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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: "Homay" is one of the mythical birds that has 
been the subject of many themes in the poetry of poets during the past 
centuries until today. The purpose of this study is to investigate the meaning 
and function of Homa from the mythological period to the contemporary 
period. 
METHODOLOGY: Homa was studied in the poetry of poets by descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: Homa was found in the poetry of all the desired periods, in some 
less and in some more. The apparent and mythical features of Homa have been 
reflected in the poetry of the poets. 
CONCLUSION:  In each period, according to the prevailing thinking of the 
society, the images presented by Homay are different. In the early centuries, 
we encounter the mythical face of Homa. When poets turned to religious 
themes, Homa was described with religious meanings. In the 10th century, 
when poets sought modernity, new and contrasting images of Homay emerged. 
And as we approach the contemporary era, the mythical value of Homa 
diminishes. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 طیری تا دوران معاصراز دوران اسا« همای»سیر تحول معنا و كاركرد 

 
 2حمیدرضا اردستانی، *0اسماعیل آذرامیر، 0آسیه بهبودی

، واحد علوم و تحقیقات، دانشییگاه آزاد اسییالمی،  و اجتماعی علوم انسییانی ،دروه زبان و ادبیات فارسییی، دانشییکده ادبیات -4
 تهران، ایران.

 دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی، دزفول، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد  -6
 
 

 

 چکیده:
از جمله پرنددان اساطیری است كه در طول قرون دذشته تا به امروز « همای» زمینه و هدف:

دستمایج مضامین متعددی در شعر شاعران بوده است. هدف این پژوهش بررسی معنا و كاركرد 

 هما از دوران اساطیری تا دورۀ معاصر است.

 تحلیلی مورد بررسی قرار درفت.-هما در شعر شاعران به روش توصیفیروش مطالعه: 

های موردنظر یافت شد؛ در برخی كمتر و در برخی بیشتر. هما در شعر تمام دورهها: یافته

 در شده است.ای هما در شعر شعرا جلوهویژدیهای ظاهری و اسطوره

شده از همای متفاوت است. م بر جامعه، تصاویر ارائهدر هر دوره به فراخور تفکر حاك گیری:نتیجه

ای از هما مواجه میشویم. زمانی كه شاعران به مضامین مذهبی در قرون اولیه با چهرۀ اسطوره

روی آوردند، هما با مفاهیم مذهبی توصیف شده است. در قرن دهم كه شعرا بدنبال نودرایی 

ادند و هرچه به دوران معاصر نزدیک میشویم از بودند تصاویر جدید و متضادی از همای بروز د

 .ای هما كاسته میشودارزش اسطوره

  

 1400/05/13 :دریافت تاریخ   

 1400/06/15:  داوری تاریخ   

 1400/06/27: اصالح تاریخ   

 1400/08/15: پذیرش تاریخ   

 
 :لیدیك كلمات 

 هما، اسطوره، فرّ، ویژدی همای،

 شعر قرن سوم تا معاصر

 
 :مسئول نویسنده * 

    drazar.ir@gmail.com

 11455655 (64 49)+  
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 مقدمه
اسطوره را باید داستان و سردذشتی مینوی دانست كه معموالً اصل آن معلوم نیست و شرح عمل، عقیده، نهاد یا 

عقاید  رفته شده و با آیینها وكم بخشی از آن از سنتها و روایتها دای طبیعی است بصورت فراسویی كه دستپدیده

ای ایفا میکند، (. اینکه چرا همای نقش اسطوره3)تاریخ اساطیری ایران، آموزدار: ص« دینی پیوندی نادسستنی دارد

به این دلیل است كه اسطوره در واقع در پسِ ناتوانی بشر بوجود آمده است. انسان ناتوان برای مقابله با مجهوالتش 

قدرت تخیل نهایتِ فعالیتِ خود را در این زمینه انجام »آور می ردازد. گفت با خصایص شگفتبه خلق موجوداتی ش

میدهد. خدایان به این ترتیب خلق میشوند و س س به شهریاران و پهلوانان زمینی تبدیل میگردند و داهی به 

(. بنابراین یکی از 1ص )همان:« ای شکل میگیردعکس از شخصیتی تاریخی یا قهرمانی معمولی، موجودی اسطوره

ویژدیهای مهم اسطوره، وجود شخصیت خدایان، پهلوانان و پادشاهان است. خدایان و پادشاهانی كه برای موجه 

نشان دادن حکومت خود به ماوراء و عالم باال متوسل میشوند. یکی از منابع قدسی برای توجیه پادشاهی در ایران 

ارد. ای دهای ایرانی جایگاه برجستهفرّ كیانی است. پرندۀ همای در اسطورهداه باستان، پرندۀ همای است كه جلوه

ای و قدسی داشته است. در ادبیات فارسی هما مرغ استخوانخواری است این پرنده در ایران باستان جنبج اسطوره

همای  از یشتهاو  تااوسكه بعنوان نماد سعادت و فرّ بدان توجه شده است. با اینکه در منابع ایران باستان مانند 

ای بعنوان مرغ یاد نشده اما با دذشت زمان و در ادبیات دوران اسالمی ایران، هما نیز همچون سیمرغ، پرنده

فال و سعادتبخش معرفی شده است. افزون بر آن، ویژدیهای استخوانخواری و قناعت و نیازردن جانوران همایون

شده و دستمایج مضامین شاعران در دورانهای مختلف دشته است.  دیگر با همایونی و سعادتبخشی این مرغ عجین

ای آن، نشان از ارزش این اسطورۀ ایرانی در فرهنگ دیدداه شاعران هر دوره به این پرنده و بیان كاركردهای اسطوره

عاصر ملی ما دارد. در اینجا به بررسی و تحلیل حضور هما در شعر چهار دورۀ تاریخی از قرن سوم تا دوران م

 پرداخته میشود. پرسش و فرضیج پژوهش بدین شرح است:

 در ادوار مختلف شعر فارسی معنا و كاركرد همای چگونه دستخوش تغییر و تحول شده است؟

 ای در نظم فارسی چه وجوهی داشته است؟تحول كاربرد همای اسطوره

نی به همای، نزدیک بودن نگاه شاعر به فرضیج اول این است كه در قرون اولیج شعر فارسی، نگاه اساطیری و زمی

ماهیت اصلی این پرنده را نشان میدهد. در دوران بعد با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، نگاه شاعران تغییر 

و فرضیج دوم اینکه با توجه به شرایط اجتماعی و بازتاب آن در شعر  میکند و این پرنده جنبج نمادین بخود میگیرد.

دریافت كه نگاه شاعران نیز همگام با مسیر تاریخی و اجتماعی تغییر میکند و هرچه به دوران  شاعران میتوان

 ای هما كمرنگ میشود.معاصر نزدیک میشویم جنبج اسطوره

 

 سابقۀ پژوهش

جستاری پیرامون » -4افزون بر دفتارهای پراكنده، آنچه دربارۀ هما در ادب فارسی نوشته شده عبارت است از: 

(. این مقاله حاوی اطالعات مفید دربارۀ ویژدیهای زیستی 4344وشتج اسماعیل شفق و جمیله زارعی )ن« همای

« سایج بال هما» -6هما و بررسی آن در ادبیات حماسی و غنایی است و جزو منابع كار این پژوهش بوده است. 

 ی كرده است. ( همای را در شعر صائب بررس4344نوشتج مریم سادات رنجبر و فاطمه كازرانی )
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 بحث و بررسی

 بررسی تحول معنا و كاركرد همای  

( بمعنی فرخنده و خجسته كاربرد hu.maya( و هومایا )hu.mayaدر اوستا واهۀ هومیا ) ویژگی هما در اوستا:

در فارسی پهلوی و میانه بمعنی نیک و خوش  hu(. پیشوند 353زیادی دارد )فرهنگ ایران باستان، پورداوود: ص 

كه در  husrowدر واهۀ  huروان یا پیشوند مردۀ بمعنی نیک huruwanدر واهۀ huكاربرد داشته است. مانند 

 (.349فارسی دری خسرو شده است )راهنمای زبانهای باستانی ایران، ابوالقاسمی: ص 

ده كه شباهت با سخن دفته شده و ویژدیهایی برای آن آورده ش« وارغن»در اوستا نه از هما بلکه از مرغی بنام 

 همای دارد:

 مرغ چاالک كه شکار خود را با چنگالها درفته با نوک بدرد.

 در میان پرنددان خود را از دزند تیر پرّان برهاند. 

 صبحدم با شه ر آراسته به پرواز درآید.

 در شب خورش شب جوید و در بامداد خورش روز.

 در بلندپروازی به كوهساران شه ر ساید.

 اثر كردن آزار دشمن و باطل كردن جادو بکار آید.ان آن در بیپر و استخو

آمده است: آنکه استخوان یا پری از این مرغ دلیر  34بند  بهرام یشتمرغ همایون؛ دارنده و دهندۀ فرّ و شکوه. در 

 بسیار به آن كسبا خود داشته باشد هیچ مرد توانایی او را از پای در نتواند آورد چه آن مرغان مرغ، بزردواری و فر 

 (.999ها در ادبیات فارسی، یاحقی: ص خواهد بخشید )فرهنگ اساطیر و داستانواره

 همراه داشتن پر آن موجب پیروزی در نبردهای سهمگین است.

(. برخی 357یاد شده است )فرهنگ ایران باستان، پورداوود: ص « مرغکان مرغ»از آن بسبب اقتدار  اوستادر  

اوستا با نام وارغن یاد شده، همان عقاب است و عقاب نیز همان سیمرغ است )همانجا(. خلط  معتقدند هما كه در

ویژدیهایی این سه پرنده اكنون از بحث ما خارج است اما با توجه به اینکه فرّ در اوستا به وارغن نسبت داده شده، 

 ت.میتوان دفت وارغن یا خصایصی بسیار نزدیک به همای دارد و یا خودِ آن اس

اند اما با دذشت زمان و در ادبیات دوران اسالمی ایران، در اوستا و سایر منابع ایران باستان همای را مرغ ندانسته

فال و پیک سعادت پنداشته شده و بهمین دلیل به مرغ سعادت معروف هما مرغی است مانند سیمرغ كه فرخنده

نیازارد و بر سر هر كه نشیند او را پادشاه كند و برای  است. قدما معتقد بودند مرغی است استخوانخوار، جانوری

ت فارسی، ها در ادبیارسیدن به پادشاهی كافیست كه سایج همای بر سر هركسی بیفتد )فرهنگ اساطیر و داستانواره

 (.999یاحقی: ص 

 این موضوعدر همه فرهنگهای لغت به مباركی و خجستگی هما اشاره شده است و سابقج  هما در فرهنگهای لغت:

ه.ق( از  769)تألیف  صحاح فرسبه كتاب اوستا مرتبط است. قدیمترین فرهنگ لغت كه دربارۀ هما نوشته، 

)صحاح فرس: ذیل « اش میروندهما مرغی مبارک است كه مردم برای تفأل زیر سایه»هندوشاه نخجوانی است. 

وه بر مباركی و سایج دولتبخش، سخن از ه.ق( عال4535از محمدبن خلف تبریزی )تألیف  برهان قاطعهما(. در 

 استخوانخواری هما نیز شده است )برهان قاطع: ذیل هما(.

 اشهمای پشتش سیاه مایل به خاكستری، سینه»در فرهنگ لغات معاصر، ویژدیهای دیگری برایش آوردند:  

هر ارد. در ادبیات فارسی او را مظحنایی بی نقش، دو شاخ مانند شاخ بوم و ریش زیبا و بالهایی از قره قوش بلندتر د
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نیز بشیوۀ دهخدا به مشخصات ظاهری  فرهنگ سخن)لغتنامج دهخدا: ذیل هما(. « فر و شکوه و به فال نیک دیرند

هما پرداخته و به دو ویژدی استخوانخواری و سایج سعادت آن نیز اشاره كرده است )فرهنگ سخن: ذیل واهۀ 

آمده و در آن عالوه بر توضیحات قدما و توصیف مشخصات ظاهری، به  معینفرهنگ همای(. كاملترین توصیف در 

با هما یکی دانسته شده نیز اشاره نموده است )فرهنگ معین:  زامیاد یشت اوستافرّ هما و مرغ وارغن كه بر اساس 

 ذیل هما(.

است و وجود خارجی دارد. سازان بوده، از دونج كركسها هما، برخالف اغلب مرغان اساطیری كه زادۀ تخیل اسطوره

از دو بخش  Gypaetus( آمده است. این واهه Gypaetus barbatusشناسی معادل هما )در كتابهای پرنده

Gyps  به معنای كركس وaetus  .به معنای عقاب تشکیل شده استbarbatus  هم در التین به معنای ریشدار

شناسی این پرنده از ( از نظر دونهN.R، 220 :2007است زیرا یک دسته پر زیر آروارۀ پایینش وجود دارد )

اند خانوادۀ الشخورها است كه غذای او استخوان است. در ادبیات برخی شعرا این ویژدی همای را برجسته كرده

 كه بعد از این به آن می ردازیم.

ی از مظاهر آن بشمار : واهۀ فرّ همیشه از مالزمات هما بوده و هما در ادبیات فارسی یکآمیختگی فرّ و همای

میرود. علت این پیوستگی این است كه همای و دیگر پرنددان اساطیری نوعی واسطج عالم ماوراء و عالم طبیعت 

هستند. از سوی دیگر فرّ دوهری مینوی و قدسی و از سنخ امور متعالی است كه در باور قدما در اشکال خاصی از 

 جمله پرنده تجسم پیدا میکند. 

فرّ یا فرّه، بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین در اساطیر ایرانی، با مفهوم دینی و عطیج الهی  اطیر ایران:فرّ در اس

به معنای شکوه و فرخنددی است و در اصطالح اوستایی حقیقتی الهی و »ارتباط ویژه دارد. فرّ در اساطیر ایرانی 

و جالل و به مرحلج تقدس و عظمت معنوی كیفیتی معنوی است كه چون برای كسی حاصل شود او را به شکوه 

 )پژوهشی« میرساند و صاحب قدرت و نبوغ و خرمی و سعادت میکند. فرّه نیروی رابط جهان انسان و خدایان است

 (.465در اساطیر ایران، بهار: ص 
را دربرابر دشمنان فرّ ایرانی كه قدرت و شکوه الهی است و همواره ایران  -4از دو دونه فرّ سخن رفته است:  اوستادر 

فرّ كیانی كه موجب  -6نگهبانی میکند و از پرتو همین فرّ است كه ایران همواره مستقل، نیرومند و ثروتمند است. 

پادشاهی و اقتدار شاهان میشود. فرّ كیانی تنها برای كسانی میماند كه شایستگی آن را داشته باشند درغیر این 

 د و سرنوشتشان به ادبار و نکبت میگراید.صورت فرّ، از وجودشان رخت برمیبند

 

 هما در شعر قرن سوم تا قرن هفتم

: در این بازۀ زمانی بزردترین اثر حماسی ایران به منصج ظهور رسید. اثری كه پیوندی هما در شاهنامۀ فردوسی

 نشان درفش. -3پر هما  -6فرّ هما  -4عمیق با اسطوره دارد. اسطورۀ هما در شاهنامه دارای سه جلوه است: 

ها رمز سعادت، فرّ همای: فرّ یکی از ویژدیهای هما در اسطوره است و داهی بجای آن بکار میرود. هما در افسانه

دولت و پادشاهی شناخته شده و سعادتبخشی او جزو بدیهیات بشمار رفته است. در باورهای پیشینیان شاه همواره 

پس میتوان مفهوم فرّه را در اساطیر ایرانی در حالت »ی است. ظل اهلل است و داشتن فرّ موجب تداوم پادشاه

یافتج خود، نیرویی دانست آسمانی كه در نزد شاهان جای دارد و ادر شاهان خطایی كنند فرّه از ایشان تکامل

طنت او لرویگردان میشود. فرّ نه مستقیماً بر شاهان، بلکه بر جانوری فرودمیآمد و تا آن جانور از آن پادشاه بود، س

 (.44)همان: ص « استوار بود
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 در شاهنامه فرّ به هما منسوب است:

 همی بر سرش داشت سایه ز فرّ

 
 همای س هرش بگسترد پر 

 (94)شاهنامج فردوسی: ص                         

 تو فرّ همایی و زیبای داه

 
 تو تاج كیانی و پشت س اه                            

 ( 635)همان: ص                                    

فرّ همچنین ارتباط مستقیمی با مفهوم حاكمیت دینی و مشروعیت سیاسی در ایران باستان دارد. در شاهنامه همج 

شاهان ایرانی از فرّ ایزدی برخوردارند و تا زمان درستکاری با ایشان است. جمشید تا زمانی كه ادعای خدایی نکرده 

 بود اما: بود، صاحب فرّ

 منی كرد آن شاه یزدانشناس

 
 ز یزدان ب یچید و شد ناس اس 

 (41)همان: ص                                        

 دون دشت روزبه جمشید بر، تیره

 
 فروز همی كاست زو فرّ دیتی 

 )همانجا(                                               

كه فرّ ایزدی بصورت مرغ وارغن ]هما[ از پیکر جمشید جدا شد )فرهنگ ایران باستان، در اوستا نیز آمده است 

فرّ كیانی ابتدا به هوشنگ تعلق »(. در شاهنامه نخستین بار از فرّ دربارۀ هوشنگ یاد شده است: 354پورداوود: ص 

ان بر هفت كشور و دیوان و جادویافت كه از پرتو آن بر هفت كشور فرمان راند بعد به تهمورث منتقل شد كه او نیز 

(. فرّ، نیروی قدسی در میان آدمیان 454ها در ادبیات فارسی، یاحقی: ص )فرهنگ اساطیر و داستانواره« مسلط بود

 میگردد و بصورت یک پرنده از شخصی كه شایستگی خود را ازدست داده به فرد شایستج دیگری منتقل میشود.

وۀ دیگری از یاریگری و سعادتبخشی آن است. پر همای بواسطج نیروی مرتبط با در شاهنامه پر همای، جل :پر هما

 خداوند، پیروزی را برای پهلوانان به ارمغان میآورده است. چنانکه دشتاسب در شاهنامه به تاجش پر هما میآویزد:

 ب وشید زربفت رومی قبای

 
 ز تاج اندر آویخت پر همای 

 (461)شاهنامه: ص                                   

نشان درفش: یکی از نمودهای همای در شاهنامه، نگارۀ آن بر پرچم است كه به نشانج همایونی كاربرد داشته است. 

نقش و نگارهای منقش بر درفش در شاهنامه از مالزمات هر پهلوان و نشان از تبار پهلوانی است. فردوسی در 

 نام برده است:داستان زنگه شاوران از درفش همای پیکر 

 درفشی پس پشت پیکرهمای

 
 س هبد همی داشت بر پیل جای 

 ( 339)همان: ص                                     

بان ایران از دور درفش پهلوانان را یکی پس از آنجا كه پهلوانان ایران از جنگ یازده رخ پیروز بازدشتند، دیده

 نقش اهدها و همای داشته است اشاره میکند:  دیگری نام میبرد و به مهمترین آنان كه

 پس هر درفشی درفشی به پای

 
 چه از اهدها و چه پیکرهمای 

 (565)شاهنامه: ص                                 

ای در شعر فردوسی بر آن است تا برای اساطیر خود محتوای عقالنی متذكر شود. او هما را با ویژدیهای اسطوره

ای نیست كه است اما در نظام فکری فردوسی، كه خرد و اندیشه جایگاه واالیی دارد، هما آن پرندهخویش آورده 

بر شانج هر كس با هر منش و ویژدی نادرستی بنشیند و پادشاه شود؛ بلکه هما نماینده فرّ و شکوهی است كه هر 

سایج خدا بر زمین باشد و بر مردم  كس مسیری راستین را طی كند، نیرویی ایزدی او را حمایت میکند تا بتواند
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حکومت كند و این یک باور عقالنی است كه فردوسی از بطن اساطیر، كه عمدتاً تخیلی و غیرعقالنی هستند، بیرون 

ش العاددی خویمیکشد. فردوسی با استادی شگرفی این دو ضد را با هم میآمیزد بطوریکه اسطوره از جنبج خارق

رددرایانج فردوسی نمایان میشود و به ماناترین شکل در باور و اندیشه مینشیند. نتیجه فاصله میگیرد و در كالم خ

اینکه هما در مسیر خود از دوران اساطیری به عصر خردورزی و خرددرایی قرن چهار و پنج میرسد و فردوسی 

 اسطوره و خرد را با یکدیگر تلفیق میکند.

قرن سوم تا اواخر قرن ششم، ویژدیهایی از هما بچشم میخورد در شعر هما در نگاه شاعران غنایی این دوره: 

كه در شاهنامج فردوسی بدان اشاره نشده است مانند استخوانخواری، قناعت و... . اما موضوعاتی مانند فرّ و پر هما، 

ب یسایه و مباركی آن با دزارش شاهنامه همانندی دارد. بیشترین رویکرد شعرای این دوره به صفات هما بترت

 اولویت چنین است:
اغلب شاعران مداح و وابسته به دربار این دوره به فرخنددی هما اشاره كردند. با غلبج روح  مباركی و همایونی:

ای این پرنده را به ممدوحین خویش نسبت ستایش و مبالغه در مدح امرا و سالطین این عهد، ویژدیهای اسطوره

 اند. تر دانستهداده و داه آنان را از مرتبج هما واال
 تر از هما تصور كرده است: ای ممدوح را فرخندهفرخی سیستانی در قصیده

 سایج او بر همای افتاد روزی در شکار

 
 زان سبب بر سایج پرّ همای افتاد فرّ 

 (33)دیوان فرخی: قصیده                           

 میداند.  و در جای دیگر، عالوه بر ممدوح، رایت او را نیز خجسته

 ادر همای نبودی خجسته رایت تو

 
 كه داندی كه همایون بود به فال همای 

 (651)دیوان فرخی: قصیده                         

او در چند جای دیگر از رایت میمون محمود غزنوی و طالع همایون او یاد كرده است )همان: قصیده 

ی پیکر و همایوندر شعر فرخی سیستانی، یادآور درفش همای (. اشاره به مباركی و خجستگی پرچم654/659/441

 است كه در شاهنامه بدان اشاره شده است.

 منوچهری دامغانی در ستایش ممدوح خود، بال خجستج هما را چون چتری مبارک بر سر ممدوح میداند: 

 فرخ فری كه بر سرش از ماه و آفتاب

 
 چترست چون دو بال خجسته فی 

 (44)دیوان منوچهری: قصیده                     

 الملک طوسی، چنین بهره برده است:امیر معزی از این خصوصیت همای در مدح خواجه نظام

 تو همامی و قلم در دست تو همچون همای

 
 هست روز ما همایون از همای و از همام 

 (354)دیوان امیر معزی: قصیده                   

 شاه سلجوقی، همت او را همچون هما مبارک میداند:ای در مدح ملکدر قصیده

 همای همت او فرخ و همایون است

 
 بشرق دارد پر و به غرب دارد بال  

 (694)همان: قصیده                                 

خته اآمیز ممدوح خاطی خویش چنان پیش تدر جایی دیگر كه تیر شاه به اشتباه به او اصابت كرده، در مدح اغراق

 ای از سایج مبارک هما بر خویش میداند:كه آن را نشانه

 بر من همای همت او سایه دسترید

 
 چون در تنم شد آهن پیکان او نهان 

 (356)همان: قصیده                                  
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 الوزرا احمدبن مخلص، را به دسترددی سایج هما میداند:انوری دسترۀ عدل جالل 

 یی است كه چون سایه بگستردعدل تو هما

 
 خطر آمدخاصیت خورشید در آن بی 

 (434)دیوان انوری: ص                              

 انوری در جایی پادشاهی ممدوح را بر فرّ هما برتری میدهد:

 آنکه از ابر كفش آب خورد كشت امید

 
 وانکه بر خاک درش رشک برد فرّ همای 

 ( 114)همان: ص                                    

 سیدحسن غزنوی نیز در مدح بهرامشاه چنین میسراید:

 وار از جهت جلوه بردشادطاووس

 
 چتر همای سایج او پر و بال ملک 

 (457)دیوان سید حسن غزنوی: ص                

نیز در پیوند با هما دیده  در اواخر این دوره، در كنار مضامین مدح و ستایش امرا و سالطین، توجه به معشوق 

 میشود:

 خرامای همایون همای كبک

 
 دل عشاق آشیانج تو 

 (4554)دیوان سنایی: ص                           

 خاقانی شروانی سایج دیوار كوی معشوق را بر سایج هما ترجیح میدهد:     

 طالب ظل همایی نیستم

 
 سایج دیوار در كوی تو بس 

 (466)دیوان خاقانی: ص                             

آمیز ابراز میکند كه از این ضایعج اسفبار ای سروده و در آن با لحنی مبالغهخاقانی در سوگ فرزند شروانشاه قصیده

 و نامیمون، نافرخی به فرّ هما رسیده است: 

 تا شاهباز بیضج شاهی درفته مرگ

 
 نافرخی به فرّ همای اندرآمده  

 (533)همان: ص                                    

اند. نظامی در تصویر استعاری، خورشید را از آن جهت كه در برج ای بدیع بتصویر كشیدهداه نیز هما را به شیوه 

حمل واقع شده، همای حملی تصور كرده و درخشش و نورانیت خورشید در برج حمل را به فرّ هما تشبیه نموده 

 ندهمتی انسان چنین میسراید:و در بزردمنشی و بل

 فرّ همای حملی داشتی

 درچه پر عشق تو غایت نداشت

 

 اوج هوای ازلی داشتی 

 راه ابد نیز نهایت نداشت

 (477)مخزن االسرار: ص                           

ما برخالف ای و در جایگاه یک پرندۀ واقعی از دونج كركسهاست. ااستخوانخواری: هما خارج از دنیای اسطوره

ها رها میکند و پس كركسها، غذای هما فقط استخوان است. هما استخوانها را از زمین ربوده و از باال بر روی صخره

از قطعه قطعه شدن، مغز استخوان را میخورد. این ویژدی هما دستمایج مضامین شاعرانه قرار درفته و به تعابیر 

خوار استخوانهای دران دشمنان ممدوح خویش میداند )ر.ک: ریزه مختلف در شعر بکار رفته است. انوری هما را

دوی سلطان سنجر، نیز خود را از مباركی پیکانی كه با دست شاه (. امیرمعزی، شاعر مدیحه355دیوان انوری: ص 

 به بدنش فرورفته همچون همایی میداند كه استخوانش تیر شاه است.
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 وز بهر آنکه قوت همای استخوان بود

 
 فت در تن من طبع استخوان آهنبگر 

 (564)دیوان امیر معزی: ص                        

خاقانی در شکایت از روزدار و شرایط نامساعد خویش با ایجاد تناسب بین استخوان و هما، زاغ را نماد حرص و 

 هما را نماد همت میداند و با لف و نشر شاعرانه از زمانه چنین شکایت میکند:

 و همای همت رازاغ حرص 

 
 ریزه و استخوان نمیبینم  

 ( 644)دیوان خاقانی: ص                            

آزاری ازآنجاكه هما از جسد جانور فقط به استخوان آن بسنده میکند، در نظر خاقانی و نظامی، به قناعت و كم

 متصف شده است: 

 من فارغم از دانج هركس چو همای

 
 كس رخ منمای تو نیز چو سیمرغ به 

 ( 715)همان: ص                                     

 چون تو همایی شرف كار باش

 
 آزار باشكم خور و كم دوی و كم 

 ( 444)مخزن االسرار: ص                             

با ویژدی ظرفیتهای قدسی و آسمانی هما، كه در متون كهن و شاهنامج فردوسی بدان پرداخته شده است، 

استخوانخواری تناسب چندانی ندارد و بازتاب این كنش، از نقش اساطیری و مفهوم عمیق و قدسی هما كاسته و 

 از آن صرفاً یک نماد ساخته است.

هما بااینکه اصالت ایرانی دارد، شاعران این عهد آن را با عناصر مذهبی تلفیق هما با مفاهیم دینی در این دوره: 

ای فرهنگ ایرانی شده و از سوی دیگر سبب های اسطوره. این امر از یک سو موجب حفظ بنمایهاندتلفیق كرده

زایایی مفاهیم متنوع در ادبیات ایرانی است. مواردی از قبیل: ارتباط هما و سدره و محرم وحی بودن در شعر سنایی 

در كنار حرم كعبه و تلفیق سایج بودن هما در قصاید مدحیج سیدحسن غزنوی و بکاربردن هما « آشیانسدره»و 

ای از امتزاج فرهنگ دینی و ملی است. این هما زیر عرش معال و ارتباط آن با آیج الکرسی در شعر خاقانی، نمونه

نگاه مذهبی به هما در شعر دورۀ بعد، با راه یافتن عرفان به شعر بیش از پیش نمایان میشود؛ بویژه كه نگاه 

دفتمان غالب این دوره است، جای خود را به ستایش معشوق میدهد و در دورۀ بعد،  ستایشگرانه به ممدوح، كه

 ای مییابد، بیشتر میشود. نمونج ابیات: كه معشوق آسمانی جایگاه ویژه

 سدرۀ طاووس یک پر كز همای دولتش

 
 بر پر خود بست از آن مر وحی را محرم بود  

 ( 445 )دیوان سنایی: ص                            

 سلطان ابوالمظفر بهرامشه كه ساخت

 
 عالی همای همتش از سدره آشیان 

 (413و  469و447و434)دیوان سیدحسن غزنوی: ص  

 این كعبه را به جای كبوتر، همای بخت

 
 كاندر حرم مجاورت این دیار كرد 

 (414)دیوان خاقانی: ص                            

 آیه الکرسی ز بر خوانده به چتر شاه بر چرخ

 
 چترش همایی زیر پر عرش معال داشته 

 (395)همان: ص                                     

بنابراین توجه شاعران این دوره به میمنت و همایونی، بال و سایج هما، فرّ هما و استخوانخواری آن بدون دخل و 

یش، متناسب مینماید. هرچه به پایان این عهد نزدیک تصرف است. ویژدیهای مزبور برای پرداختن به مدح و ستا

میشویم، تلفیق داللتهای مذهبی با موضوعات مرتبط با هما خودنمایی میکند. در این دوره تشبیه بلیغ با محوریت 
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( و 154(، همای همت )همان: ص 144هما رواج پیدا كرد. تركیبات تشبیهی همای فضل )دیوان امیرمعزی: ص 

(، و تركیبات تشبیهی از این 657(، همای بقا )همان: ص 444همای جود )دیوان انوری: ص  (564)همان: ص 

دیری از خصوصیات هما درجهت دست بخصوص در قصاید مدحی امیرمعزی و انوری شاعر كامالً مبین بهره

 ستایشگری است. 

 

 هما در نگاه شاعران قرن هفتم تا نهم 

ود در دربار شاهان را ازدست داد و اغلب شاعران به مضامین اجتماعی پس از حملج مغول، شعر جایگاه پیشین خ

به  اعتباری دنیا، و درایشو عرفانی روی آوردند. مضامینی مانند ستایش معشوق آسمانی، اعتقاد به قضا و قدر، بی

و  رفاندینی، جای مضامین دورۀ پیشین را درفت. این امر موجب رواج روحیج درونگرایی و دسترش ع-هویت ملی

: 4/3( است. )تاریخ ادبیات صفا،ج444تصوف در شعر شد. پیشتاز شاعران عارف این دوره عطار نیشابوری )مقتول

تنها در شعر این دوره بلکه در نثر، كه جریان حاكم بر آن عرفان و معشوق آسمانی است، چهرۀ (. لذا نه41-4صص

( 566اثر روزبهان بقلی )متوفی  عبهرالعاشقیند میگیرد. در هما بعنوان اسطورۀ ایرانی نیز رنگ دینی و عرفانی بخو

بوالعجب همایی است كه از آسمان بقا روی به جهان فنا دارد و از جهان »در ذكر حالت عارفانج سالک آمده است: 

 (.46)عبهرالعاشقین: ص « فنا روی به عالم بقا دارد

 دا كرده است:همای در این دوره با مضامین زیر در شعر شاعران نمود پی

، صحبت از مرغانی است كه با هدایت هدهد در مسیر رسیدن به سیمرغ قرار دارند و در الطیرمنطقدر  نماد زهد:

ار، عط الطیرمنطقایستند. هما با تمام صفات نیکش در میان فوج پرنددان تعدادی از جمله هما از حركت بازمی

نی است كه شیفتج نفوذ و تأثیر خود در اجتماع میشوند و از نماد كسا»بسیار مغرور و معجب ظاهر شده است و 

)منطق الطیر، مقدمج شفیعی كدكنی: ص « نشینی میخواهند در ارباب جاه نفوذ داشته باشندراه زهد و دوشه

 هما به سگ تشبیه شده است: اسرارنامه(. خوارداشت هما در دیگر آثار عطار نیز دیده میشود. در 479

 چو سگ باری كنون با استخوان است )اسرارنامه(  /طان نشان است همای عالم ار سل
یکی از ویژدیهای هما بلندپروازی است. شاعران این دوره از این ویژدی برای تبیین جایگاه معشوق  بلندپروازی:

 ند:اند. حافظ جایگاه معشوق یا ممدوح را بسی فراتر از هما میداآسمانی و دور از دسترس بودن آن بهره جسته

 همای اوج سعادت به دام ما افتد

 
 ادر تو را دذری بر مقام ما افتد 

 (53)دیوان حافظ: ص                                

 در جایی دیگر زلف سیاه معشوق را به پرهای سیاهرنگ هما تشبیه كرده است:

 همای زلف شاهین شه رت را

 
 دل شاهان عالم زیر پر باد 

 (14)همان: ص                                      

را در غزلیات خود بکار برده و معشوق را از نظر دوردست « همای عشق»ه.ق( تركیب 494-756خواجوی كرمانی )

 بودن و مباركی به هما تشبیه میکند:

 تو آن خجسته همای بلندپروازی

 
 كه در هوای تو پر میزند كبوتر دل 

 (345مانی: ص )دیوان خواجوی كر                

 هوای یار همایی بلندپرواز است

 
 كه در دلم طیران میکند به بال جمال  

 (343)همان: ص                                      
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 موالنا معتقد است میتوان هما را در دام آورد:       

 آیدودر همای تورا هر سحر نمی

 
 های دام كنیمز جان و دیده و دل حلقه 

 (454)كلیات شمس: ص                           

مقدار عاشق در عشق جانان فرّ مضمون عاشقانج فرّ هما: در اشعار این دوره فرّ هما مضمون عاشقانه دارد. دل بی

 همایی مییابد:

 محترم دار دلم كاین مگس قندپرست

 
 تا هوادار تو شد فرّ همایی دارد  

 (444)حافظ: ص                                      

 جدا از مضامین عاشقانه با مضمون همای، در فضای مدح و ستایش ممدوح نیز كم و بیش فرّ هما بکار رفته است:

 آهو از پشتی عدلت میرود در چشم شیر

 
 بوم را اقبال بختت میدهد فرّ هما 

 (434)دیوان سلمان ساوجی: ص                    

اند. دویا آثار تاخت و تاز ای هما، شاعران این دوره كمتر به فرّ هما توجه نشان دادهدر مقایسه با سایر ویژدیه

 مغوالن و حاكمیت غاصبانج آنان، تصور از مباركی و فرّ و شکوه سلطنت را از ذهن شاعران زدوده است. 

ه سعادت میرسد ای هما سایج مبارک اوست كه بر سر هر كه فتد بازجمله ویژدیهای اسطوره سایج مبارک هما:

اند. سعدی در ابیاتی چند از غزلیات (. شاعران این دوره از سایج هما درونمایج عاشقانه ساخته544)لغت فرس: ص 

 خود، هما را معشوقی میداند كه عاشق، آرزوی سایج مباركش را بر سر دارد:

 تو همایی و من خستج بیچاره ددای

 
 پادشاهی كنم ار سایه به من برفکنی 

 (439)كلیات سعدی: ص                            

 داه اقبال و نیکبختی میداند:و حافظ سایج معشوق را جلوه

 داه طایر اقبال باشد هركجاجلوه

 
 سایه اندازد همای چتر دردونسای تو 

 (5559)دیوان حافظ:                               

 هما میداند: سلمان ساوجی فرخنده بودن حال خویش را در سایج

 باری تو جدا نیستی ای دل ز دو زلفش

 
 فرخ تو كه در سایج اقبال همایی 

 (195)دیوان سلمان ساوجی: ص                 

او معتقد است معشوق سایج همای كرمش را از هر كه بازدیرد، دچار شومی و بداقبالی میشود )ر.ک: دیوانسلمان 

 (.446ساوجی: ص 

 عشوق میخواهد سایه از سر او برندارد: سیف فرغانی نیز از م

 همای عشق ترا هست آشیانه دلم

 
 مباد سایج این مرغ از آشیان خالی 

 (959)دیوان سیف فرغانی: ص                    

ای را به آفرین الهی، سایج همای اسطورهاما موالنا عشق را برتر از همه چیز میداند و عاشق در پرتو همای عشق

 رد:هیچ میگی

 اش عاشقادر عالم هما دیرد نجوید سایه

 
 كه او سرمست عشق آن همای نامور باشد 

 (664)كلیات شمس: ص                           

 نیز دیده میشود. 415/ 439این مضمون در غزلهای 
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 جامعه از هما بهرهاند. حافظ برای بازتاب شرایط نابهنجار داهی نیز سایج هما را در مضامین اجتماعی بکار درفته

 ای را كه نااهالن بر آن حاكمیت دارند، محروم از سعادت میداند: جسته است. او بطور ضمنی جامعه

 همای دو مفکن سایج شرف هردز

 
 در آن دیار كه طوطی كم از زغن باشد 

 (644)دیوان حافظ: ص                              

یمن آن است. از سویی دیگر االت و صفات هما حکایت دارد، سایج خوشدر شعر حافظ آنچه بیش از هر چیز از ح

 او به سقوط ارزشهای اخالقی جامعه اشاره دارد و توصیه به بلندهمتی و مناعت طبع میکند:

 دولت از مرغ همایون طلب و سایج او

 
 زانکه با زاغ و زغن شه ر دولت نبود 

 (693ص )همان:                                     

 حوصله كاری نکندسایج طایر كم

 
 طلب از سایج میمون همایی بکنیم 

 (541)همان:                                        

 سعدی نیز هما را در مقابل بوم كه نماد نکبت و شوربختی است قرار میدهد و مفهومی اجتماعی میسازد: 

 كس نیاید به زیر سایج بوم

 
 شود معدوم ور همای از جهان 

 (15)كلیات سعدی: ص                             

 اند كه اغلب رنگدیری از این خصوصیت هما، مضامین بدیعی خلق كردهشاعران این دوره با بهره استخوانخواری:

 ند: او بوی اجتماعی دارد. سعدی با حسن تعلیلی بسیار زیبا، علت ارزش و بزردی هما را در نیازردن جانوران مید

 همای بر همه مرغان از آن شرف دارد

 
 كه استخوان خورد و جانور نیازارد 

 (55)همان: ص                                      

 مقام نمیداند:حافظ استخوانخواری را الیق همای بلندهمت و عالی

 همایی چون تو عالیقدر حرص استخوان تا كی؟

 
 فکندیدریغ آن سایج همت كه بر نااهل ا 

 (544)دیوان حافظ: ص                              

 سلمان ساوجی با نگاهی به اوضاع ناسازوار زمان، خود را به تسلیم دربرابر شرایط زمانه دعوت میکند:

 غم مخور سلمان كه چرخ از خوان خویش

 
 هر همایی را كه بینی استخوانی میدهد 

 (156مان: ص )دیوان سل                           

 خواجوی كرمانی در فانی بودن دنیا ارزش همای س هر را از استخوان نیز كمتر میداند:

 دال سود عالم زیانی نیرزد

 
 همای س هر استخوانی نیرزد 

 (449)دیوان خواجوی كرمانی: ص                

 (.176ص  وی در غزلی دیگر خود را دربرابر همای عشق، شکسته استخوان میداند )همان:

عراقی در چندین بیت از اشعارش به هما و استخوانخواری اشاره كرده است. تركیبات همای وصل/ همای عشق/ 

 (.463همای همت مضمون عاشقانه دارد. )دیوان عراقی: ص 

 وهای عاشقانه و عارفانه ای هما برای عمق بخشیدن به تجربهحاصل كالم اینکه شاعران این عهد از عناصر اسطوره

یا نمایاندن اوضاع اجتماعی روزدار خویش بهره میبرند. رساترین رویکرد به هما كه دربردیرندۀ همج ویژدیهای آن 

اعم از مباركی، بلندپروازی، سایج میمون، استخوانخواری و فرّ و شکوه است، در كالم حافظ یافت میشود. حافظ 

ای دخل و تصرف نمیکند و در اصلِ داستانهای اسطورهاسطورۀ هما را در همان كسوت قدیمی و اصیلش بکار بسته 
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و هدف اصلیش تبیین مفاهیم عاشقانه، عارفانه یا اجتماعی است. شاعران دیگر نیز كم و بیش به هما و صفات آن 

اند؛ نظیر موالنا كه در غزلیات خود جایگاه هما را دربرابر معشوق بسیار ناچیز میداند و بجای همای توجه نموده

(. در میان ویژدیهای هما به سایه و 594ای، همای عرفانی و الهی خلق نموده است )ر.ک: غزل شمارۀ رهاسطو

استخوانخواری آن در پیوند با مفاهیم عاشقانه و اجتماعی بیشتر توجه شده است. كمترین توجه به فرّ هما است 

ا هما در شعر حافظ را میتوان آیینج كه در آشفتگیهای سیاسی و اجتماعی آن دوره چندان جایگاهی ندارد. لذ

 تمامنمای شرایط این دوره دانست.

 

 هما در شعر قرن دهم تاپایان قرن دوازدهم

این دوره از آغاز حکومت صفویان تا انقالب مشروطه فرازونشیبهایی را بهمراه داشت. از  وضع شعر در این دوره:

عباس صفوی و نادرشاه افشار و خان زند همراه بود، از  سویی با كامیابی نظامی مردانی چون شاه اسماعیل و شاه

 نظر جاهل مالزمت داشت و ادرچه وحدتسوی دیگر با فرمانروایی مردانی ناالیق با پیشوایی فکری متعصبان كوته

 ملی و تمامیت ایران، كه با حملج تازیان و هجوم مغول و ایلغار تیمور ازمیان رفته بود، احیا شد ولی در همان حال

فرهنگ، دوران جدیدی از تنزل فکری و عقلی و ادبی در ایران پیریزی شد )تاریخ ادبیات، با برتری شمشیرزنان بی

توجهی (. در این دوران رشد و شکوفایی قابل توجهی در ادبیات و شعر فارسی رخ نداد. بی4-4: صص 4صفا، ج

را بخود جلب كرد. خروج شعر از دربار موجب شد دربار صفویه به شعر، و ادبگرایی سالطین هند، شاعران ایرانی 

مایگی و سستی در شعر افزون شد و در پی این اوضاع نابسامان، بازدشت وران كمسواد به شعر روی آورند و بیپیشه

به شیوه و الگوی دذشتگان در شعر رونق درفت. اما این بار نیز بسبب فقر فرهنگی جامعه، زبان و تخیل و اندیشج 

ای درایش به اساطیر ملی نیز به دو شیوه بود: در دورۀ ها بود. در چنین اوضاع آشفتهقلید و تکرار دفتهشاعران ت

های ادبی و هنجاردریزی از آنچه دذشتگان حکومت صفویان شاعران بدنبال یافتن مضامین تازه، با استفاده از آرایه

ند. در مقطع دیگری از این دوره همزمان با اوایل قاجار، اند، تصاویر متضاد و متناقضی را از مرغ هما بیان كرددفته

 الشعاع نمادهای مذهبی قرار درفت.اساطیر ملی با عناصر مذهبی دره خورد و ویژدیهای ملی آن تحت

ارزش: در این دوره در قیاس با دورۀ پیشین از ارزش هما كاسته شده است. اغلب شاعران قرن دهم و همای بی

ا زوددذر و تیره میدانند و آن را دلیلی بر ناپایداری دولت و سعادت تلقی میکنند. در نظر آنان یازدهم سایج هما ر

دولتی كه برخاسته از سایه و بال هما باشد دذرا است؛ زیرا سعادت از نظر آنها امری ذاتی است. از میان شعرای 

های ادبی و ه از صناعات و آرایهصائب با استفاد»این دوره صائب چهرۀ هما را چندان مثبت جلوه نمیدهد. 

اند، تصاویر و مفاهیم متناقضی دربارۀ هما ارائه داده است؛ بنابراین آرای هنجاردریزی از آنچه پیشینیان دفته

 (.654)سایج بال هما، رنجبر: ص « ای شاهد هستیممختلف و داه متضادی را در شعر صائب دربارۀ همای اسطوره

 باشدسعادت ازلی جو كه در دذر 

 
 سعادتی كه ز بال و پر هما بخشند 

 (494: ص 1)دیوان صائب، ج                      

 ز سایه و پر و بال هما كه در دذر است

 
 زوال دولت ناپایدار معلوم است 

 (915: ص 6)همان، ج                               

 : سعادت میدانندصائب كسانی را كه به امید همای سعادتند بی

 ما دذشتیم از هما و سایج اقبال او

 
 تا كدامین بیسعادت بر سر خود جا دهد 

 (4335: ص 3)همان، ج                             
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 صائب، حتی در مفهوم عاشقانه، سایه دیوار را بر سایه هما ترجیح میدهد:

 بال هما را به سایه نشینان دذاشتیم

 
 تبا داغ عشق زینت افسر چه حاجت اس 

 (464: ص 6)همان، ج                               

 نشان میداند: و داه عشق را نیز مانند همای سعادت بی

 ز عشق نیز اثر در جهان نمیدانم

 
 كه این همای سعادت در آشیانه كیست 

 (993)همان: ص                                     

 پذیر میداند:او دولت هما را زوال

 كن چون عقاب از سایج بال هما صائبحذر 

 
 كه در یک جا دو ساعت دولت دنیا نمیماند 

 (4535: ص 3)همان، ج                             

 بیدل دهلوی نیز چنین اشاره میکند:

 از بال هما كیست كشد ننگ سعادت

 
 بیدل ز سر ما نشود سایج ما كم 

 (964: ص )دیوان بیدل                             

 ثبات میدانند:آنان هرآنچه را با هما نسبت داشته باشد بی

 دولت شاهی ندارد بیش از این رنگ ثبات

 
 كز هواپرورددان سایج بال هماست 

 (357)همان: ص                                     

 قیاس با هما برتر میشمارند: داه رسیدن به دولت را مستلزم تالش و استعداد اكتسابی میدانند و خود را در  

 دولت افتاده است در قدمم

 
 پر و بال هما حصیر من است 

 )همانجا(                                              

 كلیم كاشانی سایج دیوار فقر را بر سایج هما ترجیح میدهد:

 غافل بود ز سایه دیوار كنج فقر

 
 آن را كه دل به سایج بال هما كشد 

 (435)دیوان كلیم كاشانی: ص                      

 سری كه دولتش از سایج دریبان است

 
 به زیر سایج بال هما نخواهد شد 

 (433)همان:                                           

.ک: دیوان اما برخی مانند وحشی بافقی خرسندند كه در روزدار نامساعد الاقل فرّ هما و سایج آن باقی است )ر

(. وحشی در بیتی دیگر به دل خویش خطاب میکند كه ادر كسی طالب سایج همای باشد، 495وحشی بافقی: ص 

 در صورت جفای روزدار، دچار ماللت نخواهد شد )همانجا(. 

ز عرفان اند. اما چهرۀ عرفانی هما در این دوره نشانی اچهرۀ عرفانی هما: داه نیز هما را در فضای عرفانی نشان داده

 عمیق و اصیل قرون قبل را ندارد. وحشی بافقی شاعر قرن دهم هما را چنین خطاب میکند:

 تنگ مکن ای هما خانه بر این خاكیان

 
 شه رۀ ال دشا كنگره اال طلب 

 (495)همان: ص                                      

دورۀ قاجار، تابع توجه دربار به شاعران و بازدشت تفکر چهرۀ مثبت هما: تغییر نگاه به هما و ارج نهادن به آن در 

شاعران عهد قاجاری به دوران كهن است. فروغی بسطامی، شاعر مدیحه سرای قاجاری، ناصرالدین شاه را به همای 

 بال تشبیه كرده و خود را زیر سایج او خوش میداند:زرین
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 بالبه سایج تو خوشم ای همای زرین

 
 نشیمن است تو را كه بر صنوبر دلها  

 (41)دیوان فروغی بسطامی: ص                    

برخی شاعران این دوره به تبعیت از نظام فکری شاعران كهن، سایج هما را مبارک دانسته و آن را در پیوند با 

قی در افاند. این نگاه بیانگر پیوند عناصر ملی و مذهبی در این دوره است. وحشی بمفاهیم مذهبی بکار درفته

 ستایش موال علی )ع( چنین میسراید:

 كجا با همای سر بارداهش

 همای ظفر بر سرت دسترد پر

 

 آشیانیتواند زدن الف هم 

 به روی زمین فرش خون دسترانی 

 (653)دیوان وحشی بافقی: ص                     

مظاهر مذهبی را بر اسطورۀ ملی برتری كلیم كاشانی در ستایش موال علی )ع( به سایج هما اشاره كرده و در آن 

 ای دیگر هر دو را همسنگ یکدیگر ارزش مینهد:(. در قصیده6داده است )ر.ک: دیوان كلیم كاشانی: ص 

 سایج دستت كه نبود جز یداهلل فوق او

 
 هست بر سیف و قلم چون سایج بال هما 

 (335)همان: ص                                      

( و در 443ه.ق( در مدح امام رضا )ع( )ر.ک: دیوان حزین الهیجی: ص 4494-4453حزین الهیجی )همچنین 

 ( سایج صعوۀ این دو بزردوار را همچون سایج هما مبارک و سعادتمند میداند.465وصف امام عصر )عج( )همان: ص 

اند. كلیم كاشانی كرده استخوانخواری: در این عصر، شاعران برای استخوانخواری هما مضامین متنوعی خلق

( و در 436پذیر بودن آن میداند )ر.ک: دیوان كلیم كاشانی: ص ( استخوانخواری هما را نشانج سختی4544)متوفی

 (. 414جایی دیگر علت بی استخوان نماندن هما را قناعت آن تصور میکند: )همان: ص 

 ید:دیری از این ویژدی، در وصف ریاكاران چنین میگوصائب با بهره

 لشکر به كام زاغ فشانند بیدریغ

 
 ها با هما كننددر استخوان مضایقه 

 (6535: ص 1)دیوان صائب، ج                    

(. و داه شرایط نابهنجار 145: ص 4داهی استخوانخواری هما را دلیل دوری از مستی غرور میدانند )همان، ج

 از اوج ارزش خویش فرومیفتد: اجتماعی مضمون تفکری میشود كه در آن هما كامالً

 مرگ تلخ از زنددی خوشتر بود در كشوری

 
 كز دهان سگ هما را استخوان باید درفت 

 (366)دیوان بیدل: ص                              

اند داه از اینکه استخوان نصیب هما و شهد نصیب مگس است، بر شرایط نامساعد و نامتعادل اجتماعی خرده درفته

( و داه از اینکه در سایج عنایت آنان، دیگران به دولت رسیدند و خود بیبهره از اقبالند 445وان قاآنی: ص )دی

(. داه نیز خود را بجهت غنای درویشی و قناعت 454: ص 6اند )ر.ک: دیوان صائب، جخویشتن را با هما برابر دانسته

این عهد، هما چون دغدغج استخوان دارد، مظهر قناعت (. در ذهن شاعران 744: ص 6برتر از هما میدانند )همان، ج

 (. 4956نیست )همان: ص 

ها و داستانها شکل میگیرد، مملو از عناصر محسوس و ملموس باری در شعر این دوره تخیلی كه پیرامون اسطوره

نون، دباد شور جاست. شاعران این عصر موارد غیرزمینی و اثیری را زمینی و مادی میکنند تا قابل تجسم باشد )در

 ای آن بسیار فاصله دارد.(. چنانکه دیدیم تصاویر هما با تصویر اسطوره44-54لنگرودی: ص شمس 

دار و دم او بلند و از خصوصیات ظاهری هما پرهای سیاهرنگ است. بال هما بلند، باریک، زاویه هما و سیاهی:

نقار مانند در زیر مار سیاه است كه به موی سیاه ریششکل و به رنگ تیره است. روی تنه و بالها و ناحیج منقلوزی
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(. در این دوره، كه دقت در جزئیات شاخصج اصلی آن 444منتهی میشود )راهنمای پرنددان ایران، منصوری: ص 

ان منصبها مطرح است. صائب غفلت صاحبسازی با آن بیش از سایر دورهاست، اشاره به سیاهی بال هما و مضمون

 متی را از سیاهی سایج بال هما میداند:در امور حکو

 دزیری نیست از غفلت دل ارباب دولت را

 
 كه این ابر سیه از سایج بال هما خیزد 

 (4171: ص 3)دیوان صائب، ج                     

 بیدل نیز نبوغ خود را در هنجاردریزی از ویژدی هما و سیاهی بال آن، چنین نمایانده است:

 ر شاهی نمیکشیمما درد سر ز افس

 
 بخت سیاه ما چه كم از سایج هماست 

 (345)دیوان بیدل: ص                               

سیاهی بال هما دستمایج مضامین عاشقانه نیز بوده است. تشبیه زلف سیاه معشوق به هما در شعر حزین الهیجی 

 در بیتی از حافظ دارد:« ای زلفهم»ارتباط تصویری دقیقی با نگرش سلمان ساوجی و تركیب تشبیهی 

 باری تو جدا نیستی ای دل ز دو زلفش

 
 فرخ تو كه در سایج اقبال همایی 

 (195)دیوان سلمان ساوجی: ص                  

 همای زلف شاهین شه رت را

 
 دل شاهان عالم زیر پر باد 

 (414)دیوان حافظ: ص                             

 ر شکن زلف تو جا داشتخوش آن كه دلم د

 
 بخت سیهم خاصیت بال هما داشت 

 (644)دیوان حزین الهیجی: ص                  

 كلیم كاشانی نیز در توصیف زیباییهای صوری معشوق به بال سیاه هما اشاره كرده است:

 روزی رهایی نیست مژدان تو رااز سیه

 
 درچه ابرویت به سر بال هما را دیده است  

 (545ن كلیم كاشانی: ص )دیوا 

است )نوزوزنامه:  ای آمده است كه پیدایش تاک و شراب را به هما نسبت دادهافسانه نوروزنامهارتباط هما و می: در 

اند اما صائب تبریزی با نگاهی عارفانه و ای نکردههای قبل به ارتباط هما با می هیچ اشاره(. در دوره75-45صص 

 اط هما و شراب را چنین بیان میکند:با اسلوب معادله، ارتب

 ذوق مستی از حضور خسروی باالتر است

 
 عزت بال هما در سایج تاک است و بس 

 (6336: ص 5)دیوان صائب، ج                    

 سر بی مغز به اقبال هما مینازد

 
 حوصله را سایج تاک كند مست تنک 

 (455: ص 4)همان، ج                            

 دراییجویی و اسطورهحاصل اینکه به موازات پررنگ شدن توجه به واقعیات پیرامون خود در این دوره، حقیقت

یا  یابی وسنجی و مضمونای، شکل موجودی واقعی بخود میگیرد. شاعران با نکتهكمرنگ میشود و همای اسطوره

 اند.یرد، از هما در شعر خود بهره بردهپیروی از دذشتگان، كه مقطع پایانی شعر این دوره را دربر میگ

 

 هما از دیدگاه شاعران معاصر 
ه.ش( و تغییر و تحول در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، شعر مشروطه 4695با پیروزی انقالب مشروطه )

 نرفته از آب و رنگ سنتی خارج شد و از نظر مضمون، بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران دردید. در ایرفته

عصر، كه به شعر نو و فضای فرهنگی خاص آن منجر شد، تحوالت اساسی در ساخت و مضمون شعر بوجود آمد. 
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 ها را منطبق با وضعدر این شرایط طبیعتاً كاربرد اسطوره نیز رنگ دیگری بخود میگیرد. شاعر معاصر اسطوره

شعر معاصر با ویژدیهای زیر ظهور كرده  موجود بازسازی میکند. اسطورۀ هما نیز پس از دذر از قرون متمادی در

 است:

نماد فرخنددی و همایونی: این ویژدی در شعر مشروطه در راستای بیداری مردم بکار درفته شد و شعرا خجستگی 

 دیریهما را در تقابل با شوم بودن بوم و خفاش و زاغ نشان دادند. فرخی یزدی فریاد عدالتخواهی خود را با بهره

 ل چنین بازدو میکند: از همین تقاب

 هردز به هما بوم برابر نشود

 
 با بلبل باغ، زاغ همسر نشود 

 (435و  663)دیوان فرخی یزدی: ص             

عارف قزوینی از شعرای آزادیخواه این دوره نیز برای نمایاندن ناشایستگی مجلس قانونگذاری، آن را خانج جغد 

(. در شعری دیگر وكالی مجلس را 614ت )دیوان عارف قزوینی: ص فال نیسمیداند كه در شأن مرغ همایون

 (.137جغدهای نادانی میداند كه شایستگی شنیدن حدیث طایر فرخنده )هما( را ندارند )همان: ص 

ی ای دارد و ومیرزا در مدح امیرنظام قصیدههما داه در مضامین مدح و ستایش بکار درفته شده است چنانکه ایرج

 (.45همای ستوده است )دیوان ایرج میرزا: ص فرخنده را با عنوان

 آیییدسیییروش صیییبح سیییعییادت بشییییر می 

 
 آیدكه آن همای همایون صفیر می 

 (439)دیوان شهریار: ص                            

 ابتهاج نیز در ستایش آزادی و انقالب اسالمی چنین میسراید: 

خاک          خت ز  كه میگری عادت  مای اوج سییی  ه

 
 چین دام شمامان زمین دانهشد از ا 

 (67)سیاه مشق، ابتهاج: ص                        

ش( از شعرای سنتگرای این دوره نیز نمود یافته 4365-4695فرخنددی هما در شعر تعلیمی پروین اعتصامی )

 است: 

 در هر قبیله بیش و كم و خوب و زشییت هسییت

 
 مرغی كالغ الشخور و دیگری هماست 

 (44)دیوان پروین اعتصامی: ص                   

در دورۀ معاصر عشق از جهت مباركی و خجستگی با همای پیوند یافته است. در نگاه شاعران این زمان نیز سایج 

 معشوق سایبان اقبال و فرخنددی است: 

 ای كه به من افکنی خوشم چه كنمز سایه

 
 همای عرش كجا و كبوتر چاهی 

 (164: ص 4)دیوان شهریار، ج                     

 همیشه بر سر ما سایبان دولت باد

 
 كه سایه از سر ما چون هما دریغ نکرد 

 (55)سیاه مشق، ابتهاج: ص                       

آمیز معشوق را به همای سعادت تشبیه كرده و به بلندپروازی آن ش( در غزلی شکوه4317-4699رهی معیری )

 ای دارد:هم اشاره

 مه بیمار درد عشق توایمه

 تو همای سعادتی ز چه روی

 سایج بال توست دولتبخش

 تو ز تیمار كیستی بیدار؟ 

 ای چو بوتیمارصید غم دشته

 ساكن كوی توست، دولت یار 
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 سیرتو همایی، همای دردون

 
 من سحابم سحاب دوهربار

 (335)دیوان رهی معیری: ص                     

های ای ایرانی، كه در پیوند با كتب دینی زردشتیان و اسطورهنیز حضور دارد. این پرندۀ اسطوره هما در شعر آیینی 

ها و مفاهیم دینی و مذهبی اسالمی تلفیق یافته است. ایران باستان جایگاهی ویژه دارد، در این دوره نیز با آموزه

ام حسین )ع( از جهت میمنت و مباركی با در این پیوند و آمیختگی شخصیتهای واالیی چون موال علی )ع( و ام

 اند: برترین نماد فرخنددی در فرهنگ كهن در یکدیگر تنیده شده

 علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

 
 كه به ماسوا فکندی همج سایج هما را 

 (6: ص 4)دیوان شهریار، ج                       

 حسین ای همایون همای سعادت

 
 ک صبر و شهامتحسین ای شه مل 

 (44)دیوان صافی دل ایگانی: ص                   

فرّ هما: كاربرد فر در شعر این زمان بسیار اندک است. دویی نارضایتی عمومی از جریانات سیاسی و اجتماعی فرّ و 

شمسی( 4349-4647مقدار نموده است.  به زعم فرخی یزدی )شکوه هما را، كه ارتباط مستقیم با حکومت دارد، بی

آلود زمان، چنان تیره و فرادیر است كه ادر فرّ مبارک هما شوم دردد، جای شاعر مبارز معاصر، فضای خفقان

ه.ش( شاعر سنتگرای 4335-4645الشعرای بهار )(. اما در شعر ملک663شگفتی نیست )دیوان فرخی یزدی: ص 

و شکوه آن دستمایج ابزار جدید قرار درفته است. وی  این دوره، با زبانی فخیم كه یادآور شعر كهن است، هما و فرّ

 ای سروده و آن را مانند هما آیت و نشانج خدا میدند: پیما قطعهدر وصف آسمان

 اند از پیشتو همایی كه دفته

 سایه افکن به ما كه سایج تو

 

 كه هما آیتی بود ز خدای 

 بس مبارک بود چو فر همای

 (154ی بهار: ص الشعرا)دیوان ملک            

ای هما كاسته، چون موجب زنده ماندن آن میگردد اینگونه توصیفات تفننی در شعر معاصر درچه از جایگاه اسطوره

 ( در تقابل با جغد، از سایه و فر هما یاد میکند: 4344-4359ارزشمند است. مهدی اخوان ثالث )

« ر، سایه از فر هما دارم، هر چه هستم از شما هستممردم ای مردم من ادر جغدم به ویران بوم / یا ادر بر س»

 (.45)دوزخ اما سرد، اخوان: ص 

در نظر شاعران پیشین این ویژدی دلیل بر نیازردن جانوران دیگر و خصوصیت قناعت در هما است.  استخوانخواری:

ند. در طول تاریخ شعر فارسی اشاعران این دوره نیز برای بیان این مفهوم از این ویژدی ادرچه كمتر اما بهره برده

میتوان با صراحت دفت كه مضمون قناعت با استخوانخواری هما همواره پیوند داشته است. پروین اعتصامی كسی 

 مایه قناعت ورزد:ضمیر میداند كه با داشتن نعمتهای فراوان، مانند هما به اندکرا روشن

 دونضمیر آنکه از این خوان دونهروشن

 
 وار بجز استخوان نداشتقسمت، همای 

 (454)دیوان پروین اعتصامی: ص                  

همایون مرغ زیبای »از « اسب، هواپیما، رودكی و من»ه.ش( شاعر معاصر در شعر بلند 4379-4359نادر نادرپور )

 نام برده است:« اساطیری

هایش را كه ما بودیم، یک ت / طعمهاین همایون مرغ زیبای اساطیری، استخوانخواری كه اكنون آدمیخوار اس» 

 (.634)بردزیدۀ شعر نادر نادرپور: ص « یک از روی زمین برچید / نادهان برخاست...
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بنظر میرسد اسطورۀ هما در شعر این دوره، كه اغلب اجتماعی و سیاسی است، جایگاه چندانی ندارد. هما بدلیل 

انسان معاصر را، كه در جستجوی دموكراسی و آزاداندیشی ای خویش ظرفیت راهیابی به اندیشج ویژدیهای اسطوره

است، ندارد. سعادت بشر امروز در سایج دانش و قدرت تفکر و خالقیت اوست؛ بنابراین بازدویی ویژدیهایی مانند 

پردازی است. بااینحال سعادتبخشی، سایج مبارک هما، و فر هما نزد شاعران معاصر صرفاً نوعی عهد ذهنی و كلیشه

شترین توجه آنان به همایونی و بلندپروازی هما و كمترین توجه به فر هما و استخوانخواری آن معطوف شده بی

 است.

 

 هما در نگاه شاعران         

قرن سوم تا 

 پایان ششم

 استخوانخواری -فر هما-سایج هما-مباركی و فرخنددی

قرن هفتم تا 

 پایان قرن نهم

 استخوانخواری -فر هما–سایج هما -بلندپروازی -نماد زهد

قرن نهم تا 

پایان قرن 

 دوازدهم

  -هما و سیاهی-استخوانخواری -سایج هما -نامبارک بودن هما

 هما و می

 استخوانخواری -فرّ هما-بلندپروازی-سایج هما -مباركی معاصر

 

 گیرینتیجه
در این اثر بسیار مهم است؛ زیرا به  ای خود را نشان میدهد. تلفیق هما و فرّهما در شاهنامه با ویژدیهای اسطوره

اعتقاد فردوسی، هما بر سر انسان راستین پایدار میماند، در غیر این صورت فرّ و شکوه از او جدا میشود. تلفیق 

خرد و اسطوره هنر زیبای فردوسی است. در شعر غنایی این دوره هما با ویژدیهایی چون مباركی و همایونی، و 

در میشود؛ نیز پیوندی با مضامین مذهبی دارد. در شعر قرن هفتم تا قرن نهم شاعران جلوه استخوانخواری در شعر

از ویژدیهای هما برای خلق مضامین عاشقانه و اجتماعی بهره بردند. بیشترین توجه به سایج هما و استخوانخواری 

شاعران، تصاویر متضاد و متناقضی  او و كمترین توجه به فرّ هماست. در قرن دهم تا دوازدهم با توجه به نودرایی

اش نشان از عرفان اصیل قرون قبل ندارد و تصویر همای با از هما در مضامین مذهبی بیان میشود و چهرۀ عارفانه

ای فاصلج بسیار دارد. در دورۀ معاصر نیز هما جایگاه چندانی در شعر ندارد و تصاویر شعرا در این همای اسطوره

 ای است. دوره كلیشه

 

 نویسندگان مشاركت
سالمی دانشگاه آزاد ا انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 حطرا و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی اسماعیل آذر آقای دكتر. است شده استخراج علوم و تحقیقاتواحد 

 یمتنظ و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آسیه بهبودیركار خانم س. اندبوده مطالعه این اصلی

 و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  حمیدرضا اردستانیآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی متن
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 ره مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای

 .است پژوهشگر سه

 

 قدردانی و تشکر
 انسانی علومادبیات،  دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد  و اجتماعی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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