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تطور بنمایۀ «کالغ» از اسطوره تا فرهنگ عامه
محمد پارسانسب ،*1مهسا معنوی
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(تاريخ دريافت ،31/7/19 :تاريخ پذيرش)31/8/8 :

چکیده
بنمایهها از مهمترین عناصر قوامبخش حکایتهای سنتی فارسییانی کیه عیه بیر سیااتار
جهات معنایی زیباییشنااتی آنها را نیز تقویت میکنن  .ااسیتاا بینماییههیای ااسیتانی
متع ا گا نامشخص است :برای از آنها از عناصر اسطور ای بعضی ایایر زااۀ فرهنی
شماری نیز جو اینی اعتقاای  . ...بنمایههیا طیی

مرامان ؛ تع اای جه تاریخی اارن
قرنها هم تغییر کارکرا می اهن

هم از حوز ای به حوزۀ ایار نقل مکان میکننی  .یکیی از

این بنمایههای پرکاربرا ار فرهن

ایرانی «کهغ» است که بهسبب اصلتهیا کارکراهیای

متنوع گا متضااش پرن ای چن جهی بهشمار میآی
فرهن

راپیای ا را ار اسیطور ایین

عامه میتوان سراغ گرفت .برای حضور کهغ ار میتنهیا ر اییتهیای ااسیتانی ا

ااستاا مهم میتوان برشیمرا :اسیاطیری اینیی .ایین پرنی
اورشی

ار ااسیتاا اسیاطیریاش بیا

ر شنایی پیون اارا پیام آ ر ای ای اورشیی اسیت ایوش یمین اسیت نمیاا

عقهنیت ا ران یشی؛ اما ار ااستاا اینی اش با نخستین ااستان های اینی یعنی براارکشی
قابیل ارا با رهای مرام اابیات ش
تثبیت ش

جایااهش بهعنوان نماا میر ،گیورکنی تیاریکی

است .با اینهمه این بینماییه ار حیوز هیای اسیطور

حضوری چشمایر ار فرهن

ایین مدی ا نمانی

عامه نیز ااشته است .ه ف این پژ هش مطالعة کارکرا بنماییة

 .1اانشیار زبان اابیات فارسی اانشاا اوارزمی
 .2کارشناس ارش اابیات انالیسی اانشاا اوارزمی
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بنمایه از گوناگونی حضور سیر تطور آن پرا برمیاارا بخشی از تفا ت اسطور ایین
عامه را بهنمایش میگذارا .این مقاله اسیتا را بخشیی از طیرژ پژ هشیی «مهمتیرین

فرهن

بنمایههای ااستانی فارسی» است که ار صن ق حمایت از پژ هشاران کشور ار حیا اجیرا
است.
واژههای کلیدی :کهغ اسطور این فرهن

عامه بنمایه نماا قصههای فارسی.

 .1مقدمه
ریشة اژگانی کلمة «موتیف» (بن مایه) را فعل التین movere

اسم  motivusار قیر ن

سطا می اانن که هر ا به حرکت کران یا حرکت ااان به سمت جلو اصرار انایختن
به فعالییت اااشیتن اشیار اارنی ( Seigneuret, 1988: xvii; Oxford University,

 .)2006: 698اژۀ ( motifموتیف) ار شکل کاربرا امیر زی اش از زبیان فرانسیه بیه
زبییان هییای ایاییر ارا ش ی
ار ن مایه شناسی 1است

اسییت ( .)Ibidام یا اصییطهژ «موتیییف» مربییوب بییه حییوزۀ

ار حوز های مختلف ازجمله نقاشی مجسمه سیازی معمیاری

اکورسازی موسیقی بافن گی ایاطی

به یژ ار شااه های مختلف اابیات کاربرا اارا

( .)Oxford University, 2006: 695همین تنوع کاربرا تاحی ی از صیراحت االلیت
این اصطهژ کاسته مفاهیم مختلفی به آن بخشی

است (تقوی .)11 :1811

ار این پژ هش چن چون حضور اصطهژ بن مایه ار حوزۀ اابیات مورا نظر است که
با ق ری تسامح می توان آن را برای اسطور ها نیز به کار برا؛ هرچن اصطهژ کهن الاو یا
نماا اسطور ای ار آن حوز رایج تر می نمای (همیان  .)11 - 11ار ایین نوشیتار بین ماییه
« عنصری سااتاری -معنایی از نوع کنش ها اشخاص حوااث مفیاهیم مضیامین اشییا،
نمااها
تیپیک

نشانه ها ار قصه ها
نمونه ار ب

ش

ر ایت ها هستن که بر اثر تکرار

برجستای بیه عنصیری

است( ».پارسانسب  .)22 :1811ایین عناصیر معمیوال کیارکرا

معنایی القایی ر ایی متفا تی ار ااستان ها اارن

اغلب ار یک یا چن قصة هم زمان یا

ناهم زمان یا ار آثار ااستانی یک ع صر یا ا ر های مختلف یا ار ااستان های یک قوم ییا
اقوام متع ا گا ار گونه ای ااص از ااستان ها حضور می یابن (همان .)28

22
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کهغ چاونای تطور آن از اسطور تا فرهن

اینی فرهن

مرام است .بررسی کارکرا این

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

نقشهای متع ا گوناگونش ار ر ایتهای کهن فرهن

عامیه بسییار مهیم آشیکارکنن ۀ

نکاتی اربارۀ با رهای مرامان تغییر یا ثبات آنهیا ار گیذر زمیان اسیت .هی ف اصیلی ایین
نوشتار مطالعه مقایسة نقش کهغ ار اساطیر اایان -به یژ از رهاذر بررسی ااسیتانهیای
کهن فارسی -همچنین ار فرهن

عامة ایرانیان است .ازاینر پژ هش حاضیر ارپیی پاسی

این پرسش هاست :چرا کهغ جهی اسطور ای -ااستانی یافته اسیت چیرا ار مییان پرنی گان
نیوع تغذییة کیهغ ار شخصییت پیراازی آن

بسیاری که ار اابیات بازنمایی می شون رنی

اهمیت فرا ان ااشته است کهغ چاونه به چه الیل به بن مایه ( )motifتب یل شی

اسیت

بازنمایی شخصیت کهغ ار ااستانها چاونه بوا است نقیش کیهغ ار سییر تیاریخیاش از
ر ایتهای اساطیری به ر ایتهای اینی عامیانه استخوش چه تغییراتی شی

اسیت بیرای

این منظور عه بر جست جو ار منابع نظری تع اای از قصه های فارسی را ارحکم جامعیة
آماری اویش برگزی

با نااهی به ا ر یکرا اسیطور شینااتی سیااتارگرایانه کیهغ را

بهعنوان بنمایهای اسطور ای اینی فرهنای بررسی کرا ایم.

 .2درآمد
کهغ زاغ یا غراب 8پرن ای سیا
یاحقی  .)112 :1811این پرن

مراارایوار اسیت کیه عمیری بسییار طیوالنی اارا (ر.ک:

از راستة سیبکبیاالن بیزر ،بیا منقیار اراز قیوی اسیت از

حشرات جون گان تغذیه می کن (لغت نامة اهخ ا ذیل «کهغ») بهسبب تکیرار ار کیارکرا
نقشی که بهعنوان شخصیت یا نماا ار ااستان ها برعه

اارا از بن ماییه هیای مکیرر بیه شیمار

می آی  .معموال هر پرن ای با صیفتی ایاص توصییف مییشیوا؛ لیی کیهغ پرنی ای اسیت
چن جهی که با صفات متع ا گا متضاا صف ش

است؛ ازجمله ار فرهنی

مکتیوب بیا

صفت هایی مانن ابرچینی ب شاونی سیاهی ب ابری زیرکی مرا اواری سماجت ازای
 ...ار اساطیر فرهن

عامه با صفتهایی مثل اوشیمنی پیامآ ری  . ...ب یهی است که

با مدوریت هریک از این صفتها کهغ با نقشهیای متفیا ت ار ااسیتانهیا حکاییتهیای
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مطالعه اربارۀ کهغ ارحکم یکی از پربسام ترین بنمایههیای ااسیتانی فارسیی بیه اسیطة
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یعنی ار گر جانورانی که جنبة نمااین ا گانهای اارن جای میگیرا.

 .7کالغ :بنمایهای اسطورهای
ار کارکراهای ر ایی کهغ رن
اسطور شنااتی «رن
ان

سیا ا از عناصر مهم اثرگذار اسیت؛ زییرا ار تأ ییل هیای

سیا معنای نمااین رمز راز ناشنااته ها مر ،عقیل نییر ی شیر

را میرسان  .)Guerin, 2005: 185( ».با توجه به این مقوالت نقشهای سیا ییا سیفی

کهغ را ار ر ایتها میتوان توجیه کرا.
ار آیین ها اسطور های ملت های مختلف راپای کهغ مشاه

می شیوا .ار اسیطور هیای

بسیاری از سرزمین ها پرن ای پیام آ ر است نقش مثبیت اارا؛ چنیان کیه مطالعیات تطبیقیی
مراسم با رهای اقوام گوناگون نیز نشان می اه ار نمااگرایی کهغ جنبة کامه منفی جیوا
ن ارا (ر.ک :شوالیه  .)111 :1811برای مثا ار اساطیر ایران هناامیکه حیوان پرن

گیا یا هر

عنصر ایار نماا یکی از ا ایان میشوا؛ مقام منصب صفات یا ظایف آن ا ا را نییز نشیان
می اه  .گا نیز حیوان یا پرن ای بهالیل اارا بوان یژگی ها یا ظیایفی کیه ایاص ا اسیت
ارشمار همراهان یک ا ا مورا توجه ا قرار می گیرا بهالیل ایین همراهیی پیوسیتای
بهت ریج بهعنوان نماا یا اوا آن ا ا پذیرفته می شوا .بنابر این ارتباب کهغ با ر نا  4پیون ا
با اورشی

ر ز مسلم میشوا (جهانارا .)18 :1811
کهغ ار میترائیسم پیام آ ر برگزی ۀ اهورامزااست .آسمان ار این آیین بهصیورت غیاری
فرض ش

میترا که مظهر اورشی

ر شنایی است بای با کشتن گا ی که ار آن غیار

مسکن اارا ستارگان اشجار حیوانات پ ی های ایار جهیان را از آن بییر ن کشی .
اهورامزاا کهغ را می فرست که را کشتن گا را به میترا آمواته ار ایین امیر ییاری اش
اه  .به همین سبب از هفت مرحلة میترائیسم مرحلة ا

را که اکثرییت پییر ان را اارا

مرحلة کهغ نام نهاا ان (کریستنسن .)121 :1818

به همین الیل کسانی که می اواستن به آیین میترائیسیم ارآینی ار مهرابیه هیا ار هیتیت
پوشش کهغ ارمی آم ن

ار برای تشریفات از ص ا حرکات کهغ نیز تقلی مییکرانی

(رضایی  .)11 :1811ایرانیان کهن نیز به پیر کیهغ بیا احسیاس ترسیی آمیختیه بیه ارافیات
27
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گوناگون ظاهر می شوا .با توجه به استهبن ی شوالیه از نمااهای جانوری کهغ ار استة سیوم
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می ناریستن

بههمرا می آ را .احتماال کهغی که ار تصا یر مهیری بناهیای تیاریخی ر میی همیرا مهیر
(میترا) است اراصل نماای از ا ای پیر زی

برای همراهی یا یاری این ا است (هینلیز

« .)42 :1812ار آیین مهر ایران باستان کهغ ب ین سبب که پیامآ ر نماا اورشیی اسیت
پرن ای مقبو بهشمار میآم ( ».همان  .)12ار بندهش نیز ار استة مرغان جای ااا ش
بهالیل مرااراواری گن زاا بوان مورا پسن قرار گرفته است (عب اللهی  .)111 :1811کهغ
از مع ا جانورانی است که نیوع ایوراک تغذییه اش ار کارکراهیای ر اییی با رهیای
مرامان بسیار تأثیر ااشته است:
چون مرااراوار است ح

اسطی است میان مر ،زن گی یعنی جانوری است که میان

جانوران گیا اوار ( ابسته به کشا رزی بنابراین به زنی گی ازایی گا رمیز) جیانوران
ارن

اونخوار ( ابسته به جن

بنابراین به مر )،جیای اارا بیه عبیارت ایایر از

گوشت حیوانات تغذیه میکن ؛ لی آنها را نمیکش (کازنو  111 :1811پانویس).

نزا سرخپوستان آمریکای شمالی اسطور هایی ر اج اارا که شخصیت اصلی شیان ای ایی
بزر ،نیست؛ بلکه حیوانی است که گا ا ایان را بهاشم میآ را با نیرن بازی با آنیان بیه
انسان ا مت می کن

فنون آیین ها قواع اجتماعی را به ی می آمیوزا .ار بعضیی قباییل

این جانور ظاهر کهغ اارا شخصیتی است که قیوم شناسیان آمریکیایی ا را بیهنیام عمیومی
( tricksterحقهباز نیرن ساز) میاوانن  .سرخپوستان ساکن کرانههای شیمالی اقییانوس آرام
حکایت می کنن که هناام آفرینش جهان نور به ایانواا ای تعلی ااشیت کیه از آن بیهاقیت
مدافظت می کران تا کسی به آن است نیاب  .کهغ اوا را بهصورت غباری ارآ را توانست
ار ن اانه را یاب سپس اعوی کرا که فرزن ااتر جوان اانواا است؛ به این ترتیب توفی
یافت از پ ر اانواا پرتوهای فر زان ر شنی بخش را بستان  .آن گیا ا بیار بیه هیتیت پرنی
ارآم

همرا با غنیمتش پر ازکنان بیر ن رفت نیور را بیه انسیانهیا ارزانیی ااشیت .لیوی

اشترا س این قهرمان کهغشکل سرخ پوستان را رمزی می اان که تضاا میان مفیاهیم زنی گی
مر ،را کاهش میاه (همان .)111
«ار فولکلور اسطور های بومیان آمریکا کهغ استاا اگرایسی تغییر شکل است بسیته
به ه فی که اارا قاار است اوا را به هر شکلی -اعماز جان ار یا بیجان -ارآ را( ».صفاری
27
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می پن اشتن که پر این پرن

انسان را حفظ می کن

برای ا نیکبختی فیر
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مورا پرستش بوا برای آپولو هرا مق س بهشمار میرفت( ».ها .)14 :1818
ار اسطور های نورث های اسکان ینا ی شما ار پا این پرن

ار رأس هیرم القیت

بهفاصله پس از «ا این» قرار اارا .ا این ا ای مقت ر توانایی است که یک چشمش را
بهااطر نوشی ن از چشمة اانش از است ااا ار اکثر آثار بیا ا کیهغ کیه بیر شیانهاش
نشسته ان تصویر ش

است .این ا کهغ که «هوش» «حافظه» نام اارن ار طیو ر ز

گرا جهان می گران

غر ب نزا ا این بازگشته مشاه ات اوا را گیزارش مییاهنی

(.)Hamilton, 1996: 455

ار چین کهغ نماا ح شناسی از ال ین ار ژاپن نشانة عش اانوااگی است به پییک
الهی نیز معر ف است (شوالیه  .)111 -111 /4 :1811کهغ ار افسانه های ژاپنی ر اییت هیای
تائویی به رن

قرمز یا طهیی است سه پا اارا ار اورشی ساکن است نماا آن بهشیمار

میر ا .پیوستای این پرن

با اورشی ار فرهن

تصویری مقبو به آن بخشی

عامة ژاپن آن را به نماا یان

تبی یل کیرا

است (ها  .)14 :1818سرانجام تع اا پاهای کیهغ ار آییین

تائو با توجه به این نکته توجیه می شوا که ع ا سه نماا نور آگاهی ر حانی

ح ت اسیت

(.)Guerin, 2005: 187

 .7کالغ :بنمایهای دینی
پیشینة «مرااراواری» کهغ که ار ر ایت ها با رهای مرامان بارها تکرار شی

بیه نخسیتین

حضورش ار انجیل بازبسته است با ااستان نوژ ارتباب اارا« :هناام طوفان نیوژ زمیانیکیه
آب کم ش
زمین مان

کشتی نوژ بر کو فر اآم نوژ زاغ را فرستاا کیه بیر ا ببینی چقی ر آب ار
است .زاغ رفت چون مرااری یافت به ایوران آن مشیغو شی

بازناشیت».

(عتی نیشابوری 1111 -1141 /2 :1811؛ برگزی ۀ تفسیر طبری 181 -121 /8 :1814؛ Browning,
.)2004: 321

ار ر ایتهای مرتبط با عمر طوالنی کهغ آم

است« :اضر الیاس مَشکی از آب حییات

به شااه ای از "ار "،آ یخته بوا می آ ران  .کهغی تشنه بر مشک نوک زا؛ مشک سیوراخ
ش

آب بر شااة "ار "،ریخت .ازایین ر ارایت "ایر "،همیشیه سیبز عمیر کیهغ
27
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 .)14 :1811همچنین «کهغ نزا یونانیان ب ین سبب که ا را قاار بیه پیشیاویی مییاانسیتن

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

طوالنی است( ».اس یان  .)48 :1812کهغ ار ااستان قرآنی «ابراهیم
یکی از چهار پرن

(کرکس طا س کهغ کبوتر) است که ابراهیم(ع) به امر ا ا ن آنها

را تکهتکه میکن تا بازآفرینی رستاایزشان را ببین  .طبری الیل امر الهی ار گرفتن کشیتن
کهغ را حریصبوان آن میاان (برگزی ۀ تفسیر طبری  1.)1814کهغ ار بندهش پرنی ۀ مقبیولی
است؛ اما ار اوستا آم
جس اوران آفری

است« :گوشت کهغ را بهسبب آنکه تینش همیه آلیوا اسیت بیرای
ش

نبای اورا( ».بهار  .)11 :1812هرچن ار کتیاب عهدد عتید کیهغ

بهالیل مرااراوار بوانش ناپاک آلوا شمرا ش

ار همان کتاب ذکیر شی

کیه بیه فرمیان

ا ا ن برای ایلیا ار بیابان نان گوشت میآ را ( )Knowles, 2006: 596مانن نماای از
نجات ا ا ن ی ا را از مر ،می رهان ؛ چنان که ار سفر آفرینش ( )1 /1نییز نمیاا هوشییاری
است (شوالیه  .)111 /4 :1811کهغ ار این نقش بع ها به متون صوفیه نیز را یافت؛ برای نمونه
ار حکایت ای ار ابراهیم اواص با اعرابی اصلی که ا ا ن هر ر ز به اسطة کهغی قرصیی
نان برای ا میفرست (هزار حکایت صوفیان  )111 /1 :1811یا ار قصیهای ایایر مالیک اینیار
زاغی را میبین که از سوی غیب مأمور نجات جان مسافر گرفتاری است یا ر ایت ابنبزار از
قصة کهغی که به امر الهی برای شی صفی مهمانان ا ارگوشی شیکار مییکنی (ابینبیزاز

« .)1111 :1811نجاتبخشی» از نقشهیای اسیتثنایی کیهغ اسیت کیه ار متیون صیوفیه بیرای
نخستینبار ظاهر میشوا؛ با این حا کهغ ار برای ایار از قصههای صوفیانه همچنان نقیش
منفی اارا مص اق بارزش قصة کهغی است که برای رابعة کعب اوشة ارمایی مییآ را
چون رابعه ار حه بوان آن ترای اارا از اوران آن اجتناب میکن

بهطور غیرمستقیم بیر

ازای کهغ صده میگذارا (پن پیران 111 -111 :1811؛ عوفی .)224 -221 :1812
سابقة حضور کهغ ار اسطور های اینی نیز به ااستان هابیل قابیل می رس « :چیون قابییل
نمی اانست چاونه پنهیانش کنی ا غیراب

هابیل را بکشت جنازۀ براار را بر ا ش کشی

آم ن یکی ایاری را بکشت ار ااک پنهان کرا( ».قرآن کریم مائ  .)81 /قابیل با ای ن این
صدنه هابیل را به همین شکل افن کرا .این ر ایت کهن کهغ را ار ارتباب تنااتن

بیا نقیش

گورکنی قرار میاه ؛ چنانکه امر ز نخست همین یژگی گورکنی ا بهذهن میرسی  .موالنیا
ار یکی از حکایتهای مثنوی با عنایت به همین قصه زاغ را مظهیر «نفیس امیار » هی ایتار
قابیل بهسوی گورستان گمراهی ههک صف میکن :
22
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(ع)

مرغان» نیز حضور اارا

دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ________________________ دورة  ،1شمـارة  ،1بهار و تابستان 1931

عقل مازاغ است نور ااصاان
جان که ا انبالة زاغان پرا
هین م

زاغ ا را سوی گورستان برا
کو به گورستان برا نه سوی باغ

ان ر پی نفس چو زاغ

(مولوی )1812 -1811 /4 :1811

 .7کالغ :بنمایهای ادبی و فرهنگی
ار این بخش چاونای حضور کهغ را ار اابیات فارسی با تکیه بر قصههای کهن همچنیین
مطالعة اابیات عامیانه اعماز با رها کنایات ضربالمثلها بررسی میکنییم .ار ر اییتهیای
از سوی ایار با تاریکی شب ارتبیاب اارا.

فارسی کهغ از یکسو با ر شنایی اورشی

همین ارتباب ا سویه با ر شنایی تاریکی کهغ را ار نقش های سییا ییا سیفی ااسیتان هیا
ر ایت های تمثیلی ظاهر می کن  .برای مثا

ار حکایت «بومان زاغان» از کلیله و دمنه (منشی

 )281 -111 :1811زاغ پرن ۀ ر ز ر شینایی اسیت کیه اربرابیر بیوف پرنی ۀ شیب نمیاا
ما پرستی قرار اارا .حملة زاغان پیر زی آن ها بر بوف ها نیز نماا پیر زی ر ز بر شب است
(جهانارا  .)14 :1811ازای گاهی ایار ار ااستان های فارسی کهغ اغلب ا کارکرا نمااین
تمثیلی اارا :ار جنبة نمااین به اسطة رن

صیوت ظیاهرش ار تقابیل بیا کبیوتر ییا بلبیل

اوشالدان همچنین ار تقابیل بیا ر ز اورشیی تصیویر شی ؛ ازایینر تجلیی صیفات
نکوهی

نماا شومی است .ار شماری از حکایتها بهالیل سکونت ار یرانهها نماا یرانیی

است؛ 1برای مثا ار حکایتی از مخزن االسدرار (نظیامی  )181 :1881موبی ی هنی ی بیه بیاغی
می ر ا که زیبایی گل ها سبز هایش چشم را ایر می کن  .م تی بع که از آنجا می گذرا باغ
را اشک می یاب

جز زاغ زغن ار آن نمی بینی  .موبی بیا مقایسیة ایین ا حالیت عبیرت

می گیرا که هر آباای ر به یرانی می ر ا .ار جه تمثیلی این پرن

ار ااستان هیای تعلیمیی

ظاهر می شوا .ار این ر ایت ها کیهغ چنی کیارکرا مدی ا اارا کیه بیا بررسیی سیااتار
ریختشناسی را ااهای آنها نتیجه میگیریم که ار متون کهن اابی پرن ای نااوشاین تلقی
ش

است .ار بیشتر حکایتهای تمثیلی که اغلب با تأثیرپذیری آشکار از ر ایتهای حکَمی-
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عقل زاغ استاا گور مراگان

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

کارکرای تعلیمی اارن :
مدور حوااث را اشمنی ع ا ت ذاتی یا عارضی بین شخصیت هیا تشیکیل میی اهی
آنچه ممکن است ار یک رابطة اصمانه اتفیاق بیفتی ار قالیب اعمیا مشخصیی بیر ز
می کن  .قتی موجوای ضعیف با قوی تر از اوا ر بهر می شوا اغلب بیه مکیر متوسیل
میگراا اوا مکر هم ار قالب اعما معینی مانن ار غ گفتن به طمع افکن ن ترسان ن
از قویتر  ...نشان ااا میشوا (تقوی .)121 :1811

مضمون این ر ایتها اغلب مسائلی است که میان عالم انسانی حیوانی مشترکانی ؛ ماننی
حرص نیاز رابطة ضعیف قوی  ...ه ف آنها بیش از ااهق فیرای تأکیی بیر اایهق
اجتماعی است (همان  .)181ار این حکایتها بیهطیور کلیی کیهغ چنی نقیش تمثیلیی اارا:
مرااراواری جاسوسی ابرچینی زیرکی ب طینتی نااانی ار مشا ر طمعکاری بههیت.
ار ااامه بهتفصیل به این بدث میپراازیم.
کییهغ عییه بییر تقابییل جییوای بییا بلبییل صی ای اییوش آن بییهسییبب نییوع تغذیییهاش
(مرااراواری) ار تقابل با بلبل زیبا -که پیام آ ر بهار نمیاا عشی اسیت -معرفیی میی شیوا
()Ferber, 2007: 138؛ به همین الیل نماا مر ،تاریکی هم بهشمار میآی  .برپایة حکیایتی
ار دیوان ادیدب بیضداوی کاشدانی ( )181 -181 :1821کیهغ بلبلیی را ار قفیس هیای جی ا
ناه اری میکنن  .بلبل بهسبب طبیعت لطیف ظیریفش شیرایط سیخت را تیاب نمییآ را
میمیرا؛ لی کهغ جانسخت ار قفس به زن گی ااامه میاه  1.ار این نوع حکایتها «کیهغ
تمثیلی از آامیان انیاپرست شهوت طلب است چیون عمیر طیوالنی اارا از میراار تغذییه
میکن ( 1».ایرییه  .)118 :1811ار ریاضالمحبین کهغی به مرااری ار باغ منقار مییزنی

بیه

بلبل می گوی « :چرا این ق ر از عشی گیل فرییاا میی زنیی از مدبیت ا کیه لقمیه ای نصییب
نمی شوا» .بلبل می گوی « :ای مراار اوار اگر به اوران میراار عیاات کینم ایایر از شییرینی
مدبت براوراار نمیشوم» (ه ایت  .)28 -22 :1211افیز نبیر ایین کیهغ پرنی ای شیکارگر
نیست

1

اوراکش بقایای شکار ایایر جیانوران ییا اجسیاا اسیت؛ ازایین ر ار ر اییت هیای

ااستانی نقشی فر است ایفا می کن که اوراکش از بقایای شیکار جیانوران ق رتمنی اسیت
برای این منظور از نیرن

اسیسه نیز ر گراان نیست .با تمرکز بر نوع تغذیه رن
27
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اسهمی با مضمون نهی انذار از زشتی ب ی امر به ارسیتی نیکیی شیکل گرفتیه انی

دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ________________________ دورة  ،1شمـارة  ،1بهار و تابستان 1931

تقابل عارفان کامل انیاپرستان را نیز بهشیو ای نمااین بیان می کن  .ار حکایت هیای عرفیانی
«بلبل بهسبب ااشتن جمیع کماالت تمثیلی از عارفان است( ».ایریه  .)41 :1811کهغ ار قصیة
«ه ه

سلیمان» از افتر ا

مثنوی معنوی «تمثیل منکران کشیف شیهوا

معتق ان است( ».همان  .)111بهعه

ه هی سیمبل

ار بیشتر ر ایت ها بلبل ارحا تسبیح ثنای پر راگیار

جهان به نغمه سرایی غز اوانی مشغو است؛ ارحالی که نخستین راپای کیهغ ار اابییات
ار ااستان قابیل -که جنازۀ براار را بیه ا ش مییکشی  -ایی

مییشیوا ار فضیای میر،

گورکنی ایانت براارکشی بهتصویر ارمیآی .
کهغ ار نقش جاسوسی ابرچینی بر شااة ارات یا ارحا پر از مشاه
که از فراز شاه را ااهاست بهطور مستقیم ار ر ی ااها ااالت نمیکنی
قاار به را یافتن به هر جایی است .این پرن

می شوا 11.ا
بیا جثیة رییزش

اغلب نماین ۀ طبقة فر اسیت جامعیه اسیت کیه

بهعلت اصلتهای نکوهی ای مانن جاسوسی اسیسهچینی -که همرا با کنشهای زیرکانیه
تصویر میشوا -قاار ش

به طبقة فرااستِ حاکم را یاب

نقش عامل کارگزار حیلیهگیر را

ایفا کن  .ار حکایتی از مرزبان نامه (سع ال ین را ینی  )141 -111 :1811عاقبت اسیسهچینی
جاسوسی کهغ که برای ترفیع جایاا ارس نزا شیر (شا ) می کوشی نافرجیام تصیویر شی
است .ه ف این نوع حکایتها نهی از امور ناپسن

غیرااهقی است.

شخصیت پراازی کهغ ار پار ای از حکایتهیا ماننی «گیر ،شیغا » ار کلیلده و دمنده

(منشی  )111 :1811توأم با حیلهگری فریبکاری بی طینتی اسیت .ار ایین حکاییت کیهغ
حیلهگر ار تقابل با شتر مظلوم که نماا رعیَت ستمکش است قرار اارا .کهغ گر ،شیغا
با ه ف ق رتطلبی سو،استفاا از مظلومیت شتر همااستان میشیون
برمیانایزن

باعث کشته ش ن شتر میشیون  .ار حکیایتی از فرائدالسدلو

شییر را علییه شیتر
(سجاسیی :1811

 )211-211کبوتر نامهبر الیفة بغ اا هناام بازگشت از اراسان ار هجوم برف سرما را گم
میکن

از کهغی نشان را میپرس  .کهغ ب ذات کیه بیا شیاهین ا سیتی اارا کبیوتر را بیه

آشیانة شاهین ه ایت میکن  .ار پار ای از ر ایتها کهغها بهصورت فر استهیای بی ذات
اشغالار فریبکار ظاهر ش ان که ار تقابل با بازهای تیواناری قیرار گرفتیهانی کیه اانیا
زیرکان

ق رت را بهاست اارن (فراهیی  .)411 -811 :1818مضمون این حکایتهیا تثبییت
78
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کهغ این توصیف ها ا را فاق

یژگی های اوشاین بهتصویر می کش  .تقابیل بلبیل بیا کیهغ

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

برکشی ن اوا به طبقة اجتماعی فراتر را اارن .
ار برای ایار از ااستان ها کهغ نقش پرن ای را اارا که به سرنوشت اعتراض می کن ؛
زیرا از شکل شیمایلش ناراضیی اسیت قصی تغیییر آن را اارا؛ هرچنی تیهش هیایش
ثمربخش نیست حتی گا زیانبار است .برای مثا

ار حکیایتی از کلیلده و دمنده (منشیی

 )844 :1811با تقلی از را رفتن کبک ار حکایتی از حکایات دلپسند (غهم مدم مه ی بیتا:

 )81با بهاوا بستن پر طا س ار حکایتی از بهارستان جامی ( )111 -111 :1811با انتساب
پرهای زیبای طا س به اوا سعی اارا کمبوا هایش را جبران کن  11.چنین ااستان هایی بیا
تأکی بر سرنوشت مدتوم ااالت نکران ار امور القت رضایت اربرابر قضا را سیفارش
میکنن  12.حتی ار موارای کهغ بهسبب حساات ار کار ایاران ااالت میکنی
می انایزا .نقش ا ار قصة «سلیمان ه ه » 18از این گونه است
سلیمان نبی ه ه را مینوازا ا را «نیکورفی » اطاب میکن

فتنیههیا

اقیقیا ار میوقعیتی کیه

از سر فتنهگری میگوی :

زاغ چون بشنوا آم از حس

با سلیمان گفت :کو کژ گفت ب

از ااب نبوا به پیش شه مقا

ااصه اوا الفِ ار غین مدا
(مولوی )1222 -1221 /1 :1811

نااانی ار مشا ر نقش ایاری است که به کهغ نسبت ااا میشوا .کهغ بهالیل حسیاات
کوتهبینی جا طلبی قاار نیست ارست بین یش

ار نقش مشا ر سیبب نیابوای اسیران

میشوا .ار ااستان «بومان زاغان» (منشی  )211 :1811قتی ار جایاا مشا ر پرن گان قیرار
میگیرا بهسبب ب اواهی کوتهناریاش اشمنایای ایرین بومان بر زاغان را برمیاناییزا
جنای اونین برپا میکن (نیز ر.ک :فراهی .)818 -811 :1818

گاهی نااانی ساا لوحی کهغ ار نمایة ااستانی است .بیترای این مضیمون از فرهنی
غرب به اابیات فارسی را یافته اسیت :ر بیاهی کهغیی را بیر اراتیی مییبینی ارحیالی کیه
قطعهپنیری ار اهان گرفته است .ر با بهقص ربوان پنیر به مجیزگویی از کهغ میی پیراازا
میگوی « :اگر با این ظاهر زیبا آ از اوش هم ااشته باشی بسیار جالب اواهی بیوا» .کیهغ
متکبرانه اهان میگشیای
ایرجمیرزا .)118 :1818

ر بیا پنییر را از ا مییربایی (ر.ک :غیهم مدم مهی ی بییتیا11 :؛

14
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ق رت حاکمان چار گر سرکوب نیر های فر استی است که بیا ارآ یخیتن بیه مکیر قصی

دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ________________________ دورة  ،1شمـارة  ،1بهار و تابستان 1931

نقش یاریار شر نیر ی ظالم اهصه میشوا که با حیلهگری اسباب توطته ایانیت فیراهم
می آ را .بیشتر حوااث ار این حکایت ها با نزاع ارگییری همیرا اسیت .کشیتن ایوران
ربوان غصب کران جای ایاران ج ا بر سر طعمه ( گا غصب مقام) کمین کران گرفتار
ش ن فریب ااان  ...مدور اغلب ر ایت هاست که بهتناسب شخصیت های حییوانی از آن هیا
سخن گفته میشوا را ااهای اصلی فرعی ااستان را شکل مییاهنی (ر.ک :تقیوی :1811

 .)181شخصیت کهغ ار جایاا ض قهرمان ار ااسیتانهیای کهین فارسیی متیأثر از سیااتار
حکایت (جامعه) است که ار تقابل با ق رتمن ان (شیر گر ،شیغا

 )...گیاهی فر اسیتان

(کبوتر شتر االغ) ایفای نقش می کن  .اکیا ی ایی ئولوژی نهفتیه ار میتن ر اییت هیا نشیان
می اه جامعه نهااهای ق رت برای تثبیت موقعیت حاکمیت اوا بیا ایجیاا تقابیل مییان
نیک شر فرا شریر را شکست می اهن

مجازات می کنن

به این ترتیب اه اف تأایب

ته ی گر های ایار نیز بهطور غیرمستقیم پی گرفته میشوا.
ار ان کی از حکایتهای سنتی کهغ ار نقش شخصیتی ارامن

چار گر ظاهر مییشیوا

که با عقل ارایت گزن را از اوا ا ر میکن ؛ حا آنکه پرن ۀ ایار (بوتیمیار) از ایین هنیر
بیبهر است (هم انی .)141 :1811
موتیف کهغ به ااستان های معاصر نیز را یافته است .ار این ر ایتها کیهغ نقیش مثبیت
اوا را ار قالب یاریار نیک ایفا می کن

کارکرای متفیا ت بیا کارکراهیای سینتی ایوا ار

ر ایتها حکایتهای پن آموز حکمی اارا.

11

 .7کالغ :بنمایهای پربسامد در فرهنگ مردم
حضور نقش کهغ ار فرهنی

عامیه اابییات شیفاهی بسییار چشیمایر اسیت 11.بیهگفتیة

فولکلورشناسان قصههای مرامی اغلب بینویسن ان

به مکان زمان مشخصی تعل ن ارن .

اال این قصهها ر ژ جمعی مرامان است (امیرقاسمی  )1 :1811این قصهها «بیه قصیههیای
مکتوب قصههای شفاهی ملفوظ طبقهبنی ی مییشیون ( ».مدجیوب  .)12 :1811پییشتیر
قصههای مکتوبی را که با نقشمن ی مدورییت کیهغ شیکل گرفتیهانی بررسیی کیرایم .ار
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بنابراین کهغ ار حکایتهای کهن فارسی کارکراهای مد ای اارا که ار بیشتر موارا به

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

بهصورت شفاهی سینه بهسینه منتقل ش
مرامان یک قوم فرهن

است .ضرب المثیل هیا اعتقیااات با رهیای جمعیی

را بیان میکن که اغلب برای ه ایت افراا بهسیوی کارهیای نییک

برحذر ااشتن آنها از امور نکوهی

شکل گرفتهان .

هرچن ار اابیات عامیانة ایران کهغ اغلب به ابرچینی شیهر اسیت ضیرب المثیل «ییک
کهغ چهل کهغ کران» ناظربر همین صفت ا است مرام بر این با رنی کیه قارقیار کیهغ از
چیزی ابر میاه ؛ بنابراین به امی آنکه ابری اوش به آنها برسی مقی اری گنی م ییا جیو
جلوی کهغ می ریزن

این شعر را زمزمه می کنن « :اوشابری یه بار ایاه؛ بی ابری جیایی

ایاه» معتق ن اگر کهغ ر ی اییوار کسیی آ از بخوانی بیه صیاحب اانیه ابیری ایوش
می رس  11.همچنین مرام نواحی مختلف ایران قارقار کهغ را نشانة رسیی ن بیاران رحمیت
الهی (مشایخی  )212 :1811آم ن کهغ به اانه نشستنش بر حیاب را نشانة برکت فرا انی
نعمت می اانن  .ار ضرب المثل های فارسی اصلت پیش گویی غیب اانی کهغ نیز برجسته
یا مسافر میآی  .ار

است؛ برای مثا «کهغ که صبح ز ا غارغار کن ابر از را ا ر میرس

این هنایام بایی باوینی  :ایوش ابیر باشیی( ».هی ایت  .)18 :1812براسیاس همیین یژگیی
غیبگویی پیشگیویی کیهغ ار ااسیتان هیا نقیش قصیهگیویی را برعهی

اارا ار پاییان

ااستانهای کواکانه گفته میشوا« :قصة ما بهسر رسی کهغه به اونش نرسی » .ار آییینهیا
با رهای گیلکی شنی ن ص ای کهغ ر ی ارایت اانیه را بیرای صیاحب اانیه ایوشیمین
می اانن (پاین

 )211 :1818مرام سیرجان اطاب به کیهغ میی گوینی « :اییر ابیر بالیت

رناین چنات شیرین( ».بختیاری  .)411 :1811عبارت «ریخته ش ن فضیلة کیهغ ر ی اسیت
کسی» هم کنایه از بهاست افتاان زر سفی

استرسی آسان بیه پیو

ثیر ت اسیت (ثیر ت

 1811ذیل «تعبیر») .ار با ر عامه اگر بر سر را شکارچی کهغی بخوان اعتقاا بیر ایین اسیت
که شکارچی با است پر از شکار برمی گراا (افشار سیستانی  .)241 :1811این پرنی
نقشهای مثبت ار فرهن

عیه بیر

عامه نقشهای منفی نیز اارا؛ ازجمله گفته میشوا« :اگیر کیهغهیا

ار شب بهصیورت اسیته جمعیی قارقیار کننی بیرای شیا ایوب نیسیت شیا میی مییرا».
(ص اقتکیش  )111 :1812ار برای منیاط اییران بیا شینی ن صی ای قارقیار کیهغ صی قه
میاهن

اگر سفری ار پیش اارن آن را به تعوی میان ازن  .اربارۀ النشیین نبیوان صیوت
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فرهن

ااب عامه کهغ بیشتر ار قالب با رها کنایهها ضربالمثلها 11نقشآفرینی کرا

دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ________________________ دورة  ،1شمـارة  ،1بهار و تابستان 1931

بی معنایی سخن رایج است« :به کهغ گفتن  :حرف بیزن .گفیت :قارقیار» ار مازنی ران گفتیه
میشوا« :اسب که مُرا عین ایالمان نیست قارقار کهغ ما را کشت» .عهقیة کیهغ بیه ربیوان
است؛ برای مثا «ا ا نی کیهغ نیسیت کیه

اشیا ،اراشان نیز سبب شکلگیری کنایاتی ش

چشمها را اربیا را» (ضربالمثل قشقایی) .ار فرهن

عامه ایوراک کیهغ نییز میورا توجیه

بسیار است« :کسی که راهنمایش کهغ باش ر زیاش نجاست است» ییا «کسیی کیه زییرش
کهغ باش نوکش ار نجس است» .ار جه نمااین کهغ پیامآ ر زمستان فصیل سرماسیت؛
چنانکه ضربالمثلی ترکمنی میگوی « :با یک کهغ زمسیتان نمییآیی » .کیهغ ار مقایسیه بیا
پرن گان ایاری که با زن گی ر زمرۀ انسان پیون نزایک اارن پرن ۀ مقا می است که شیرایط
سخت را تاب می آ را .این اصلت کهغ نیز ار ضربالمثل «کهغ هم آنجا پر نمیزن » تجلی
یافته است (ذ الفقاری  :1811ذیل «کهغ») یا «کهغ هم ار این ر سیتا نمییتوانی بچیه بیه انییا
بیا را» (همانجا) کنایه از نهایت اشواری زیستن ار یک مدیط است.
از مطالعة کنایهها مثلهای شکلگرفته اربارۀ ایین پرنی
به کهغ تجربة زیستی ر زمرۀ مرامان با این پرن

نقشاهن

نتیجیه مییگییریم عامیل اصیلی
است؛ به این ترتیب که شیکل

ظاهری کنش های غالب صوت ا عناصر اصلی ر اییتهیای میرتبط بیا کیهغ هسیتن  .ار
کنایههایی که کهغ نماا مر ،نابوای است ااستاا اینی کیهغ کیه بیه ر اییت براارکشیی
قابیل ارجاع اارا نقشآفرین است .با اینهمه هرچن ر ایتها آموز های اینی ار فرهنی
عامه با رهای مرامی نفوذ کرا

تأثیر بسزایی بر اذهان ااشته است مجموع ضربالمثیلهیا

کنایههایی که اربارۀ کهغ شکل گرفته با اصیصة پیشگویی غیباانی این پرنی
اارا که به ا صبغة ر شن مثبت ااا

ارتبیاب

یااآ ر نقش مثبتش ار اساطیر است.

 .2نتیجه
کهغ ار میان پرن گان بهسبب ااشتن یژگی های گوناگون گا متضیاا پرنی ای چنی جهی
است .ار اساطیر پرن ای مقبو است نقش یاریار ا ایان گیا پییامآ ر آنیان را برعهی
اارا

اسطهای میان ا ایان انسان است .ار ر ایتهای اینی از جهان ا ایان ج ا ش
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کهغ هم کنایاتی شکل گرفته است؛ برای نمونه ار میان مرام گیهن کنایهای بیرای بیهیواگی

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

قالب ر ایتها ااستانهای تعلیمی ظاهر ش

است .ار فرهن

حضور کهغ ار جهان اقع مدیط زن گی انسان بازنمایی ش
ار متنها ر ایتها این پرنی
ااستاا اساطیری این پرن

عامه با رهای مرامان نییز
است.

ا ااسیتاا مهیم اارا :ااسیتاا اسیاطیری اینیی .ار

با اورشی

ر شنایی ارتباب اارا پییام آ ر ای ای اورشیی

اوش یمن نماا عقهنیت ا ران یشیی اسیت .امیا ار ااسیتاا اینیی کیهغ بیا نخسیتین
ااستان های اینی یعنی براارکشی قابیل سرپیچی از فرمان ا ا نی بیه با رهیا اابییات را
یافته جایااهش بهعنوان نماا گمراهی مر ،گورکنی تاریکی تثبیت ش

انجیل قرآن کریم سپس ار ر ایتها حکایتهای برگرفته از متون اینیی ایین

عهد عتی

پرن

است .ار کتیاب

زشت نااوشاین اانسته ش

است .ار سااتار ر اییی فابیل هیا تمثییل هیایی کیه بیا

مضمون تعلیم نهی از اعما زشت شکل می گیرن کهغ جه منفی تقابل نیک شر را شکل
می اه

به طور کلی ار کارکراهای مد ا ااستانی اش ار نقش شیر ییا ییاریار شیر ظیاهر

میشوا؛ به این الیل که بشر ار سیر تکاملی ذهنش گیذار از ا رۀ اسیاطیری بیه ا رۀ اینیی
جایاا حیوانات را ایار بهعنوان عناصری که ار آفرینش کائنات ق رت الیزا ااشتهان تبیین
نمیکن ؛ بلکه با توجه به تجربة زیسیتی ایوا بیا آن موجیواات بیا ارنظیر ااشیتن شیکل
کنشهایشان ار طبیعت آنها را ار آثار اابی بهکار میگیرا.
ار فرهن

عامه ضربالمثلها کنایهها با رهای مرامی کهغ اغلب نقشی مثبت اارا کیه

یااآ ر اوشیمنی اوشابری بلن ی عمیر غییباانیی اسیت .بیهنظیر مییرسی بیا جوا
تأثیرپذیری زیاا فرهن

عامه از متون اینی این پرن  -که ار تاری نقشهای متغیری ااشیته-

ار با ر مرامان همچنان ااستاا اساطیریاش را حفظ کرا است.

پینوشتها
1. thematology

 .2بییرای تفصیییل مطلییب ر.ک :پارسانسییب 41 -1 :1811؛ تقییوی اهقییان 82 -1 :1811؛
سمیعی 11-41 :1811؛ اهقان تقوی .111-11 :1811
 Raven .8ار عبری بهمعنای سیا است.
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براساس تجربة زیستی انسان ار طبیعت با ارنظر ااشیتن سیوا اهمییتش بیرای انسیان ار

دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ________________________ دورة  ،1شمـارة  ،1بهار و تابستان 1931

فرمانر ای جهان است (ر.ک :ایونس .)11 :1811
« .1گوین حکمت ار گرفتن این چهار مرغ ته ی

ترسان ن ابراهیم بوا .آنکه گفت طیا س

را بایر ازبهر آنکه طا س مرغی آراسته بازینت است؛ یعنی که نار به زینت این جهیان
غر نشوی .گفت کرکس را بایر ازبهر آنکه کرکس ارازعمر باشی

عاقبیت بایی از ایین

جهان بر ی .گفت کبوتر را بایر ازبهر آنکه کبوتر نهمت بسییار اارا .گفیت نایر ار ایین
جهان به نهمت مشغو نباشی که آار پشیمانی اوری( ».برگزی ۀ تفسیر طبری .)1814
 .1از با رهای ارافی عربها که ار نثر نظم فارسی را یافته این است که غرابالبیین شیوم
نشانة فراق ج ایی بوا است «بهسبب این نسبت گفتیهانی عیرب چیون از موضیعی
کوچ میکرا زاغان ب ان سوی ر ی مینهاان
نیز سرگین چهارپایانشان اانه برچینن

اجتماع میکران تا از مان ۀ طعیام آنیان

نیز زاغیان چیون ایشیان را بیه برکنی ن چاارهیای

اویش مشغو میای ن از رغبتی که برچی ن آن فضاالت ااشتن ار انتظیار کیوچ کیران
آنان فر اآم ن بر اطه

فریاا سرمیااانی  .بی ین هنایام بیوا کیه

امن ایشان بان

عرب میگفت :غرابالبین نعی برزا هم از اینجا بیوا کیه بی ان فیا بی مییزا تطییر
میکرا تا ب ان غایت که هیچ را از آن شومتر نامبارکتر نمیپن اشیت ار شیممت بی ان
مثل میزا میگفت :فهن أشأم من غرابالبین( ».شمیسا  :1811ذیل «زاغ»).
 .1سع ی ار گلستان میگوی  :نه عجب گر فر ر ا نفسش /عن لیبی غراب همقفسش.
« .1مناظرۀ عقاب زاغ» پر یز ناتل اانلری ناظر بر این نکتیه اسیت .ار ایین شیعر چنیانکیه
غهمدسین یوسفی می گوی « :عقاب بر سر ا راهی قرار گرفته :یکسیو عمیر اراز اسیت
اوگر ش ن با گن زار تن ارااان به گن اوارگی اربرابر آن اکتفا به همان عمیر کوتیا ِ
طبیعی است پر از بر افهک آزاای آزااگی .همچنین صدنه ای که شاعر از عشرت گا
زاغ توصیف مییکنی منظیر ای اسیت ا آزار ارحقیقیت نمواگیاری از اواسیتهیای
منشهای فر مایه .)114 :1814( ».ار این شعر ا را ِ عرضهش

پیش عقاب تعارض آنها

با یک یار اهمیت اارا که رمزی اسیت از تضیاا ابی ی ایوبی بی ی زیبیایی زشیتی
ر شنایی تاریکی فضیلت رذیلت (همان .)111
 .1کهغ فقط موش جون گان ایار را شکار میکن (ر.ک :لغتنامة اهخ ا ذیل «کهغ»).
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 Varuna .4از ا ایان آریایی است که با اورشی

ر شنایی ارتبیاب اارا پاسی ار قیانون

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

گیرم /ر.ک :مدم حسین شهریار ایوان شهریار ج( 1تهران :ناا  )1811ص.111
 .11این مضمون ار ااستانی با عنیوان "( "The Raven in Barrowed Feathersکهغیی بیا
پرهای عاریتی) ار طبقهبن ی بینالمللی قصههای آرنیه تامپسیون بیا کی
 J1062.1ثبت ش

J951.2, Cf.

است.

 .12سعاات ازلی را به کسب نتوان یافت /که زاغ از اورش استخوان هما نشیوا /ر.ک :اییوان

کلیم به نقل از رحیم عفیفی مثلها حکمتها ار آثار شاعران قرن سوم تا یازاهم هجری
(تهران :سر ش .)1811
 .18اربارۀ تدلیل ریشهشناسی این قصه ر.ک :پارسانسب .14 -81 :1811
 .14این حکایت ار طبقهبن ی بینالمللی قصههای آرنه تامپسون با عنیوان «کهغیی بیا قالیب
پنیر به اهان» با ک بینالمللی  K334.1, Cf. A 242. 2.6ضبط ش

است.

 .11برای مثا ار اولدوز و کالغ ها نوشتة صم بهرنای کهغ ها نماا مبارزانی ان که با جیور
استب اا حاکم (زن بابا) مقابله می کنن
می رهانن

افیراا سیتم ایی

(ا لی ز) را از شیهر پیر از جیور

به شهر کهغ ها میبرن کیه آرمیانشیهری سرشیار از موهبیتهاسیت .ار ایین

ااستان کهغ نقش یاریار نیک شخصییت مثبیت ااسیتان را برعهی

اارا کیه بیراهف

حکایتهای کهن با ر عامه از سیرزمین صیلحآمییز پرنعمیت آمی

پییام ا سیتی

مهربانی کهغها را با اوا اارا؛ ازاینر کارکرای متفا ت با کارکرا سنتی معمولش اارا.
پسری که کالغ شد نوشتة مدم کاظم مزینانی رمانی برای نوجوانان است که ااسیتان تکامیل
تفرا پسرکی را بازگو میکن که کهغ ش

است« :ا ا ر شن شفاف بوا؛ مثیل آسیمانی

که ار آن پر از می کرا .نااهش پاک عمیی بیوا؛ ماننی ارییایی کیه از آن گذشیته بیوا؛
آرز هایش بلن

باشکو بوا؛ همچون کوهستانی که ار پییشر ااشیت( ».مزینیانی :1811

 .)111ار این ااستان جنبة نمااین ا گانة کهغ زمینه هیای شیباهت آن را بیا انسیان -کیه
بالقو نیک یا شر است -ایجاا می کن  .ار این ااستان انیای کهغ ها مانن انییای انسیان هیا
سرشار از ا گانایها تضاا میان نیک شر تصویر میشوا .پسرک بیا ارآمی ن بیه قالیب
کهغ ارپیش گرفتن سیر سلوک نماا اورشی ی کهغ را احیا میکن .
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 .11به جست جوی تو بس سرکشی م از ار ایوار /سزا که منصیب جاسوسیی از کیهغ تیو
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سیمرغ منط الطیر عطار را از نااهی متفا ت به صورت نقیضه ر ایت میی کنی  .ار ایین
ااستان کهغ پرن ۀ عاقل حساباری است کیه ار کنیار ه هی
استه ای انبو از مرغان

عقیاب نقیش راهبیری

ظیفة نظم سامان اهی به پر از حرکت بهسوی قاف را برعه

اارا .این ااستان ار تقابل با ااستان های سنتی -که کهغ را ار تقابل با بلبل قمری کبیوتر
قرار ااا

آن را زشت نااوشاین

عقلمن ی راهنمایی عاقبتان یشی

مطر ا اانسته ان  -کیهغ را ار جایایا ق رتمنی ی
بلبل کبوتر را ار جایاا ضیعف نشیان

اسیت

رسی ن به قاف سیمرغ را از قو ا ر ایت کرا است.
 .11ار فرهنگ بزرگ ضربالمثلهای فارسی بیش از  811فقر مَثَل اربارۀ کهغ ضبط ش
اوا گوا حضور پررن

ا ار فرهن

کیه

مرام ایرانزمین است .البته ار این آمیار مثیلهیای

مرتبط با زاغ غراب سایر عناصر مرتبط مورانظر نبوا است.
 .11ار بررسی ضربالمثلهای مرتبط با کهغ فرهنگ بزرگ ضدربالمثدلهدای فارسدی مدیل
رجوع مبنای کار بوا است.

 .11فا ها گرفتهان  /مرامان از ص ای غارغار ا  /زیر این کبواآسمان /ایین یکیی سیه غیار از
شنی

گفته« :ایر!» /ان اگر ا غار گفته« :شر!» این یکییش اوانی میژاۀ بیزر /،ان

یکیش اشمن بشر /ر.ک :مدم رضا شیفیعی کی کنی هیزارۀ ا م آهیوی کیوهی (تهیران:
سخن  )1811ص.112

منابع
 اایب بیضا ی کاشانی ( .)1821دیوان ادیب بیضاوی کاشانی .تهران :چاپخانة سپهر.
 ابنبزاز توکلبن اسماعیل ( .)1811صفوةالصفا .تصدیح غهمرضا طباطبایی مج  .چ .2تهران:
نشر زریاب.
 استوری جان ( .)1811مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه .ترجمة حسیین پاینی  .تهیران:
آگا .
 اس یان مدم ( .)1812گوشهای از باورها و دانش عامه در قشم .تهران :کتاب کاا س.
 افشار سیستانی ایرج ( .)1811نگاهی به ایالم .تهران :نشر هنر.
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شهر هشتم اثر مدم قاسم زاا ااستانی بلن است که حکایت طی طری مرغان بهسوی قلة قاف
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 ایرجمیرزا ( .)1818دیوان ایرجمیرزا .بهاهتمام مدم جعفر مدجوب .چ .8تهران :ان یشه.
 ایزاپنا حمی ( .)1848فرهنگ لری .تهران :انجمن فرهن

ایران باستان.

 ایونس ر نیکا ( .)1811اساطیر هند .ترجمة مدم حسین باجهن .تهران :اساطیر.
 بختیاری علیاکبر ( .)1811سیرجان در آیینۀ زمان .کرمان :مرکز کرمانشناسی.
 برگزیدۀ تفسیر طبری ( .)1814بهکوشش ناصر امیری .تهران :امیرکبیر.
 بهار مهرااا ( .)1812پژوهشی در اساطیر ایران .تهران :توس.
 بهرنای صم ( .)1811قصههای بهرنگ .تهران :انیا.
 پارسانسب مدم (« .)1811مأاذشناسی تدلیلی حکاییاتی از مثنیوی» .مطالعدات عرفدانی.
ش .14صص.14 -81
 یییییییییییییییییی (« .)1811بنمایه :تعاریف گونهها کارکراهیا» .فصلنامۀ نقد ادبی .س.2
ش .1صص .41 -1
 پند پیران ( .)1811تصدیح جه متینی .مشه  :بنیاا فرهن
 پاین

ایران.

مدموا ( .)1818آیینها و باورداشتهای گیل و دیلم .تهران :انتشیارات بنییاا فرهنی

ایران.
 تقوی مدم ( .)1811حکایتهای حیوانات در ادب فارسی .تهران :ر زنه.
 تقوی مدم

الهام اهقان (« .)1811موتیف چیست چاونه شکل مییگییرا » .فصدلنامۀ

نقد ادبی .س .2ش .1صص .82 -1
 ثر ت منصور ( .)1811فرهنگ کنایات .تهران :سخن.
 جامی عب الرحمن ( .)1881خردنامۀ اسکندری .تصدیح می رس گیهنیی .چ .2تهیران :نشیر
سع ی.
 یییییییییییییییی ( .)1811بهارستان .تصدیح اسماعیل حاکمی .تهران :اطهعات.
 جهانارا فرانک (« .)1811نمااشناسی حکایت "بوف زاغ" کلیلیه امنیه برپاییة اسیاطیر
ایران هن » .بوستان ادب .س .8ش .1صص.11 -11
 ایریه بهر ز ( .)1811نقش حیوانات در داستانهای مثنوی معنوی .تهران :انتشیارات فرهنی
مکتوب.
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 امیرقاسمی مینو ( .)1811دربارۀ قصههای اسطورهای .تهران :نشر مرکز.
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 ذ الفقاری حسن ( .)1811فرهنگ بزرگ ضربالمثلهای فارسی2 .ج .تهران :معین.
 رضایی عب العظیم ( .)1811اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان .تهران :اُر.
 سجاسی شمس ( .)1811فرائدالسلو  .تصدیح نورانی صا

غهمرضا افراسیابی .تهیران:

نشر پاژن .
 سع ال ین را ینی ( .)1811مرزباننامه .تصدیح مدم ر شن .چ .2تهران :نشر نو.
 سمیعی احم (« .)1811مضمون ماییة غالیب نمیاا» .نامدۀ فرهنگسدتان .س .1ش.)84( 2
صص.11 -41
 شمیسا سیر س ( .)1811فرهنگ اشارات ادبیات فارسی .تهران :فرا س.
 شوالیه ژان ( .)1811فرهنگ نمادها .ترجمة سواابه فضائلی .تهران :جیدون.
 ص اقتکیش جمشی (« .)1812فرهن

مرام آباا » .فروهر .ش .11صص.141 -181

 صفاری عباس ( .)1811کالغنامه ،از اسطوره تا واقعیت .تهران :مر اری .
 عب للهی منیژ ( .)1811فرهنگنامۀ جانوران در ادب پارسی .ج .2تهران :پژ هن .
 عتی نیشابوری ابوبکر ( .)1811تفسیر سورآبادی .تصدیح سیعی ی سییرجانی .ج .1تهیران:
فرهن

نشر نو.

 عوفی س ی ال ین مدم ( .)1812جوامع الحکایات و لوامع الروایات .بهکوشش جعفر شیعار.
تهران :علمی فرهنای.
 غهم مدم مه ی [ اصف م رسی] (بیتا) .حکایات دلپسند .بهاهتمیام مدمی قمرالی ینبین
حاجی شی مدم یعقوب .گانپور .کلکته :مطبعة قیومی.
 فراهی میرزابرایوراار ( .)1818داسدتانهدای محبدوبالقلدوب .تصیدیح علیرضیا ذکیا تی
قراگوزلو .تهران :مرکز نشر اانشااهی.
 قاسمزاا مدم ( .)1811شهر هشتم .تهران :کار ان.
 کازنو ژان ( .)1811در جهان اسطورهشناسی .ترجمة جه ستاری .تهران :نشر مرکز.
 کریستنسن آرتیور ( .)1818نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تداری افسدانهای

ایران .ترجمة ژاله آموزگار احم تفضلی .تهران :نشر چشمه.
 گرانت مایکل ( .)1811فرهنگ اساطیر کالسیک یونان و روم .تهران :نشر ماهی.
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 اهخ ا علیاکبر ( .)1811لغتنامۀ دهخدا .تهران :انتشارات اانشاا تهران.

تطور بنماية «کالغ» از اسطوره تا  _______________________________ ...محمد پارسانسب و همكار

 مزینانی مدم کاظم ( .)1811پسری که کالغ شد .تهران :سورۀ مهر.
 مشایخی حبیباهلل ( .)1811نگاهی همهسویه به تنکابن .تهران :انجمن آثار مفاار فرهنای.
 منشی نصراهلل ( .)1811کلیله و دمنه .تصدیح مجتبی مینوی .تهران :امیرکبیر.
 مولوی جه ال ین ( :)1811مثنوی معنوی .تصدیح رینول نیکلسون .تهران :توس.
 هزار حکایت صوفیان ( .)1811تصدیح حام ااتمیپور2 .ج .تهران :سخن.
 نظامی الیاسبن یوسیف ( .)1881مخدزناالسدرار .تصیدیح حیی اسیتارای .چ .2تهیران:
کتابفر شی ابنسینا.
 ها جیمز ( .)1818فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب .ترجمة رقیه بهزاای .تهران:
فرهن

معاصر.

 ه ایت رضاقلیاان ( .)1211ریاضالمحبین .چاپ سنای  821صفده.
 ه ایت صااق ( .)1812نیرنگستان .تهران :جا ی ان.
 هینلز جان ( .)1812شناخت اساطیر ایران .ترجمة ژاله آموزگار احم تفضلی .تهران :نشیر
چشمه.
 یاحقی مدم جعفر ( .)1811فرهنگ اساطیر و داستانوارهها .تهران :فرهن

معاصر.

 یوسفی غهمدسین ( .)1814چشمۀ روشن ،دیداری با شاعران .تهران :علمی.
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