيمرغ را به ديدن و شنيدن زنخدای اسرار 
  :لينک زير دعوت می کنم

https://www.youtube.com/channel/UCt_nUHp8d9EkpRiZDgAai8g 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             Senmurw= Sina-Mru 



 

 گويند سواری خدای ويشنو يا 
گارودا با   . پرنده و انسان است

گ و بال ها، عقاب است و از تنه 
 وفاداری و قدرت از او حمايت 

  . ر و اذيت آن حفاظت  می کند

بطه فرتور دست چپ را .دای نارايانا

ن در شرط بندی با مار شکست 
ود گارودا می خواهد برای رها 

گارودا به آسمان پرواز می . کند
ويشنو با او گالويز می شود و 
د می کند چنانچه گارودا حاضر 

گارودا .  آب مقدس را تهيه کند
مادر را ند و مار هم طبق قولش 

مار با خوردن . او فرار می کند
د اما خشکی علف سبب می شود 

ای يات هندی از زبان دوشاخه 
می تش به نابودی اين موجودات 

                                              
1 Garuda 
2 Narayana 
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می گويند " سارواراتی"که در زبان هندی  ١گارودا
شکل از اجزای پرنده و مت گارودا پرنده خيالی مقدسی، 

از صورت، منقار، چنگ و بال . ر از باد پرواز می کند
گارودا در تمام مواقع همراه نارايانا است و با وفادار). 

من گارودا دشمن مار است و انسان ها را از آزار و اذيت

  

سواری خدای نارا، با تن انسانی پرنده خيالی مقدس - ودای هندی

  .را نشان می دهد) Nagas (با مار اصمی گارود

روايت است که مادر گارودا چون در ش: در متون هندی
اين جاست که مادر از فرزند خود گارو. ر مار می شود

برای مار تهيه کند را از آسمان" آمريتا"ر آب مقدس 
ويشنو . دو را تهيه کند اما در آسمان گرفتار ويشنو می ش

در اين مجادله ويشنو پيشنهاد می کن. دا جلوگيری می کند
جازه خواهد داد تا آب مقدسسواری ويشنو را به پذيرد ا

آب مقدس را برای مار تهيه می کند و ماررا می پذيرد و 

او فرار پيشارودا آب را به مار نمی دهد و از گاست که 
علف ها ريخته شده بود می خورد اما خش  مقدس که روی

به اين سبب است که مارها در روايات هند. اخه شود
رودا اصوال دشمن مار و افعی است و با دميدن آتش به نا

          

گارودا: ی هندوگارودا
 .می باشد ٢نارايانا

سرعتی سريع تر از باد 
). ١فرتور (انسان 
در ضمن گارو. می کند

  

گارودای هند ١فرتور      

تخاصمی گا

  

داستان گارودا در متون
می خورد گرفتار مار م

سازی او از مار آب مقدس
کند تا آب مقدس را تهيه
از حرکت گارودا جلوگي
شود مسئوليت سواری 
پيشنهاد ويشنو را می پذ

  . آزاد می کند
ی است که روايت ديگر

قطره ای از آب مقدس ک
زبان مار دو شاخه شو

گارودا ا. برخوردارند
  .پردازد



 

مردم . تايلند را مشاهده می کنيد
رسمی حکومت آرم گارودا نماد 

اين .  می گيرد جالب توجه است
  .ی هندوستان دارد

 ٣به فرتور . دس قد علم می کند

  .)تهيه شده است  سفر به اين کشور
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گارودا آرم رسمی دولت تايلند را ٢فرتور در   :ر تايلند
آرم گار اين که.  کشور را تناسخ خدای نارايانا می دانند

مدارک و مراسالت اين کشور مورد استفاده قرار می گير
ريشه در فرهنگ باستانی هندوس در اين کشور ديگرهای 

  .گارودا آرم رسمی حکومت تايلند ٢فرتور             

ی معابدی هم به عنوان حافظ اين مکان های مقدس قد ع

  

  

  

در سفر به تصاوير بوسيله خود نگارنده(ر حال نگهبانی از معبد

در کشور تايلندگارودا 
تايلند پادشاه اين کشور 

در مدارک بوده وتايلند 
آرم مانند پديده های 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               

  

گارودا در جلوی معابد
  . نگاه کنيد

گارودا در حال ن ٣فرتور 

  



 

ونزی و بوتان هم مورد استفاده 

شده است اما جالب است که آرم 
بد نيست بدانيد که شرکت . ست

ت کشورهای اسالمی را از اين 
کشور در سال اين وقت جمهور 

، مرغ ويشنو هستم که با گشادن 

   ).چپ

. بوديساتوا معرفی می شود ايگاه

                                              
3 The Airlines of Garuda In
4 Noto Soeroto 
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آرم گارودا محدود به دولت تايلند نيست، در اندونزی و
  .)۴فرتور 

شده است اندونزی کشوری اسالمی شناخته -اسالمی زی
وره های هند باستان بعاريت گرفته استط از اس

بخوان تفاوت کشور. است" ٣گارودا اير وی"کشور هم 
رئيس جمهور  سوکارنوکت هواپيمائی اندونزی بوسيله 

من گارودا، مرغ و" ٤نوتوسوئرتوز شعر شاعر اندونزی 
  .تغيير می کند، "فرای سرزمين ها پرواز می کند

چپ(، شرکت هواپيمائی اندونزی)راست(گارودا در اندونزی

در آئين بوديسم بوتان چهار حيوان مقدس در جايگاه
شير برفی ببر نماد اطمينان،   نماد نيرومندی،
  .نماد خردمندی اباالخره گاردو

 .برخالف ديگر کشورها دارای دو شاخ است

بر حفاظت و حمايت ای برخوش يومن است و 
 .تزئين می شود ی ديگر ها

  .بوتانیی رودانمونه يک ماسک گا ۵فرتور 

          

 Indonesia 

جالب است که آرم گار
فرتور(قرار گرفته است

  
اندونزی درگارودا 

رسمی خود را از اس
هواپيمائی اين کشور ه

نام شرکت هواپ !.مجمل
با الهام از شعر  ١٩۴٩

پرهای خود به فرای سر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گارودا دملی آرم  ۴فرتور 

  

در آئي -بوتانگارودا در 
يکی اژدهاست نماد نير
نماد شجاعت و باالخره 

برخال بوتانیی  وداگار
خوش يوماسک گارودا 

هامکان معابد و  در
فرتور                      
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يرات جزئی در نام آن ولی با همان شمايل و خصوصيات غيگارودا با ت -گارودا در ديگر کشورها
فيليپين، نپال و ژاپن هم مورد تکريم و در کشورهای ديگر از جمله کامبوجيه، مغولستان، برمه، 

  .بوديسم به اين کشورها منتقل شده است - گارودا در پروسه نفوذ آئين هندو. احترام است
و در تعدادی از معابد بودائی در کيوتو و نارا تعبيه شده  می گويند ٥را کارورا گارودای ژاپن

 و صورت ماسک سر  .می کندکارورا تمام زشتی ها و عوامل تخريبی را قلع و قم . است
  .آپن محبوبيت داردژکارورا هم در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

                                                   
5 迦楼羅＝Karura 
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آئين يزيديان يا ايزديان قوم يکی از فرق در  ٦عزازلملک طاوس نام ديگر فرشته  -ملک طاوس
قدمت آئين يزدانی را بيش از چهار هزار سال روايت می کنند و ارتباط آن با باورهای . کرد است

  .ميترائی بسيار قوی است
 ٧انفارمرواريدهائی که بر پشت مرغ  بوسيلهروايت است که ميترا در باورهای کهن اين قوم 

جای گذاشته بوده است برای آفرينش گيتی هفت فرشته اعظم يا فرشته گان هفت روز را خلق می 
که به ملکه طاوس نيز مشهور است را خلق می  عزازلدر روز اول که يکشنبه باشد ميترا . کند
ولی برخالف طبع . در متون قديمی با آريامن، اهريمن يا ابليس اين همانی يافته است عزازل. کند

دوست و دستيار اول ميترا بوده  عزازلد و شيطانی که به اين فرشته گان نسبت داده می شود ب
  ).فرتور(ده می شود ده هزار چشم داشته است بمانند طاوس نمايش داچون بيش از  عزازل. است

 

 

 

 

  
 

  .معبد پيروان اين آئين در عراقتصوير  و، ملک طاوس :فرتور 
  

است با هفت فرشته که هفتتان هم نامبر. تزير معرفی شده اس نام بقيه هفت فرشته در جدول
نماد اراده  عزازل. در همکاری با هم پيکر واحد و يکتای ميترا بودند عزازلسرپرستی و رهبری 

   .مستقل، تصميم گيرنده قاطع با خورشيد اين همانی داده می شود
بر  عزازلرا با واسطه  ٨ميتراهر يک از فرشته گان نماد يک ستاره هستند که انوار تابنده 

                                                   
6 Azazel 
7 Anfar 

   Sol Invictus Mithras-در مهر پرستی يا ميترائيسم غرب ميترا را خورشيد شکست ناپذير می ناميدند  ٨
  .عالقه مندان می توانند در باره ميترا و مهرپرستی به گونه ای مفصل در منزلگاه اينترنتی نگارنده مطالعه کنند    

http://shamogoloparvaneh.com/Mitra.pdf 
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انوار (پيروان اين آئين با الهام از آموزش های وحيانه. موجودات روی زمين بازتاب می دهند
  .خصوصا به ارتقاع شعور خود می پردازد عزازلهفت فرشته عموما و ) روحانی

  

  
بال های سيمرغ را تشبيه به پرهای رنگارنگ طاوس می کنند که الهام بخش سيرنگی و 

بی جهت نيست که هم آنی و نزديکی زنخدای . رنگارنگی تنوعات در عرصه های هستی است
  . سيمرغ در فرهنگ سيمرغی با طاوس در اشعار آمده است

  جمال تو ای جلوه گر عالم، طاوس
  خال توسرسبزی و شب رنگی وصف خط و

  صد مرد چو رستم را، چون بچه يک روزه
  عّطار...............جمال تو ير پر، سيمرغپرورده به ز

  
شمع و گل و "اينترنتی در منزلگاه  يزدان مهربرای آگاهی بيشتر از آئين فرقه طاوسيان به مقاله 

  http://shamogoloparvaneh.com/Haftan.pdf :اين نگارنده مراجعه کنيد" پروانه
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در آئين بوديسم بوده است مونث  که ) ميو اُ (نورانیپادشاه يا وری اماهامايا -٩وریااماهاماي
ای ١١طاوس سوتر اتروايدر   .استبوده از درجه قداست بوديساتوا برخوردار  ١٠ماهايانا

حفاظت پيروان اين از قدرت  ی جلوس می کند کهطاوس بر پشتکه اين سرور  بوديسم می آيد
معنوی دغدغه های و  )گزيدگی مار و حشرات(سموم گوناگون فيزيکی برابردر  سرور

  . برخوردار بوده است
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بوديسم در قرن نهم ميالدی اين تابلو را از چين به  ١٤ومی کيّ  ١٣موسس شاخه شين گون ١٢کوکای
  .ژاپن می آورد

راست جلوئی او شاخه های گل از بدنی سفيد برخوردارست و در دست ) ميو اُ (ماهامايا
، در دست چپ جلوئی او يک انار )طالبی؟(و دست راست عقبی آن يک ميوه) نيلوفر آبی(لوتاس

                                                   
9 Mahamayauri Vidyarajni=孔雀明王（Kujaku Myo-oo） 
10 Mahayana Boddhism- . اولين و قديمی ترين موج بوديسم  
11 Kujaku Myo-oo Sutras 
12 空海＝Kukai 
13 真言宗＝Shingon 
14 密教＝Mikkyo 
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در دو طرف پائين تابلو ضروف حاوی جواهرات  .و راست عقبی او پنج پر طاوس ديده می شود
  .قرار دارد

از مرغ بومی و طالئی  و عقاب هر دومرغ طاوس در روايات چينی می آيد که 
١٥Fenghuang )از طرفی حکايت می شود که در ابتداء طاوس . پيدايش می يابند) فرتور زير

سپس   .ن فرار می کندآسعی می کند بودا را بخورد ولی بودا با پاره کردن شکم طاوس از 
بعدا طاوس بودا . تصميم ميگيرد طاوس را بکشد که قديسان ديگر او را از اين کار منع می کنند

  .را مادرخدای خود و عقاب را عموی خود نسبت می دهد
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fenghuang 

 

  
  
  
  
  
  

  منابع
1. https://artsandculture.google.com/asset/kujaku-myoo-mahama

yuri-unknown/uwEm0Ca3wrGrww 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Mahamayuri 
                                                   

به عنوان مرغ خوش يومن در  هواُ اين مرغ با نام . تصوير اين مرغ پشت اسکناس ده هزار ينی ژاپن نقش شده است  ١٥
نگارنده در باره اين مرغ مقاله مفصلی نگاشته است که عالقه مندان می توانند آن را در لينک زير . است ژاپن معروف

  .مطالعه کنند
http://shamogoloparvaneh.com/HoOo.pdf 
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بررسی های باستان شناسی  .است" پدر ترس"به معنای در عربی ابوالهول  -١٦ابوالهول مصر
 ٢۵۴٠نزديک قاهره در حدود سال  ١٧جيزادر مصر نشان می دهد که مجسمه ابوالهول در شهر 

اين مجسمه عظيم که .  ساخته شده است ١٨خفرن ،فرعون وقتچهارمين پيش از ميالد و بدست 
 چهرهمتر برخوردارست به شکل بدن شير و  ١٩متر و عرض  ٧٣متر، طول  ٢٠از بلندی 

 موقعيت جغرافيائی آن در نزديکی سه اهرام بزرگ. شده است بنابا سربند پادشاهی  انهمرد
تاکيد چهره به سمت شرق از باورهای . که به سوی شرق چهره می نمايد طوری قرار دارد

خود را مريد  خفرنروايت است که فرعون . پرستش خورشيد مردم همزمان نشات می گيرد
را از آسمان به  هوروسنست و او با ساختن مجسمه ابوالهول می دا ١٩هوروسخدای آفتاب 

  . روی زمين زنده می کرد
چهره ابوالهول را بيشتر شبيه برادر ميالدی  ١٩٩۶در سال البته برخی از باستان شناسان 

، مجسمه را ساخته ٢٠خوفوو سپاس پدر خود احترام  بهمی دانند و معتقدند که او  خفرنبزرگتر 
  .نسبت می دهند خفرناز طرفی برخی هم سازنده مجسمه ابوالهول را به خود پدر . است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

که پادشاهان و بزرگان و به عبارتی نگهبان اهرام ابوالهول مجسمه ای بود نماد خدای خورشيد 
  .کننداز خطا پرهيز و به احترام آن  ردهمجبور بودند در مقابل آن کرنش ک

  
يونانی به جهت رابطه قطعی آن با اسفينکس بالدار بال است اما  بدونابوالهول مصری اگر چه 

  .در صفحات بعدی در باره اسفينکس يونانی مطالعه کنيد. معرفی شد

                                                   
با متون و تعبيرات اسطوره ای متفاوتی در يونان معرفی می  Sphinxابوالهول در دو هزار سال بعد با نام اسفينکس   ١٦
 . می نامند Androsphinx  ابوالهول مصر که چهره مردانه داشته است را. ددگر

17 Giza 
18 Khafre 
19 Horus 
20 Khufu 
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  منابع
1. https://www.alaedin.travel/blog/10538/%D8%A7%D8%B3%D8

%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%

D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%

A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84 

 

2. https://www.history.com/topics/ancient-egypt/the-sphinx#:~:tex

t=It%20is%20a%20prominent%20mythological,in%20tomb%20

and%20temple%20complexes. 
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نسل سوم بعد از  ٢٣اليوسبا پادشاهی  ٢٢تبایدر زمان های باستان شهر -٢١اسفينکس يونانی
در بيرون، . روايت است که ريشه اين هيوالها از اتيوپی بوده است. مديريت می شد ٢٤کادموس

ای کمين کرده بود بسته شده  سخرهدروازه شهر بوسيله هيوالئی به نام اسفينکس که بر قله ی 
اين هيوال که دارای بدنی بمانند شير و دم . بود

مار، صورت زنانه با سينه های آشکار و 
 جلوسبود د آشفته و بال های عقاب موهای بلن

و مادرش  ٢٥اورتوسپدر اين هيوال  .داشت
پدر هيوال يک سگ مخوف با . بودند ٢٦اکيدرا

 ).فرتور زير(دو سر بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .پدر اسفينکس   

                                                 
  .و آُديپوس پائين تپه کمين کرده است سخرهباال  اسفينکس                                     

  
او هميشه برای مجاز کردن شهروندان برای . اسفينکس موجودی بسيار خشن و بی رحم بود

شهروندان زيادی را که نتوانسته بودند به او پاسخ الزم را بدهند . عبور معمائی را طرح می کرد
تا بحال افراد بسياری را بدون اجازه عبور به قتل رسانده بود تا روزی که اُديپ . نابود کرده بود

مواجه می شود تا به سوالش پاسخ  يار اليق و با هوش بود با اسفينکسکه مردی بس ٢٧اُديپوسيا 

                                                   
21 Greek Sphinx-  صاحب نظران معتقدند که اسفينکس يونانی با تقليد از ابوالهول  مصری يا ديگر کشورهای شرقی

در مقايسه با ابوالهول مصری که از سرشت ماليم و دوستانه ای برخوردار بود اسفينکس . در يونان شکل گرفته است
                                                    .                                 يونانی سرشار از طبع خشن و مخربی بود

22 Thebes 
23 Laius 
24 Cadmus 
25 Orthus 
26 Echidra 
27 Oedipus 
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 . دهد

فردی  کدام ار پا راه می رود،هفردی است که در صبح با چ کدام"پرسش اسفينکس اين بود که 
  ؟"فردی که در شب با سه پا راه می رود کدامکه در بعدازظهر با دو پا و 

آن که با چهار پا راه می رود طفل است، آن که با دو پا راه می : اين چنين پاسخ می دهد اُديپوس
  .رود انسان بالغ است و آن که با سه پا راه می رود سالمندی است که با عصا راه می رود

دو خواهر بودند که اولی دومی را متولد : اسفينکس از رو نمی رود دومين سوال را طرح می کند
  گو که خواهر اولی را چه کسی متولد می کند؟می کند ب
 همپاسخ می دهد که اين معما به روز و شب اشاره دارد زيرا در باورهای باستانی يونان  اُديپوس
  .ندوشب مونث تعبير می شهم روز و 

زندگی مخرب خود  به ند واز تپه پرتاب می کخود را  اُديپوساسفينکس پس از شنيدن پاسخ 
  .رگ اسفينکس سبب خوشحالی و نجات شهروندان می شودم. پايان می دهد

  
بر خالف ديگر موجودات تلفيقی تخيلی اگر چه بالدارست اما الزم به تاکيد است اسفينکس يونانی 

ی خشن و آدم کش زمينی بوده عجوبيه . سی در آسمان نداشته استه گارودا پيوندی با قديژبه وي
کشورها  در زمينه خلق اين مخلوقات ذهنی قابل تامل آگاهی بر تفاوت پيشينه ی فرهنگی . است
 .است

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  منابع

1. Mythology, Edith Hamilton- Little,Brown and Company, New York, 

Boston, 1998 

2. https://www.theoi.com/Ther/Sphinx.html 

3. https://www.greekmythology.com/Myths/Monsters/Orthrus/orthrus.html 

4. https://www.greekmythology.com/Myths/Monsters/Sphinx/sphinx.html 
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در متون فارسی . ايرانی را نشان می دهدهای زير نمونه اسفينکس  هایفرتور -اسفينکس ايرانی

برای نگارنده جای تعجب است که چرا به جای واژه . ياد می کنندهم آن ها را متاسفانه ابوالهول 
که ايرانيان  بسيار مشتاق هستيم بدانيم .عربی نام ايرانی برای آن ها به تحرير در نيامده است

  .آن ها را به چه نامی می ناميدندخود باستان 
ر جلوی در ورودی کاخ بانان داهگسر انسان و بال به عنوان ن، يا گاوشير تن با ايرانیاسفينکس 

اسفينکس ايرانی آگاهانه با تلفيقی از مهارت های چندگانه . آپادانا در تخت جمشيد تعبيه شده اند
، سرعت و آزادی عمل در بال و هوشياری ذهنی يا گاو قدرت بدنی در تن شير. شکل گرفته است

  . بزرگخ پادشاه از کاآگاهانه الزم برای نگاهبانی اند در سر مجموعه ی تلفيق شده ای 
به  ايرانیتمام اسفينکس های  مشاهده می شود لزومنا) سمت چپ(آن چنان که در فرتور زير

  .پشت نظر ندارند، بيشتر آن ها به جلو نظر دارند
  
  

  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  اسفينکس ايرانی با تن شير         اسفينکس ايرانی با تن گاو                                  

  
  
  
  

  منبع
عليرضا شاپور شهبازی، بنياد پژوهش پارسه، پاسارگارد  -راهنمای مستند تخت جمشيد
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