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 کالغ در فرهنگ ایرانی

 سید علیرضا هاشمی

 

به سبب  ی کالغهاتوصیفچند وجهی بودن آید. شمار میای چند وجهی بهپرندهکالغ در فرهنگ ایرانی 

انواع رد پای  این پرنده است؛ چرا که مردم در خصوص متنوع و گاه متضاد هایباورداشتا و هخصلت

 . بازتاب داردمردم ما  فارسی و عرفانی و ادبیات فرهنگ، دین، اسطوره این پرنده درگوناگون 

(. 206: 9831)یاحقی،  داردای سیاه و مردارخوار است که عمری بسیار طوالنی کالغ، زاغ یا غراب پرنده

که از حشرات و جوندگان تغذیه  شناخته شدهاین پرنده از راستة سبک باالن بزرگ و با منقاری دراز و قوی 

 دم و بال و سر قسمت در) سیاه پرهای دارای و متوسط قد دارای کالغ .(96/93486: 9811)دهخدا،  کندمی

 مختلف انواع. این پرنده دارد سفید به مایل خاکستری پرهای ،شکم و پشت ناحیة در ولی است (گردن و

 است این  کالغ های ویژگی ترین شاخص از یکی .(8/8092: 9819ن،)معی است چیزخوارهمه تقریباًو  ددار

 شهرها حتی و علفزارها مزارع، ها، دشت ها، کوهستان تا گرفته زده یخ و سرد مناطق از زیستگاهی هر در که

 .دکن زندگی ندتوا می
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های مختلف در گونهاین  .است گونه این بزرگی دهنده نشان آن نوعت و دارند گوناگونی انواع ها کالغ

ای دقیق و های جانورشناسی به گونهها در کتاباین ویژگی که هم دارندهایی با های ظاهری تفاوتویژگی

-چین، بدبا صفاتی مانند خبراین پرنده در فرهنگ مکتوب  (.494، 9811)منصوری،  گسترده آمده است

 شخصیتی کالغ ،عوام و مردم اعتقادات در ؛نام برده شده است خوار، سمج، دزدشگون، بدخبر، زیرک، مرده

شده توصیف و گاه نکوهش  گاه سخنوران و شاعران طبعی نازک با فارسی ادبیات در ؛است منفی و منفور

 پرنده این اهمیت به نوشتار این در است. آمدهآور و ... یمن، پیامهایی مثل خوشدر اساطیر با صفتو  است

 .  شودمی پرداخته نظر مورد هایمقوله در

 هاکالغ در اسطوره

ها، مرگ، عقل، نیروی شر و رنگ سیاه، معنای نمادین رمز و راز، ناشناخته» شناختیاسطورهمباحث در  

گذار این رنگ سیاه کالغ یکی از عناصر مهم و تأثیراز آنجا که  .(Guerin, 2005: 185)«رسانداندوه را می

در  برای مثال دارد.آور، نقشی مثبت ای پیامرد پای کالغ به عنوان پرندهها اسطورهبرخی در  پرنده است؛

شود؛ مقام، نماد یکی از خدایان می ،گیاه یا هر عنصر دیگر ،، هنگامی که حیوان، پرندهیایران هایورهطاس

-و یا در شمار همراهان یک خدا مورد توجه قرار میدهد را نیز نشان میمنصب، صفات یا وظایف آن خدا 

باط از خدایان آریایی است و با خورشید و روشنایی ارت( که Varuna) iمثالً ارتباط کالغ با وروناگیرد. 

پیوند او با خورشید و روز مسلم  (،91: 9839)نک: ایوانس،  روای جهان استدارد و پاسدار قانون و فرمان

 (.38: 9810)جهانگرد، شودمی

ورت غاری فرض میترائیسم، کالغ پیام آور برگزیدة اهورامزداست. آسمان در این آیین، به صآیین مهر یا در 

شده و میترا که مظهر خورشید و روشنایی است، باید با کشتن گاوی که در آن غار مسکن دارد، ستارگان، 

فرستد که راه کشتن های دیگر جهان را از آن بیرون کشد. اهورامزدا کالغ را میاشجار و حیوانات و پدیده

همین سبب از هفت مرحلة میترائیسم، مرحله اول را اش دهد. به و در این امر یاری بیاموزدگاو را به میترا 

، کسانی از این رو (.962: 9838سن، )کریستین اندد، مرحلة کالغ نام نهادهندار این دینکه اکثریت پیروان 

آمدند و در برخی میها در هیئت و پوشش کالغ درخواستند به آیین میترائیسم درآیند، در مهرابهکه می

 (.19: 9811کردند )رضایی، میو حرکات کالغ نیز تقلید تشریفات، از صدا 
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ر این پرنده پنداشتند که پَنگریستند و میر کالغ با احساس ترسی آمیخته به خرافات میایرانیان کهن نیز به پَ 

آورد. شاید کالغی که در تصاویر مهری بناهای کند و برای او نیکبختی و فره به همراه میانسان را حفظ می

یخی رومی همراه مهر)میترا( است، در اصل نمادی از خدای پیروزی و برای همراهی یا یاری این تار

 (.46: 9836)هینلز، خداست

ای مقبول به آور و نماد خورشید است، پرندهدر آیین مهرِ ایران باستان، کالغ بدین سبب که پیام» همچنین

 ، کالغاست «بنیادین آفرینش» یا «آغازین آفرینش» معنی بهکه « بندهش»(. در کتاب 36)همان، آمد شمار می

زا بودن مورد پسند قرار گرفته شده است خواری و گنددلیل مرداردر دستة مرغان جای داده شده و به

های چین، اسکاندیناوی، بومیان آمریکا، یونان، ژاپن و مناطق دیگری از در اسطوره .(392: 9839)عبداللهی، 

 (.9816)نک: پارسانسب و معنوی،  های کالغ را در باورهای مردمان بررسی کردأثیر خصلتتوان تجهان می

 کالغ در دین

چون »رسد. در قرآن کریم آمده است: های دینی به داستان هابیل و قابیل میسابقة حضور کالغ در اسطوره

نش کند، دو غراب آمدند، قابیل هابیل را بکشت، جنازة برادر را بر دوش کشید و نمیدانست چگونه پنها

-از این رو نقش گورکنی که به کالغ نسبت می  (.89مائده/«) یکی دیگری را بکشت و در خاک پنهان کرد.

شود؛ زیرا که قابیل با دیدن این صحنه، هابیل را به همین شکل دفن دهند از همین اسطوره دینی ناشی می

 رسد. کند و امروزه این ویژگی کالغ به ذهن میمی

و هدایتگر  قابیل به « نفس اماره»های مثنوی با عنایت به همین قصه، زاغ را مظهر موالنا در یکی از حکایت

 کند:سوی گورستانِ گمراهی و هالکت وصف می

 عقل مازاغ است نور خاصگان          عقل زاغ استاد گور مردگان  

 گورستان بَردجان گه او دنبالة زاغان پَرد          زاغ او را سوی 

 هین مدو اندر پیِ نفسِ چو زاغ         کو به گورستان بَرد نه سوی باغ

 (.9890 -9896/ 4: 9818)مولوی، 
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-بهکار رفته است. نیز بهدیگر های دینی رود در کتابکه در خصوص کالغ به کار می« مردارخواری»صفت 

هنگام طوفان نوح، زمانی که آب کم شد و »در کتاب انجیل و در داستان حضرت نوح آمده است: طوری که 

کشتی نوح بر کوه فرود آمد، نوح زاغ را فرستاد که برود و ببیند چقدر آب در زمین مانده است. زاغ رفت و 

 (.181-8/161: 9824تفسیر طبری، «)چون مرداری یافت، به خوردن آن مشغول شد و بازنگشت

خضر و الیاس مَشکی از آب حیات »نی کالغ آمده است: مرتبط با عمر طوالدیگری های در روایتهمچنین 

iخرگ»ای از به شاخهرا که  i» آوردند. کالغی تشنه بر مشک نوک زد؛ مشک سوراخ شد و آویخته بود، می

)اسدیان، « همیشه سبز و عمر کالغ طوالنی است« خرگ» ریخت. از این رو درخت« خرگ»آب بر شاخة 

ای که ابراهیم به امر مرغان که در قرآن مجید ذکر شده یکی از چهار پرنده در داستان ابراهیم و (.48: 9816

این در تفسیر طبری دلیل که  و رستاخیزشان را ببیند، کالغ استکند تا بازآفرینی تکه میها را تکهآن خداوند

 (.9824)برگزیده تفسیر طبری،  شمرده شده استحریص بودن کالغ  ،امر الهی

نش همه آلوده گوشت کالغ را به سبب آنکه تَ»آمده است:  اوستادة مقبولی است؛ اما در پرن بندهشکالغ در 

کالغ  عهد عتیق. هر چند در کتاب (9826:13)بهار،  «است و برای جسد خوردن آفریده شده، نباید خورد

خداوند خوار بودنش ناپاک و آلوده شمرده شده ولی در همان کتاب ذکر شده که به فرمان به دلیل مردار

و مانند نمادی از نجات خداوندی،  (Knowles, 2006: 596) آوردبرای ایلیا در بیابان نان و گوشت می

 (.4/838: 9838)شوالیه، نماد هوشیاری است کالغ  فر آفرینش نیزرهاند؛ چنانکه در سِاو را از مرگ می

حکایت  هزار حکایت صوفیانکتاب ر ها به متون صوفیه نیز راه یافت؛ برای نمونه دکالغ در این نقش بعد

، فرستاددیدار ابراهیم خواص با اعرابیِ واصلی که خداوند هر روز به واسطة کالغی قرصی نان برای او می

بیند که از سوی غیب، مأمور ای دیگر مالک دینار زارغی را می(، یا در قصه9/282: 9831) ذکر شده است

از قصة کالغی که به امر الهی، برای شیخ  «الصفاصفوه»مؤلف نجات جان مسافر گرفتار است، یا روایت 

 (. 9932: 9812بزاز، )ابن کندصفی و مهمانان او خرگوشی شکار می

شود؛ با این ر ظاهر میباهای استثنایی کالغ است که در متون صوفیه برای نخستیناز نقشنیز « بخشینجات»

های صوفیانه، همچنان نقش منفی دارد و مصداق بارزش، قصه کالغی حال کالغ در برخی دیگر از قصه

آورد و چون رابعه در حالل بودن آن تردید دارد، از خوردن آن است که برای رابعة کعب خوشة خرمایی می
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؛ عوفی، 991 -993: 9881)پند پیران،  گذاردیطور غیر مستقیم بر دزدی کالغ صحه مکند و بهاجتناب می

9836 :664-669.) 

 کالغ در فرهنگ

« کله» کردینام این پرنده به  ای دیگر نقش پذیرفته است.در فرهنگ عامه و اعتقادات مردمی کالغ به گونه

 «گوراغ» بلوچی ،(زاغ« )کارغه» افغانی ،«کیلو» کاشانی ،(زاغ) «کال» سمنانی(... کالغ« )قالنجک» زازا ،(کالغ)

این پرنده در ادبیات شفاهی مردم جایگاه خاصی دارد به  (.96/93486: 9811دهخدا، ) شودخوانده می

ها و دیگر اقسام ادبیات ها، متلها، کنایهالمثلطوری که نام آن در ادبیات شفاهی و کالم مردم همچون ضرب

در فرهنگ توان خصوصیت کالغ را در میهای مردمی از شفاهی به راحتی قابل شنیدن است. روایت

-می کچومثقالاز منطقه  سید محمد میرکاظمی خوبی مشاهده کرد. مثالًهروستایی و شهری مردمانمان ب

کنند. یکی کالغ سیاه که در اکثر مناطق ایران و حتی تهران به  منطقه زیست میاین سه نوع کالغ در »نویسد: 

نامند. این کالغ عمر فراوان دارد و بدین جهت  می« رهکالغ گَ»کالغ را  کنند. مردم این گونه وفور زیست می

گیری آنها را ندیده است.  گویند حیوانی با حیا است چون کسی تا به حال جفت شود. مردم می تاس می

ویژه کودکان هند و مردم بنکمیار غارغچرخیدند و  میگاهی در آسمان به صورت گروهی در یک نقطه 

بودند  هم با نگاه کودکانه دو کالغ را که به هم نزدیکتر عوامها عروسی دارند و  د که کالغمعتقد بودن

« خبره کالغ خوش». نوع دوم همان زاغ یا زاغک است که مردم آن را ندکرد عروس و داماد فرض می

مهمانی در راه که  بودندکرد مردم معتقد  ار میغارغالی بام خانه یا روی درخت باغچه گویند. اگر بر با می

استخوان گرمت  /کالغ خوش خبره»خواندند:  برای کالغ می را شعر تشکرآمیزاین دارند و به همین دلیل 

ارش غارغکه کالغ با  برخی شاهد بودندو « اگه خبر خوشه یکبار دیگه/ دم دو تا نون نرمت می /دم می

 داد. جواب این شعر را می

، رنگی به غایت مشکی و شده است سایر نقاط ایران کمتر دیدهاست که در « کالغ نوک سرخو»نوع سوم 

که  دیده نشده براق دارد و منقاری به غایت قرمز. مردم معتقدند گوشت این نوع کالغ حالل است ولی

های برق  های منتهی به شهر روی سیم و اطراف جاده هاکسی آن را شکار کند یا بخورد. بیشتر بیرون آبادی

 .)سایت قلمرو فرهنگ( «شوند و تلفن دیده می
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 این هب را کالغ نوع سهمردم  اردستان در است: آورده الهسید احسانبه قلم  مطلبیدر نیز روزنامه عصر مردم 

 کالغ به بودن دست یک سیاه خاطر به که گوشت حالل و متوسط جثة با زنگی کالغیکی  :سندشنامیشرح 

 منظم و آهنگ خوش صدای در آنکه خاطر به هم شاید ؛زنگبار و زنگ به منسوب البد ،شده موسوم زنگی

 تابستان و است مهاجر پرنده این .دارد نهفته زنگی طنین آسمان فراز بر طوالنی و آرام پرواز هنگام به خود

 .رود می سرد مناطق به

 مدُ و سیاه و سپید کوتاه، هایبال با و گوشت حرام کوچکتر، جثة با کالغ نوعی که زاغچهیا  جاره کالغ دوم

 اینو  است، کالغ معنی به «اردستانی زبان به غاال» .گویندمی هم «غاال قارچ» آنبه  بعضی که بلند نسبتبه

. دهدمی مژده زدن جار با را مسافرین آمدن هاخانه بام بر خود صدای با که است شگونی خوش کالغ همان

 .است شده نامیده «جاره کالغ» خاطر همین به شاید

 و سیاه هایبال و سنگین و کند حرکات و بزرگ جثة با کالغی نام دارد. رهگَ کالغ یا ریگَ کالغسوم 

 دزدی به کالغ نوع این بودنش خوار کثافت لحاظ به گویند،می هم «خور...  کالغ» را آن که رنگ خاکستری

 از تازه هایجوجهیا  و صابون کوچک هایقالب پنیر، نان، گوشت، مثل برسد چه هر و است شده شهره

 با شناسند ومی زاغچه و زاغ هاینام به را اول قسم دو. سازدمی خود طعمه و ربوده را سربرآورده تخم

)روزنامه  بنامیم «زاغک» را کالغ قسم این نیست بیراه «دید پنیری قالب زاغکی» معروف مصراع به توجه

 .(1-1، ص عصر مردم

به اعتقاد عوام ویران »نویسد: نیز در مورد کالغ می« حیوانات در فرهنگ مردم ازندریان مالیر»مقاله  نویسندة

کننده به همراه دارد. از دیگر اعتقادات در کردن خانه کالغ عاقبت خوبی ندارد و آثار مخربی برای ویران

یا بازگشت عزیزان به سفر رفته را غار کردن کالغ نوید رسیدن میهمان و مورد این پرنده این است که غار

و برای اینکه کالغ را  "خیرخبر ،خیرخبر" گویند:دهد و به همین دلیل است که در این روستا به کالغ میمی

غارقَه جان، غار آغزِیه/ نوات وِرِم سال »خوانند: تشویق کنند و به زبان دیگر نازش را بکشند، این بیت را می

به دهانت بیندازی و تا بدهم  تخواهم نباتی کالغ جان! دهانت پر از غارغار باد. میبه معنی اینکه ا« آغزِیه

ها در یک روز کام شوی، چرا که خبر خوشی حتماً خواهی داشت. از طرفی دیگر هنگامی که کالغشیرین

 «ها نشانه این است که برف خواهد آمددهند به اعتقاد بعضیابری صدای غارغار دسته جمعی سر می

 (. 983و  981: 9838)شاهسوند، 

-المثلهاست؛ در اینجا به بخشی از ضربالمثلاز آنجا که قسمی از ادبیات شفاهی مردم مربوط به ضرب  

 شود: های مربوط به کالغ اشاره می
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 و باهوشند و زرنگ خیلی کنند می فکر که گویند می افرادی به ،«کالغم بچه من کالغی، تو اگر» -

 ،(9816 رشمه،: نک) دارد داستانی

 ،«خورد می و آید می کالغ کند، می جمع دانه رود می کبوتر» -

 ،«زنند می منقارش نیز کالغان افتاد، سر به که کرکس» -

 ،«رفت یادش هم پریدن ،بگیره یاد چریدن آمد کالغ» -

 با مزاحم آدمی که شودمی گفته موردی در «ما منفعت گردو یک کرد، قهر باغمون از کالغ» -

 ،(943: 9838 سهیلی،) «کند قهر ایخانواده

 ،«ندید خود به سیر شکم شد، دار بچه وقتی از کالغ» -

 ،«است پارسالی کالغ از بیشتر عقلش امسالی کالغ» -

 ،«کرد فراموش هم را خود رفتن راه ،بیاموزد را کبک رفتن راه خواست کالغ» -

 ،«جراحم گفت می بود درآمده خودش رودة کالغ» -

 ،«کند نمی ارغارغ خود النه سر کالغ» -

 ،«ساله پنج و سی بچه کالغ ساله، سی کالغ» -

 ،«پوشند می سیاه هاکالغ» -

 ،«آورد خبر کالغه» -

 ،«نشیند نمی بامش به هرگز کالغ» -

 ،«افتد خرابی به رود کالغ پی هرکه» -

 ،«است بس کلوخ یک را کالغ هزار» -

 ،«کردن کالغ چهل را کالغ یک» -

 ،«شود می کالغ چهل کالغ یک» -

 ؛«نرسید اشخونه به کالغه رسید، بسر ما قصه»  -

-های کالغ را میها، خصلتها نیز که حاوی داستان هستند و یا در کنایهها در متلالمثلعالوه بر ضرب

توان به این ها میها و یا کنایات به دست آورد. از جمله این امثال و کنایهتوان از فحوای این داستان

 نمود: موارد اشاره

 (.8/9668: 9886، دهخدا حکموامثال) ندید بخود سیر شکم شد داربچه وقتی از کالغ -
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 درنگ بی شود خم آدمیان از یکی چون گفت خود جوجة به کالغی گویند ؛است مسالهاِ کالغِ -

 چه. باید پریدن آدمی دیدن با گفت جوجه. بردارد سنگ زمین از را، تو زدن که باشد چه کن پرواز

 (.همان ،حکموامثال) باشد داشته نهان آستین در سنگ پیش از بود، تواند

 .کفتار یا شد خواهد گرگ نصیب یا بیافتد، جدا گله از که بزی  :مثل این، مانند «کالغه مال اول بچه» -

 دورتر مادر از قدمی چند اگر ،است «خوارگربه» هنوز که وقتی تا که است واضح پر هم جوجه مورد در

 مال» اصطالح این .کالغ طعمه یا است گربه مال یا که داشت ماندنش زنده به امیدی نباید دیگر شود،

 دیگر برای کمکم است بوده شدن تلف و رفتن بین از با مترادف جوجه مورد در چون «است کالغ

-کم چون گوناگون، علل به خانواده اول بچه مثالً در قدیم شد. علمنیز  رفتنی بین از و فانی چیزهای

 بدی بهداشت، نبودن و یا هاکاری ندانم ایپاره و ناشیانه هایمراقبت و جوان مادر و پدر بودنتجربه

 زوج خاطر تسالی برای اطرافیان موارد جور این درشدند. می تلف سوءتغذیه معموالًو  معیشت وضع

 ماندنی یعنی «کالغه مال اول بچه: »گفتندمی بعدی فرزندان بودن ماندنی به کردنشان امیدوار و جوان

 (.1-1 ص مردم، عصر روزنامه) بست دل زندگانیش به ابتدا همان از نباید و نبوده

 (.8/8192: 9819، معین)  افتاده دستش به پول آسان و مفت اینکه از کنایه ریده؛ دستش به کالغ -

 در (.همان حکم،وامثال). کرد فراموش هم را خود رفتن راه بیاموزد را کبک رفتن راه خواست کالغ -

 .شودمی گفته کورکورانه تقلید از نکوهش

 جراحی اگر گفتند کالغ بهیا  (.همان حکم،وامثال) جراحم گفتمی بود درآمده خودش  رودة کالغ -

 مردم، عصر روزنامه) «نمودی دوا خود سر بودی طبیب اگر کل» مفهوم به. بگذار تو را خودت روده

 (.1-1 ص

 حکم،وامثال)  نباشد سزاوار اقربا و خویشان به نفرینکنایه از  ؛ کندنمی ارغارغ خود سرالنة کالغ -

 (.همان

 (.همان حکم،وامثال) ماندمی باز هایمچشم پشت: نظیر پوشند؛می سیاه هاکالغ -

 (.8/8192: 9819، معین)  است امساک و بخل بسیاری از کنایه نشیند،نمی بامش به هرگز کالغ -

یا هر که پس کالغ رود، در ویرانی منزل  ،(4/9184حکم،وامثال) افتد خرابی به رود کالغ پی هرکه -

خواهند در طریقی معنای مثل تقریباً روشن است و هشداری است به کسانی که می. (89العین، )قرهکند
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کنند واضح است که عموم مردم سعی می از طرق زندگی، الگو و پیشوایی برای خود تعیین کنند. البته

ها نیست و در رهنمون شود. اما قضیه به همین راحتی« مقصد عالی»دنباله رو کسی باشند که آنها را به 

تواند انسان را به توانند همیشه برنده باشند و یک تشخیص یا انتخاب خطا میبازی زندگی، همه نمی

، اما چون به یستدر نیک بودنشان تردیدی ن والصالح هستند بسا کسانی که چنان ظاهر د.بیراهه افکن

 .میدان عمل در آیند، عیارشان آشکار شود و آدمی از اعتماد بدانها زیان بسیار بیند

 .است بس کلوخ یک را کالغ هزار -

 هرچه دهانی به دهانی از کوچک امری شدن؛ کالغ چهل کالغ یکو یا  است کالغ چهل کالغ یک -

 اغراق سخت کردن؛ کالغ چهل کالغ یکیا  (.دهخدا مرحوم خط به یادداشت) شدن مشهور بزرگتر

: 9819، معین) افزودن چیزی یا مطلبی به بسیار بال و شاخ(. دهخدا مرحوم یادداشتهای از) گفتن

8/8192.) 

 .ندارد هم خرجی و آنست در نفع امید که کاری در فرصت شمردن مغتنم در ؛مفت کالغ مفت سنگ -

 (.1-1 ص مردم، عصر روزنامه)«گرفت شاید بزن مفت، هم گنجشک مفت، سنگ گویند می شیراز در»

 )همان(. خلوت بسیار مکانی ؛نیست هیچکس یعنی «زندنمی پر پرنده» زندنمی پر کالغ -

 که شودمی گفته کسی مورد در....! گفت: گفت هم وقتی نگفت و نگفت که ماندمی زواره کالغ مثل -

 (.همان) آوردمی زبان به نابجا و ربط بی مطلبی کندمی صحبتی هم وقتی زندنمی حرف هیچ

 .(همان) ترم فهمیده و تر زیرک تو از آنکه از کنایه -کالغم بچة من کالغی تو اگر -

های در خواب کالغ هرچند با این حال .نیز مردم تعابیر خاصی از این پرنده سیاه دارند تعبیر خوابدر 

 مثالً  .است که دیدنش خوب شناخته نشده باشدمییمن نیست اما از جمله پرندگانی و بد ما شوم

صدای کالغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کالغ را بشنوید و خودش را نبینید 

گوید. اگر در خواب صدای کالغ های بسیاری را بشنوید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می

گردید. اگر در خواب ببینید کالغی بر شاخه درخت یا نبینید به غربت و تنهائی دچار می ولی آن ها را

بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری 

آورید میخورید مال حرام بدست رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کالغ میناراحت کننده به شما می

گوئی را که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کالغی را کشتید دشمن یاوه

 .ایدگوئی را گرفتهاید جلوی دهان بدرانید و اگر ببینید کالغی را در قفس نگه داشتهاز خود می
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 فارسی و عرفانی کالغ در ادبیات

-ویژگی یافته است به طوری که انی و فرهنگ دینی ما بازتاب فارسی و عرفدر ادبیات الغ کانواع گوناگون 

شده میان شاعران و نویسندگان های ظاهری کالغ در ادب فارسی دستمایة خلق مضامین بسیاری در آن 

های ظاهری بخشی از آنها ساخته و پرداختة ذهن شاعران و بخش دیگری نیز مایه گرفته از ویژگی .است

آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است رنگ سیاه و چشم و پای  این پرنده، صفاتاز میان ست. این پرنده ا

اما آنچه بیشترین آثار ادبی بر آن همداستان  .(89: 9831قرقانی، بخش و فرجی)تاج سرخ این حیوان است

 هستند زشتی ظاهر و حتی باطن این پرنده است:

 (9/992: 9818)مولوی، همچو برف از درد و غم بگداختی خود بشناختی          زاغ اگز زشتیّ

-در ادبیات عامیانة ایران، کالغ اغلب به خبر چینی، دزدیدن اشیای درخشنده و براق و صابونهمچنین 

 دوستی شناخته شده است:

 (904: 9813)نظامی،  چو گردون سر طشت سیمین گشاد               غراب سیه خایه زرین نهاد

زبانزد  فارسی شعر دراند و گفته کالغهای گذشته در توصیف ای از ابیاتی که شاعران سدهنمونه اشعار زیر

 باشد:می

: 9838، سنایی)«ناتوان و تندرست خوکی همچو حریصی کز    برخاستن صبحدم از پیش آموز کالغ از»

482) 

 (خاقانی)«بینی پاسبان کالغی گورش سر بر اکنون تو      بودند پاسبان هزاران قصرش بر که را امیری»

 (عسجدی)«کاغ کاغ و کالغ چون کرده جای بیشه و کوه      کالغ همچون ما خشم از کاغ کاغ گرفته ای»

  (گرگانی اسعد فخرالدین)«مرغزاری میان در کالغی       ماری باریک خیزران شاخ چو»

 (سعدی)«قفس از خالص شمارد غنیمت     همنفس بود کالغش طوطی چو»

  (جامی عبدالرحمن)«کالغ کاغ از شکرشکن طوطی نکت    کس نشناسد چو بسته زبان نطق از جامی»

 (فردوسی)«خوابگاه آن اندر بکند چشمش دو          سیاه کالغی اندرآمد کوه ز»
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  (سعدی)«کالغ از مردار و توانگر از میراث      مکن نظر دنیا منصب و مال به سعدی»

 (نظامی)«کرد فراموش را خویشتن تک      کرد گوش در کبک تک کالغی»

 (بلخی عنصری)«کند داغ دخمه به دل گمان بی        کند کالغ رهبری راه هرک»

 اسعدی گرگانی(«)به گورستان بود پیوسته جایش        هر آنکو زاغ باشد رهنمایش»

 (سعدی)«است باز ها دیده که نشنوندش        است باز چون کالغ گوید که هر»

، برای موارد بیشتر نک: نظامی) کرد فراموش را خویشتن تک          کرد گوش در کبک تک کالغی

 ( «کالغ»دهخدا، ذیل واژه 

 گیرینتیجه

که کالغ دو جایگاه متفاوت در جهان  توان دریافتشناسی میبا مروری بر فرهنگ اساطیر و اسطوره

اساطیری دارد: این پرنده روزگاری بر شانة خدایان نشسته، پیک و پیامبر خداست و نامی پسندیده دارد که 

اش است. حتی بعضی معتقدند در اثر ساده دلی و مهربانی و زیبایی بیش از حد ناشی از هوش و حافظه

 قع شده و به این رنگ درآمده است.مورد حسادت دیگر حیوانات و پرندگان وا

ها به شومی و نحسی و بوجودآورنده عزا توصیف شده اما از منظری دیگر این پرنده در فرهنگ برخی ملت

این پرنده را نشنوند چرا که ند تا بانگ و غارغار بستهای فرزندان خود را میطور که مادران گوشاست. آن

 گ این پرنده چون پیک مرگ است.بان

طوری که در دعوای هابیل و قابیل، پوشاننده این پرنده جایگاه خاصی دارد. بهدر کتب دینی و آسمانی هم 

 ،ایدر برابر پیامبر خدا نافرمان و سرکش است و در ازای الشه یا رسوایی اولین قاتل و بزهکار زمین است.

 پیامبر است. خرد. روزگاری نیز مأمور رساندن غذا به الیاسنفرینی را به جان می

طوری که شنیدن صدای غارغار او کالغ شخصیتی منفور و منفی است. به ،در بررسی اعتقادات مردم و عوام

ورد و در خواب نیز آیداری شومی را به ارمغان میتواند عزیزان فرد را از او جدا کند و یا دیدنش در بمی

 کند.روزی میآدمی را دچار بدبختی و تیره
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گیرد فارسی نیز با نازک طبعی شاعران و سخنوران این پرنده گاه در مقام پسندیدة هدهد قرار میدر ادبیات 

این و یا استخوان خوری  اندتوصیف کردهو بربویی و پای زشت او را فراموش کرده و تنها پر و بالش را 

 اند.سگ مقایسه کردهرا با  پرنده

 این بودن وجهی چندو  آیدمی شماربه وجهی چند ایپرنده ایرانی فرهنگ در کالغست که  از این رو

 درو شاعران و سخنوران  مردم متضاد گاه و متنوع هایباورداشت و کالغ هایخصلت سبب به هاتوصیف

 و فارسی ادبیات و فرهنگ دین، ،اسطوره هایمقوله دررا  این پرنده پای رد که است پرنده این خصوص

 مشاهده کرد.توان به خوبی می عرفانی

 ها:نوشتپی

                                                           
i
 میان در هابعد و داد دست از را خود اهمیت هابعد چه اگر. گیردمی قرار ایندرا از بعد و خدایان دوم جایگاه در اهمیت نظر از خدا این ودایی، هایهسرود طبق بر - 

 (.989: 9838اسمارت،) شد محو او نام هندیان
ii
 . اء )استبرق( آمده استاالنس و ،الرحمن ،های مبارک الکهفآن مجید در سورهنام این درخت در قر - 

 

 منابع:

 ، سوره مائدهقرآن کریم -

 ، تهران: نشر زریاب6غالمرضا طباطبایی مجد، چ، تصحیح الصفاصفوه(. 9812بن اسماعیل) بزاز، توکلابن -

 . تهران: کتاب کادوسعامه در قشمای از باورها و دانشگوشه(. 9816اسدیان، محمد) -

 سمت تهران: گودرزی، مرتضی ترجمه ،بشر دینی تجربه .(9838) نینیان اسمارت، -

 ران: اساطیرحسین باجالن، ته، ترجمة محمداساطیر هند(. 9839ایوانس، ورونیکا) -

 (. به کوشش ناصر امیری، تهران: امیرکبیر9824)برگزیدة تفسیر طبری -

 ، تهران: توسپژوهشی در اساطیر ایران(. 9826بهار، مهرداد) -

، دوفصلنامة «از اسطوره تا فرهنگ عامه« کالغ»مایه تطور بن(. »9816نسب، محمد، معنوی، مهسا)پارسا -

 19-16، بهار، صص 9شماره  ،9، دوره فرهنگ و ادبیات عامه
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 (. تصحیح جالل متینی، مشهد: بنیاد فرهنگ ایران9881)پند پیران -

، شماره تاریخ ادبیات، مجله «کالغ در ادب فارسی(. »9831قرقانی، آسیه)بخش، اسماعیل؛ فرجیتاج -

 61 -42، صص 8/28

رشد آموزش زبان و ادبیات ، ماهنامه «باورهای عامیانه در مرزبان نامه وراوینی(. »9831) تیموری، فرشته -

  90-98، شماره دوم، صص فارسی

، «نماد شناسی حکایت بوف و زاغ کلیله و دمنه بر پایة اساطیر ایران و هند(. »9810) جهانگرد، فرانک -

 18-11، صص 9، ش8، سبوستان ادب

 ، تهران: چاپخانه سپهرامثال و حکم(. 9886) اکبردهخدا، علی - 

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهراننامة دهخدالغت(. 9811) اکبرعلیدهخدا،  -

انتشارات  :های آن(، تهران و ریشه المثلضرب)معنی  و داستانهایشان ضرب المثل (.9816رشمه، الهه ) -

 سما

 ، تهران: دُرهای ایرانیان باستاناصل و نسب و دین(. 9811) رضایی، عبدالعظیم -

 تقی مدرس رضوی، چاپ ششم، تهران: سنایی، تصحیح محمددیوان اشعار(. 9838آدم)بنسنایی، مجدود -

 آرانشر گل، تهران: های معروف ایرانضرب المثل(. 9838) مهدی،  سهیلی -

، فرهنگ مردم ایران، فصلنامه «حیوانات در فرهنگ مردم ازندریان مالیر(. »9838) شاهسوند، محمدرضا -

 .926تا  981، بهار، صص، 2و  8شماره 

 ، ترجمة سودابه فضائلی، تهران: جیحونفرهنگ نمادها(. 9838) شوالیه، ژان -

 ، تهران: پژوهنده6، ججانوران در ادب پارسینامة فرهنگ(. 9839) عبداللهی، منیژه -

http://www.akairan.com/fun/proverb/
http://www.akairan.com/fun/proverb/
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، به کوشش جعفر شعار، تهران: الروایات(. جوامع الحکایات و لوامع9836الدین محمد)عوفی، سدید -

 علمی و فرهنگی

، ای ایرانهای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونه(. 9838سن، آرتور)کریستین -

 و احمد تفضلی، تهران: نشر چشمهترجمة ژاله آموزگار 

 کبیر، تهران: انتشارات امیرنامه معینلغت(. 9819) معین، محمد -

نژاد، تهران: رضا خزائی، به کوشش غالمراهنمای پرندگان صحرایی ایران(. 9811منصوری، جمشید) -

 آویزذهن

 ن: توس، تصحیح رینولد نیکلسون. تهرامثنوی معنوی(. 9818الدین)مولوی، جالل -

 ، تهران: دانشگاه تهران 8، تصحیح و شرح برات زنجانی، جمخزن االسرار(، 9813نظامی گنجوی) -

 ، تهران: توس6پور، جتصحیح حامد خاتمی ،صوفیان حکایت هزار ،(9831)ناشناس -

 شفق انتشارات اجاللی، پاشا امین اهتمام به ،العینقره ،(9884)ناشناس -

 . ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: نشر چشمهشناخت اساطیر ایران(. 9836هینلز، جان) -

 ، تهران: فرهنگ معاصرهاوارهفرهنگ اساطیر و داستان(. 9831یاحقی، محمد جعفر) -

 تاریخ در شده مشاهده ،(عسلی محمد: امتیاز صاحب و مسول مدیر) مردم عصر روزنامه اله، احسان -

 :روزنامه وبالگ ،98/9/9812

http://asremardom.blogfa.com/post-1206.aspx 

 

 در: 96/9/9812، مشاهده شده در تاریخ قلمرو فرهنگ؛ سایت محمدسید ،میرکاظمی -

  http://ghalamroefarhang.persianblog.ir/post/19  

http://asremardom.blogfa.com/post-1206.aspx
http://asremardom.blogfa.com/post-1206.aspx
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 و نیز:

- Guerin, Wilfred (2005). A Handbook of Critical Approaches 

to Literature. Oxford: Oxford University Press 

- Knowles, Elizabeth (2006). Oxford Dictionary of Phrase and 

Fable. New York: Oxford University Press 
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