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چکیده
در فرهنگ مردم باستان پرندگان دارای نیروهای ماوراء الطبیعی و شگفت هستند .گاه نقشی سمبلیک به آنان می دهند؛ آنان را موجوداتی ارزشمند ،
قابل احترام و دارای تقدس می دانند و گاه نیروهايی ضد ديوی به آنان نسبت می دهند .در اساطیر ،عناصر و پديده های آسمانی به شکل و هیئت پرنده
توصیف می شود .نگاه سهراب به پرندگان چون ساير عناصر خلقت ،فراسويی است  .او نیز چون نیاكان باستانی خويش پرنده را پیوند دهندۀ زمین به آسمان
و تجلیاتی از پديده های آسمانی( صاعقه ،طوفان ،خورشید) ،آزادی ،زندگی ،الهام غیبی و دارای فرّۀ ايزدی می داند .سهراب در پی برهم زدن برخی باورهای
عامیانه است كه در میان مردم عصرحاضر نهادينه شده است .هدف از اين جستار دريافتی تطبیقی میان برخی باورهای باستانی و افکار شاعر مورد بحث
در اين مقوله است .از اين رو نگارنده ابتدا به تحلیل اعتقادات ديرين در زمینۀ سه پرندۀ باز ،كالغ وكبوتر پرداخته و سپس بازتاب آن افکار و باورها را در
شعر سهراب مورد واكاوی قرارداده است .نگارشگر اين سطور در پی آن است كه به دريافتی مشترک میان اعتقادات اديان كهن و شعر سهراب دست يابد.
کلیدواژه :اديان باستان ،باز ،كبوتر ،كالغ  ،سهراب..

مقدمه
از زمانهای كهن ،مردم نسبت به پرندگان نگاه تقدس آمیزی داشتند .آنان پرندگان را رابط میان جهان خاكی و آسمان دست نیافتنی می دانستند .بتها
و تنديسهايی با شمايل پرندگان می ساختند و بر سکه ها نقش پرندگان را حک می نمودند .عقاب  ،هما ،خروس  ،كبوتر و پرندۀ افسانه ای سیمرغ در نزد
بسیاری از اقوام ديرين نماد و توتم محسوب می شد .شمايلی با سر گاو ،نوک عقاب و بدن شیرمظهری از همۀ قدرتها بود.
 .1-1بیان مسأله
اين پژوهش در پی پاسخ به اين پرسش است كه با گذشت قرنها آيا هنوز هم آن قداست و احترام و ارجمندی نسبت به پرندگان در اذهان بشر باقی
مانده و تا چه حد اين تفکرات با گذشت زمان دچار تغییر و تحوّل گرديده است و سهراب به عنوان نمايندۀ شاعران طبیعت گرا به معنی دوستدار طبیعت،
تا چه اندازه پرچمدار اين افکار و اعتقادات است ؟
 .2-1پرسشهای پژوهش
 -7در اديان ايران باستان چه اعتقاداتی در زمینۀ كل پرندگان و نیز سه پرندۀ مورد بحث در اين تحقیق وجود دارد؟
 -8آن باور ها و عقايد تا چه اندازه در شعر سهراب به حیات خويش ادامه داده اند؟
 -3آيا تناقضی میان افکار و اعتقادات باستانی و باور های عصر حاضر و در شعر سهراب سپهری نسبت به اين سه پرنده وجود دارد؟
 -0با توجه به سیر ذهنی سهراب در اشعار دورۀ جوانی نسبت میانسالی،آيا درديدگاه او در مورد اين سه پرنده شاهد تحوالتی درسروده هايش خواهیم بود؟

 .3-1فرضیة پژوهش
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با عنايت به انديشه های ماورائی سهراب سپهری و احترام خاصی كه برای طبیعت قائل است ،به نظر می رسد كه ديدگاهش به باور مردمان باستان
نزديک تر باشد .جنبۀ اورمزدی پرندگان در نظر اقوام باستان و پیوند اين مظاهر طبیعی با آسمان ،اين موجودات را قداست بخشیده است و سهراب نیز
پرنده را با معنويت گره می زند؛ پرنده در شعر اين شاعر ،راهنمايش به فراسوی عالم خلقت است؛ موجودی است كه راه و روش حقیقت را به او می نماياند؛
از اين رو می توان شاهد شباهتهايی میان افکار او و باورهای اقوام آريايی باشیم.
 .4-1پیشینة پژوهش
در زمینۀ پرندگان اهورايی در شعر سهراب سپهری ،پژوهشی يافت نشد  .آثار پژوهشی چاپ شده با محور های موضوعی زير كه نزديک يا شبیه به
اين مقاله باشد ،از اين قرار است:
خسرو قلی زاده (  ،)7308دانشنامۀ اساطیری جانوران .به بیان باورهای اساطیری و باستانی جانوران ،از جمله پرندگان پرداخته است .نسرين قدمگاهی
ثانی (  ، )7323در مقاله ای با عنوان «باز در ادب و ادبیات» به بازنگری متون و فرهنگهای كهن و معاصر و چگونگی تعلیم و تربیت اين پرنده در گذشته
پرداخته است  .جان راسل هیلنز (  )7323در كتاب شناخت اساطیر ايران  ،گاه گاه نگاهی كوتاه و گذرا به باور های اساطیری نسبت به برخی از جانوران و
پرندگان انداخته است .همچنین در مورد سهراب نیز كتابهايی به نگارش در آمده است كه در برخی از آنها اشاراتی به ديدگاههای اين شاعر نسبت به
طبیعت و پرندگان وجود دارد؛ از جمله مهدی شريفان (  )7301كتاب به رنگ معما .در برخی مقاالت اين مجموعه ،اشاراتی به ديدگاههای سهراب سپهری
نسبت به عناصر طبیعت داشته است .
 .5-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
در عصر حاضر كه بیگانگی انسان با طبیعت رو به فزونی است؛ ياد آوری فرهنگ و آيینهای گذشته و كهن ايران و باورهای آن مردمان ،ضرورتی انکار
ناپذير است .در اين میان سهراب از جمله شاعرانی است كه ديدگاهش به باور مردمان آن دوران بسیار نزديک می نمايد .از اين رو امید است اين نگارش
پتانسیل پیوند مردمان عصر حاضر با فرهنگ ديرينۀ ايران در زمینۀ پاسداشت طبیعت را داشته باشد چرا كه بايد اذعان داشت انسان در اكوسیستم و چرخۀ
حیات می تواند نقش بسیار حیاتی و حائز اهمیّتی را ايفا نمايد.
پرندگان در ادیان باستان
تمامی پرندگان جانورانی اورمزدی هستند.
پرنده يا مرغ «در اوستايی  mǝrǝɣaدر تركیب  saēna marǝɣaبه كار رفته است .هندی باستان  ،mrga :فارسی میانه... murw :از ريشۀ
 «merguاز فراز چیزی پرواز /عبور كردن» كه با فعل سنسکريت  mrjatiارتباط دارد .در سنسکريت به معنی « دام يا حیوان وحشی» نیز به كار رفته
است .همچنین می توان آن را از ريشۀ هند و اروپايی merǝgh/mereghبه معنی« دام و تله» دانست كه از اين جهت با واژۀ لیتوانیايی mergaبه
معنی «نرده» مرتبط خواهد بود .واژۀ كهن ديگری كه برای مرغ به كار رفته فرم بسیار باستانی  kahrkaمی باشد( ».قلی زاده 812 :7308 ،و «)811كه
در برخی زبانهای محلی به معنی مرغ است (.همان)727 :
در اساطیر ،خورشید و فروغ آن  ،ماه ،رعد و برق  ،سپیده دم و ابرها اغلب به شکل پرندگان و موجوداتی بالدار توصیف شده اند ( .رک :همان « )811 :
در وداها خورشید ،اشوينها ،ماروتها ،آگنی و ايندرا به پرنده ای نیکبال و سرخ رنگ تشبیه شده اند .در سرودی زيبا از ريگ ودا ،ايندرا و سومه به صورت دو
پرندۀ نیکپر با هم گرداگرد درختی مقدس مسکن می گزينند و از شیرۀ  pippalaتغذيه می كنند .اين روايت بسیار شبیه به سیمرغ و مسکن داشتن او
بر درخت ويسپوبیش در اساطیر پهلوی است (».همان)
7
طبق تقسیم بندی بندهش ،اورمزد جانوران را به سه كرده فراز آفريد كه نخست آفريد چرا ارزانی [را ] و آن «گريشک»( دام و دد) است كه فراخ رفتار
است .ديگر پرنده ،كه ايشان دست آموز نیستند .در ادامه می افزايد :چهارم آيینۀ پرنده است كه از ايشان سیمرغ سه انگشت بزرگترين و تَر ( صعوه)
فروترين است .اما همین آفرينش مرغ برای اورمزد از بر پا كردن رستاخیز و تن پسین دشوارتر بود(.همان)
در مورد خفاش در روايات بندهش آمده كه از سه نژاد مرغ ،سگ و پوزه دار پديد آمده زيرا چون مرغ می پرد  ،چون سگ دندان دارد و چون موش در
جايهای تاريک مسکن می كند (.رک :همان)812 :

 - 7رک :ساالری ،حسن(  ،)7322از رده بندی ارستويی تا رده بندی ايرانی ،فردوسی ،شماره  28و .23
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پرندگان از ديرباز موجوداتی مقدس محسوب می شدند و تنها در میان آنها مرغ كَمَک  ،8پرنده ای اهريمنی است؛ همین امر نشان از مراتب تقدس اين
موجودات دارد .به همین دلیل است كه وقتی جمشید ناراستی پیشه كرد ،فرّه به شکل پرنده ای احتماالً« باز» در آمد و از او گسست .مرغ حتی پیام آور
اورمزد شناخته شده است(.رک :همان) در اين مورد در بندهش آمده است «:مرغ كرشیفت 3سخن گفتن داند و دين به ورجمکرد او برد و رواج بخشد .بدان
جا اوستا را به زبان اين مرغ خوانند (».همان)
از جنبه های تقدس برخی پرندگان  ،اعتقاد به نیروی ضد ديوی در آنان است .در رسالۀ شايست و ناشايست آمده است كه سار گر( كوهی)  ،كالغ سیاه
و كركس  ،نسوش را می رانند .بسیاری از جنگجويان پر خروس ،عقاب  ،شاهین  ،جغد و كركس را بر كالهخود خود می نشانند و معتقدند كه حافظ آنان
از بال خواهد بود ( .رک :همان)
در اساطیر بین النهرين رب النّوع طوفان به هیئت پرنده ای تجلّی می يابد .در اساطیر ايرانی نیز شبیه به اسطورۀ مزبور داستانی وجود دارد و عقابی از
آسمان ،آتش ايزدی يا آذرخش را بر زمین می آورد (.رک  :همان) « به همین منوال در اساطیر بابلی پرنده ای به نام« زو» می كوشد دفترچۀ تقدير را از «
انلیل» بربايد  .طی نبردی كه در آسمان رخ می دهد «،زو» موفق می شود به دفترچۀ تقدير دست يابد و فقط «مردوک» می تواند آن را بازستاند « .زو»
نیز مانند اژدهايی كه گاو ها را مخفی ساخته  ،در بیغوله ای غیر قابل حصول در كوهستانی به سر می برد و برای قلع و قمع او  ،از « رمَن» ( )ramman
 ،رب النّوع طوفان  ،استمداد می شود و وی با سالح ويژۀ خود ،صاعقه  ،بر « زو» چیره می شود ( .كارنوی به نقل از قلی زاده ،همان 812 :و )810
خويشکاری پرندگان به عنوان نمادی از فرّۀ ايزدی در آيینهای باستان بسیار مشهود است« .در ريگ ودا گیاه «سومه» به پرنده ای تشبیه می شود يا
با نام پرنده ای موسوم است عقاب همان پرنده ای است كه گیاه « سومه» را به ايندرا می رساند .اين پرنده ظاهراً يکی از تجلیات صاعقه است ....از خورشید
به كرّات به عنوان پرنده ای ياد می شود ؛ به همین مناسبت آن را « گروتمنت» ( به معنی پردار ) می خوانند (».قلی زاده  ،همان)810 :

پرنده در شعر سهراب
در شعر سهراب سپهری پرنده ،حضوری آشکار و گسترده دارد و اغلب در مفهوم نمادين و سمبولیک  ،چون ساير شاعران نوگرا ،در مفاهیم نمادين
آزادی ،رهايی ،الهام غیبی ،زندگی و مکاشفه به كار برده است .و بايد گفت از مفاهیم كلیدی اشعار او به شمار می آيد .در شعر سپهری بیش از  781بار از
نام پرنده ،مرغ و يا به نوع خاصی از آن چون كالغ ،پرستو ،كبوتر و...اشاره شده است.
«پرنده در شعرزير رمز الهام  ،سروش و جبرئیل است (».شمیسا )828 :7321 ،پرنده ای كه ناگهان از غیب و از انس ظلمت می آيد و راه روشن حقیقت
را به او می نماياند .سهراب انگار با آمدن آن پرنده از خوابی سنگین بر می خیزد خوابی كه در پشت پرده های تدبیر و افکار خام پنهان است .اكنون ديگرمتن
قديم شب سپری شده و حقايق برايش نمايان شده و به مکاشفه رسیده است.
پرنده رمزی از ضمیر ناخودآگاه نیز می تواند باشد.
دستمال من از خوشه های خام تدبیر پر بود
پشت ديوار يک خواب سنگین
يک پرنده كه از انس ظلمت می آمد
دستمال مرا برد (.سپهری )013 :7320 ،
در شعر«مسافر» پرنده رمزی از «زندگی» است  .احتماالً لطیف شدن هراس و ناپديد شدن مرگ ،نشانه ای از زندگی است.
كجا هراس تماشا لطیف خواهد شد
و ناپديد تر از راه يک پرنده به مرگ؟( مسافر)378 :
درشعر «مرغ افسانه»  ،مرغ ،رمزی از رهايی و آزادی است ( .رک :عماد )01 :7311 ،چرا كه می تواند پرواز كند بیراهه ها را بپیمايد به دريچه ها سرک
بکشد و به درون سینه ها راه يابد .اين شعر با توجه به لفظ مرداب و گیاه كه به نظر می رسد ،نیلوفر است كه در مرداب می رويد ،به آيین میترا و تاحدودی
به آيین بودا نظر دارد .سهراب در اين شعر نوعی مکاشفه را بیان می كند .نیلوفر كه نماد شکفتگی و رويش است ،به درون سینه اش راه می يابد و مرغ
افسانه بر دور گنبد ،كه مکانی مقدس است ،می چرخد و به درون معبد پر می كشد و باز تصويری از به خاک افتادن در برابر محراب نمايان می شود و شايد
بتوان گفت در اين شعر نوعی حالت مراقبه و مکاشفه و جوشیدن روح ايمانی در درون شاعر را تصور كرد.
پنجره ای در مرز شب و روز باز شد
 - 8نیز رک  :قلی زاده 721 :7308 ،و )722
 - 3نوعی باز( رک:همان)721 :
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و مرغ افسانه از آن بیرون پريد...
كنار مردابی به زمین نشست...
گیاهی در آن رويید...
گنبدی زير نگاهش جان گرفت...
از در معبد به درون رفت...
به خاک افتاد (...زندگی خوابها 772 :تا )770
جهانبینی سهراب از فلسفۀ شرق بويژه ذِن بهره يافته است .در نظر او همۀ عناصر طبیعت چه زشت و چه زيبا  ،چه پاک و چه پلید  ،چه خوب و چه
بد يکسان هستند  .سهراب معتقد بود يک برگ و يا يک درخت و يک پرنده و يک رود خیلی بیشتر از يک كتاب می تواند راهگشا و راهنمای انسان باشند.
روزی كه
دانش لب آب زندگی می كرد
انسان
در تنبلی لطیف يک مرتع
با فلسفه های الجوردی خوش بود
در سمت پرنده فکر می كرد
با نبض درخت نبض او می زد(...ما هیچ ما نگاه 307 :و )308
در ديدگاه سهراب تمدن به جای اين كه زمینه ای برای عروج و تکامل باشد ،انسان را به سقوط و افول نزديک می كند .سهراب يقین دارد كه انسان
اولیه در سمت پرنده فکر می كند؛ با نبض درخت نبض او می زند ؛ مغلوب شرايط شقايق است ودر يک كالم خود را جزئی از اين طبیعت می داند نه فراتر
از آن  ،نه فرشته ی مخلوقات .انسانهای باستان با طبیعت نفس می كشند؛ با طبیعت زندگی می كنند .اين تمدن است كه زانوی عروج را به خاک می آاليد؛
انسان را از اصلش ،از طبیعتش ،از حیات بی آاليشش ،دورتر و دور تر می كند.
شاعر در بیت زير عشق را وسیله ای برای پرواز و عروج می داند:
و عشق تنها عشق...
مرا رساند به امکان يک پرنده شدن( مسافر)802 :
براستی كه سهراب چون يک پرنده بود؛ آواز آنها را می فهمید ؛ احساس شعفش تصور گسترۀ بالهای پرندگان درآسمان ذهنش بود؛ در ريه هايش به
جای اكسیژن وضوح بالهای تمام پرندگان جهان جريان داشت:
در ريه هايم وضوح بال تمام پرنده های جهان بود (.ما هیچ ما نگاه)328 :
در شعر سهراب ،پرنده موجودی مقدس و اورمزدی است  .با معنويات پیوند دارد  .هرگاه سهراب از پرنده سخن می گويد ،انتظاردارد كه انسان در زندگی،
پرندگی كند و به گمان نگارنده خود سهراب نیز همینطور بود:
من صدای پر بلدرچین را می شناسم
رنگهای شکم هوبره را
اثر پای بزكوهی را ( صدای پای آب)827 :
باز در ادیان باستان
« پرنده ای شکاری است كه به آن «باشه» نیز می گويند .پیشینیان ،شاه جانوران گوشتخوار را «باز» و شاه چهارپايان گیاه خوار را «اسب» گفته اند .
احتماالً نام باز از ريشۀ اوستايی  vazبه معنی پرواز كردن ساخته شده است( ».قلی زاده)11 :7308 ،
در دايرۀ المعارف فارسی آمده است :باز چندين جنس مرغان بزرگ شکاری تیز پرواز كه در اغلب نقاط دنیا ديده می شوند ،منقار برگشته  ،محکم و
دنده دار و خوراک آنها پرندگان و پستانداران كوچک و حشرات است .مادۀ بعضی از اجناس باز را برای شکار پرندگان و پستانداران كوچک تربیت می كنند
 .اين كار در ايران و چین و مصر معمول بوده است(.قدمگاهی)21 :7323 ،
« در بندهش رَدپرندگان  Karišiftنوعی «باز» ذكر شده و در ونديداد( فركرد دوم بند  )08اين پرنده ا )čihrāb =(axrwāgčيکی دانسته شده
است  (».مینوی خرد)777 :7321 ،
باز ازپرندگانی است كه آن را پرندۀ خورشیدی و دشمن مار  ،جانور تاريکی و زيرزمین ،می دانند .
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بن مايۀ كهن نبرد پرندۀ شکاری و مار را می توان در بندهش ديد .آن جا كه می گويد :باز سپید پرنده ای است اهورايی كه مار پردار را كشد .اورمزد باز
سپید را برای از میان بردن آن مار آفريده است؛ كه چون آن مار پردار شود ،به زير پرتو خورشید رود ،تا سايه بر مردم جاندار افتد تا میرند .باز سپید به
كارزار آن مار رود و بدو ،آن مار كشته شود .اگر پیروزی باز را باشد ،مار كشته شود؛ اگر مار چیره شود  ،باز را كشد؛ اگر هر دو هم زور شوند  ،مرده بر زمین
افتند (.همان)
در ادب فارسی ،باز به جهت همّت بلند و پیروزی و كامکاری ،مظهر خجستگی است .از اين رهگذر در تقابل با زاغ و بوم ( كوتاه همت و نامبارک) ديده
می شود:
يا همچو زاغ گوشۀ شاخ كنار گیر( سنايی)802 :7320 ،
يا همچو باز ساكن دست ملوک شو
در مصر  ،باز پرندۀ هوروس( خدای خورشید) بود و چون عقاب نماد قدرت خورشید محسوب می شد .در نزد يونانیان و رومیان نیز اين پرنده نماد و
نشانه ای از خورشید تلقی می شد (.رک :گربران و شوالیه)83 :7320 ،
در گذشته ،باز مالزم و همدم پادشاهان محسوب می شده و جايگاه آن همواره بر ساعد پادشاه بوده است؛ از اين رو از ساير پرندگان متمايز شده است .
گفته اند كه تهمورث اولین كسی بود كه باز و شاهین را بگرفت و تربیت كرد ( .رک :صديقیان به نقل از قدمگاهی ثانی )711 :7323 ،باز سپید كه به آن
شاهباز نیز می گويند ،در ادب فارسی نمودار قدرت ،بلند نظری ،خجستگی و فال نیک است  .حافظ به بلند نظری اين پرنده اشاره دارد:
چو باشه از پی هر صید مختصر نرود( حافظ ،7322 ،غزل)880
به تاج هدهدم از ره مبر كه باز سپید
باز در شعر سهراب
در هشت كتاب سهراب سپهری تنها دوبار به نام اين پرندۀ شکاری اشاره شده است .در شعری با عنوان «كوقطره ی وهم» شاعر اين پرنده را در تقابل
از لحاظ اوج پرواز و شايد وسعت ديد ،با كبوتر مقايسه كرده است:
بازی سايۀ پروازش را به زمین كشید
و كبوتری در بارش آفتاب به رؤيا بود...
پهنۀ چشمانم جوالنگاه تو باد  ،چشم انداز بزرگ ( آوار آفتاب)711 :
شايد منظور شاعر از بارش آفتاب تیررس نگاه باز در آسمان ،بر آن كبوتر باشد؛ از اين رو «سايۀ پرواز» در يک مصراع و بارش آفتاب در مصراع بعد می
تواند به طور ضمنی يادآور باور مردم باستان در مورد اين پرنده باشد  .آنان باز را نماد و نشانه ای از خورشید می دانستند .سهراب در اين شعر به وسعت
ديد اين پرنده در برابر تغافل و بی خبری كبوتر اشاره دارد« .چشم انداز بزرگ» اشاره به نظرگاه وسیع اين پرندۀ شکاری در آسمان دارد .شاعر آرزوی داشتن
وسعت ديدی چون باز را در ذهن می پرورد.
و شايد سهراب در شعر « صدای پای آب» به اين آرزو دست يافته است؛ زيرا می گويد:
خوب می دانم ريواس كجا می رويد،
سار كی می آيد ،كبک كی می خواند ،باز كی می میرد (.صدای پای آب )827 :
در اين شعر سهراب چون جوی آبی است كه در گذر خود از هر گوشه و كنار به پديده های طبیعی سرک می كشد از سرنوشت آب  ،از عادت سبز
درخت  ،از صدای پر بلدرچین ،از رنگهای شکم هوبره و همه و همه چیز خبر دارد و تنها چیزی كه درک نمی كند افکار انسانهاست چرا كه می گويد :
من نمی دانم كه چرا می گويند اسب حیوان نجیبی است كبوتر زيباست (.همان)823 :
در بینش عرفانی سهراب ،تنها مسیر رسیدن به معنويت همین جهان پیش روست؛ همین پديده های هستی است  .تضادی و تعارضی میان اجزای
طبیعت نیست مسیر همه به سوی ملکوت است .با بی اعتنا به اين راه ،نمی توان به معنويت دست يافت.
کبوتر در ادیان باستان
«در فارسی میانه  ، Kabǒtarبه زبان سانسکريت  kapotaپرنده ای مقدس به حساب می آيد و كشتن آن يک فرمان گناه است كه تاوان آن يک
ماه يشت آب و سرود گاهان است  .بدين سبب است كه كسان را نباشد (= خانگی نباشند)»( قلی زاده )712 :7308 ،
در ريگ ودا ،كبوتر يکی از پیام آوران يمه ( شاه قلمرو مردگان) است  ...و ظاهراً با مرگ ،يکی تصور شده است ...اما نه با جنبۀ منفی ،بلکه از ديد مثبت.
بدين معنی كه كبوتر پیام آور رستگاری اخروی است ...اما در متون متأخّر ،همین مالزمت او با مرگ باعث شد تا كبوتر را پرندۀ بد يمنی بدانند . ...در
اساطیر يونانی كبوتر به آفروديت  ،ايزدبانوی عشق ،تعلّق دارد .رومیها كبوتر را برای ونوس ،الهۀ عشق ،قربانی می كردند« .اويد» و ديگر نويسندگان دربارۀ
ونوس می نويسند :كبوترها گردونۀ ونوس را می كشند  ...در ايران نیز تا اين اواخر زنان و دختران زردشتی پس ازپايان دورۀ قاعدگی ،كبوتری قربانی می
كردند و پس از اهدای اين قربانی به تطهیر خود می پرداختند( .همان)
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«در هند نیز بر اساس پرواز پرندگان تفأّل می زدند .بر اساس رامايانا ...اگر در مراسم عروسی پرنده ای به سمت چپ پرواز كند ،نشان بد يمنی است.
البته در میان رومیان پرواز پرنده به سمت چپ نشان خوبی است (».همان )710 :برخالف ايرانیان و اعراب كه پرواز پرنده به سمت چپ را نشانۀ بديمنی
می دانند  .اين فال بد ،اصطالحاً «تطیّر »نامیده می شود .به نظر می رسد اين بد يمنی نه به پرنده بلکه به سمت پرش او اختصاص دارد چرا كه كبوتر در
باور عامیانه ،باالخص كبوتر سفید ،رمزی از خوش بختی و خوش يمنی است .
احتماالً قديمی ترين نقش بازمانده از ناهید در ايران ،متعلّق به زيارتگاه مهری در كوه «خواجه» نزديک درياچۀ هامون در سیستان باشد .در روی كوزه
ای سیمین ،بانويی كه هاله دور سر دارد و در يک دست كبوتری و در دست ديگر خوشۀ انگوری وجود دارد و زير پای او دو طاووس به چشم می خورد .
اين تصاوير نماد های مهری هستند (.رک :برهمند)11 :7322 ،
«كبوتر در اسطوره های كهن  ،پیک ناهید بود .مجسمه های كوچک آن در خوزستان يافت شده است و چونان نماد مهرورزی از آنها نام می برند(».جوادی،
)87 :7322
«در اساطیر ،كبوتر ماده به خاطر لطف  ،زيبايی و سپیدی  ،نماد پاكی  ،صفا و سادگی است؛ با شاخۀ زيتون در منقار  ،نماد صلح  ،اعتدال  ،توازن و امید
و باز جست خوشبختی است (».اسماعیل پور )81 :7311 ،
کبوتر در شعر سهراب
اين پرنده در شعر سپهری رمز روح  ،الهامات روحانی و حاالت معنوی  ،آرمان  ،زندگی و مرگ ،عشق و آرامش است« .در انجیل ،روح خدا به صورت
كبوتری بر حضرت عیسی نزول می كند :عیسی چون تعمید يافت ،فوراً از آب بر آمد كه در ساعت ،آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را ديد كه چون
كبوتری نزول كرده ،بر وی می آيد ( ».انجیل متی به نقل از شريفان)810 :7301 ،
از جمله اولین آثاری كه در آن روح به صورت سمبل كبوتر آورده شده  ،قصیده « عینیۀ» ابن سینا است  .شیخ در اين قصیده به تجرّد نفس ناطقه و
نزول از عالم علوی و گرفتاری وی در دام بدن و فراموش كردن اصل خويش اشاره می كند .روح در دام تن هرگاه كه وطن اصلی خود را به ياد می آورد ،
گريه و زاری می كند و در آرزوی بازگشت است تا آن گاه كه موقع بازگشت و ترک قالب فرا می رسد و او از بند عاليق و چنگال عوايق رها شده و به وطن
باز می گردد( .پورنامداران  )077 :7311 ،گرچه به اطمینان می توان گفت كه درونمايه يا تم ( )themeآن از ابوسعید گرفته شده است  :كبوترت در
قفس انسانیت از اين شاخ بر آن شاخ می نشیند ،در قفس باز كن و وی را خالصی ده (.شفیعی كدكنی به نقل از شريفان)811 :7301 ،
در شعر «اكنون هبوط رنگ » از مجموعۀ «ماهیچ ما نگاه» كبوتر نماد تجربه های عرفانی و الهامات روحانی است:
از سر باران
تا ته پايیز
تجربه های كبوترانه روان بود (.سپهری)301 :7320 ،
كبوتر به دلیل باز و بستن پرها و رفتن و آمدنهای مکرر ،رمز مرگ و زندگی توأمان است( .رک :شمیسا به نقل از هزاره)811 :7323 ،
دقیقه های مرا تا كبوتران مکرر
در آسمان سپید غريزه اوج دهید (.مسافر)373:
ايضاً در شعر مزبور ،كبوتر می تواند در مفهوم مثبت نمادين شادی و طراوت زندگی ،مهرورزی و عشق و وصول به آمال و آرزوها باشد .از اين رو با باور
های باستانی در ريگ ودا ،آيین مهر واعتقادات اساطیری در مورد اين پرنده تناسب دارد.
در «صدای پای آب» گفته بود  « :مرگ پايان كبوتر نیست ».انگار شاعر می خواست بگويد «:مرگ پايان زندگی نیست»  .كبوتر در اينجا رمزی از
زندگی است .به گمانم سهراب در انتظار زندگی ديگری در پس مرگ بود كه او را به اوج آسمان بلند  ،به پیشگاه معبودش ،به عالم معنا ومقصود و به زبانی
ديگر به نیستانی كه به قول موالنا از آنجا به اين كرۀ خاكی آمده بود ،برساند.
سپهری بر اين باور است كه كمال و تعالی روح انسان در درک زيبايی معصومانۀ موجودات طبیعت آزادی فردی و عشق ورزيدن است .چرا كه بدون
انسانِ ديگری كه از راه عشق ،فرد را كامل كند ،نمی توان از بودن به شدن رسید .كسی كه طبیعت را می ستايد  ،مرگ را هم با آغوش باز پذيرا خواهد
شد .چون مرگ هم پديده ای طبیعی و بخشی از هستی است و در بوديسم مرگ پايان كبوتر نیست و آغاز تولدی ديگر است ؛ چرخۀ مرگ و زندگی ،دايرۀ
كمال است (.مقدادی)72 :7311 ،
در هشت منظومۀ بی رقیب سهراب ،نگاه او به زندگی و مرگ و عشق به طبیعت ،آمیخته با ديدگاهی عارفانه و ملموس مطرح شده است؛ به صورتی
كه هر خوانندۀ آگاه و آشنا به مسايل فرهنگی ،با تمام وجود و در عمق جان ،سخنهای او را درک می كند .سخن سهراب همان سخن فرهنگ دير پای
اين مرز و بوم است :پیوستن به كاروان آفرينش و ارج نهادن به آن ،تا رسیدن به سرمنزل مقصود.
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از سوی ديگر سمبل كبوتر با فنا ارتباط دارد؛ « در آيین بودايی ،سامسارا (سنساره) ،آن حیات و مماتهای پی در پی است كه آدمی را از وصول به نیروانا
باز می دارد .وظیفۀ آدمی اين است كه هر چه زودتر از اين گردونه بگريزد و به نیروانا ( فناء فی اهلل) ،واصل شود (».شمیسا به نقل از پراک و غیره:7303 ،
)10
كه پیوسته میان خلع و لبس اند
تو گويی دايماً در سیر و حبس اند
نــه آغـــاز يکی پیــدا نه انجام( گلشن راز )80 :
همـه در جنبـش و دايــم در آرام
در شعر «دوست» كه گويا سهراب آن را برای فروغ فرخزاد سروده است ،كبوتر رمزی از زندگی است زندگی كه همواره قرين با مرگ است و در بال
زدنهای كبوتر در آسمان ،همواره بیم مرگ می رود .فروغ نیز نتوانست بهره ای از عمر كوتاه خويش ببرد و در جوانی درگذشت .در ضمن كبوتر رمزی از
شادی و آرامش نیز هست ؛ شادی و آرامشی كه فروغ به دنبالش بود ،ولی عمر كوتاهش فرصت يافتنش را به او نداد (.رک :شمیسا)82 :7328 ،
و بارها ديديم
كه با چقدر سبد
برای چیدن يک خوشه ی بشارت رفت
ولی نشد
كه رو به روی وضوح كبوتران بنشیند (.حجم سبز)313 :
در شعر «پشت درياها» ،او از كبوترها به عنوان نماد انسانهايی ياد می كند كه به كمال انسانیّت و معرفت رسیده اند .در اين شهر آرمانی سپهری ،حتی
كوچکترين ساكنانش نیزدارای شناخت و معرفت هستند و به بلوغ عرفانی رسیده اند.
پشت درياها شهری است
كه در آن پنجره ها رو به تجلّی باز است
بامها جای كبوترهايی است ،كه به فوّاره هوش بشری می نگرند.
دست هر كودک ده سالۀ شهر  ،شاخۀ معرفتی است  (.سپهری)308 :7320 ،
«در شعر « تا نبض خیس صبح» از كبوتر معنای سرخوشی  ،بی خبری از عالم ماده  ،دنیای خلوص و خلسه فهمیده می شود( ».شريفیان: 7301 ،
)812
فرصت ما زير ابرهای مناسب
مثل تن گیج يک كبوتر ناگاه
حجم خوشی داشت (.حجم سبز)311 :

کالغ در ادیان باستان
در فارسی میانه  warāɣپرنده ای اهورايی وبر طبق بندهش بسیار زيرک و چون كركس  ،مردارخوار است از اين رو گوشت آن را نبايد خورد .پرندگان
مردار خوار نقش مهمی در پاكیزه نمودن محیط زيست دارند؛ لذا گرانبهاترين پرندگان محسوب می شوند (.رک :قلی زاده 721 :7308 ،و) 722
در آيین مهر يا میترائیسم  ،كالغ پیام آور برگزيدۀ اهورامزداست .آسمان در اين آيین  ،به صورت غاری فرض شده و میترا كه مظهر خورشید و روشنايی
است ،بايد با كشتن گاوی كه در آن غار مسکن دارد ،ستارگان  ،اشجار و حیوانات و پديده های ديگر جهان را از آن بیرون كشد .اهورامزدا كالغ را می
فرستدكه راه كشتن گاو را به میترا بیاموزد و در اين امر ياری اش دهد؛ به همین سبب از هفت مرحلۀ میترائیسم مرحلۀ اول را كه اكثريت پیروان اين دين
دارند ،مرحلۀ كالغ نام نهاده اند ( .كريستن سن)782 :7323 ،
در آيین میترا هنگام قربانی گاو  ،كالغ همچون منادی و مبشر اوست پیام ايزد را هم او به میترا می رساند و در واقع وظیفۀ او به « مركور»  -كه پیک
خدايان -بود ،شباهت دارد .كالغ نماد هوا هم هست .در يکی از مراسم آيین میترا به نام كرونیا (  ،)corvinaتازه وارد ملقب به «كالغ مقدس » می شود.
بر اساس نقوش ديواری كه در معابد مهری پیدا شده ،چنین نتیجه گرفته اند كه كالغ خدمتکار عالی مقدار است( .ياحقی)371 :7311 ،
كالغ بنا به تصاوير و نقوش به دست آمده  ،در مجالس صرف طعام مقدس( بگماز) ،سرگرم پذيرايی از پرستندگان است (.رک :رضی )123 : 7327 ،
« اهورايی بودن كالغ باعث شده تا هیلنز اين پرنده را هفتمین كالبد ايزد بهرام  ،يعنی مرغ وارغن  ،بداند .اين ارتباط را می توان میان تلفظ اوستايی
 ،vāre(n).gan /vārǝɣnپهلوی wārɣan :و سرانجام warāɣبه معنی كالغ مشاهده كرد (».قلی زاده)722 :7308 ،
در كتاب مقدس نیز در مورد اين پرنده آمده است كه او به اعجاز ،برای «ايلیا »خوراک می آورد (.رک :ياحقی )371 :7311 ،
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« كالغ نماد اولین مرتبۀ تشرف يافتگان به كیش مهر پرستی بود .اعضای اين مرتبه ،صورتک اين پرنده را بر چهره داشتند .احتماالً كالغی كه در
تصاوير مهری بناهای تاريخی رومی همراه ايزد مهر ( میترا) است ،در اصل نمادی از خدای پیروزی ( ايزد بهرام) برای همراهی يا ياوری مهر می باشد».
(قلی زاده)722 :7308 ،
ايرانیان باستان می پنداشتند پركالغ آنان را از آسیب حفظ می كند و برای آنان نیکبختی و فرّه می آورد .در «شايست و ناشايست» آمده است كه اين
پرنده می تواند مراسم سگديد را انجام دهد و سايه اش ديو نسوش را می راند (.رک :قلی زاده)722 :7308 ،
از آن جا كه كالغ پرنده ای مردار خوار است ،نقش پیام آور را برای ايزدان مرگ ايفا می كند (.رک :همان) در داستان هابیل و قابیل ،آنگاه كه قابیل
برادرش را می كشد ،كالغی راه و رسم دفن كردن را به قابیل می آموزد.
«در سرودی هندی آمده كه به هنگام ظهور غولی به نام « روانه» ،Rāvanaخدايان خود را به شکل جانورانی تغییر شکل دادند؛ در اين میان يمه(
خدای عالم مردگان) به شکل كالغی در آمد .در اين اسطوره نیز ارتباط كالغ و عالم مردگان را می بینیم( » .همان)
در برخی اسطوره ها رد پای كالغ به عنوان پرنده ای پیام آور  ،نقشی مثبت دارد .برای مثال در اسطوره های ايرانی ،هنگامی كه حیوان ،پرنده  ،گیاه يا
هر عنصر ديگر  ،نماد يکی ديگر از خدايان می شود؛ مقام ،منصب  ،صفات يا وظايف آن خدا را نیز نشان می دهد و يا در شمار همراهان يک خدا مورد توجه
قرار می گیرد .مثالً ارتباط كالغ با ورونا  varunaكه از خدايان آريايی است و با خورشید و روشنايی ارتباط دارد و پاسدار قانون و فرمانروای جهان است(».
نک :ايوانس  )71 :7327 ،بنابراين پیوند كالغ با خورشید مسلم می شود.
در آيین مهر،كالغ بدين سبب كه پیام آور و نماد خورشید است ،پرنده ای مقبول محسوب می شود( .رک :هیلنز )28 :7323 ،در بندهش نیز از اين
پرنده به نیکی ياد شده است (.رک :بهار)02 :7312 ،
«در اسطوره های اسالوی آمده است كه ايوان ( مانند تهمورس) توسط مار آسیب می بیند و كالغی به او خبر می دهد كه بايد با خواندن دعا ،بیماری
اش را شفا بخشد .در اين اسطوره ،كالغ پیام آور عالم غیب است .در همین اساطیر كالغ نقش مثبت دارد و آب حیات را می يابد و باعث زنده شدن ايوان
می گردد (».همان) با اين اوصاف به نظر می رسد كه درباور آن مردمان كالغ پرنده ای هوشیار و زيرک محسوب شود.
در پتوژ – يوگسالوی -نشان يا نماد مهر ،به صورت ستارۀ ( خورشید) در باالست كه زير آن نقش يک كالغ ( پیک خورشید) است كه پنجه هايش به
روی يک كمان كه به صورت افقی است  ،قرار گرفته .زير كمان يک كاله فريژی ( كاله شکسته سر) و زير كاله تصوير يک خنجر است (.رضی:7327 ،
)817
در داستان نوح  ،زمانی كه كشتی بر كوه جودی قرار گرفت  ،حضرت نوح كالغ را فرستاد تا خبر آورد  ،اين پرنده رفت و به خوردن مردار مشغول شد
و نیامد .نوح او را لعنت كرد و گفت تو را روزی مردار باد  .از اين روی «غراب نوح» يا« قاصد نوح» نام گرفت (.رک :ويکی ادبیات ،ذيل شخصیت پردازی
چهرۀ زاغ در ادب فارسی)
با اين حال در ادبیات جهان ،كالغ اغلب دارای چهره ای منفی می باشد و در مفاهیم نمادينی چون«پیش آگاهی و علم غیب ،حیله گری ،سخن چینی،
بدجنسی ،بیماری ،پیشگويی ،حرص و طمع ،شیطان ،مرگ ،ناپاكی،شايعات بی اساس و »...به كار رفته است(.حسن لی به نقل از جابز)11 :7322 ،
کالغ در شعر سهراب
در شعر سهراب به نام اين پرنده با الفاظی چون زاغ  ،غراب و كالغ در مجموع  2بار اشاره شده است.نگرش سهراب به كالغ در اولین مجموعۀ اشعارش
همان نگاه و باور عمومی و سنتی نسبت به اين پرنده است .او كالغ را همان موجود نحس  ،شوم و منفوری دانسته است كه بازمانده از تفکّر اعراب است.
آفتاب است و بیابان چه فراخ
نیست در آن نه گیاه و نه درخت
غیر آوای غرابان  ،ديگر
بسته هر بانگی از اين وادی رخت(.مرگ رنگ)03 :
در كتاب «رمز گشايی اشعار سهراب»« آفتاب رمز سیطرۀ ظلم است؛ بیابان رمز جامعۀ ايران در دو دهۀ بیست و سی و غراب نیز رمز شومی و نحوستی
است ،كه ايران را فراگرفته بود ( ».جاللی به نقل از حسن لی )17 :7322 ،ولی از اين مجموعه به بعد كه سهراب با عرفان شرقی آشنا شد ،با تغییر نگرش
وی روبرو می شويم  .او اولین و آخرين باری است كه لفظ غراب را به كار می برد .رنگ و معنای كالغ در ذهن سهراب دگرگون می شود .از اين شعر به بعد
كالغ در شعر سپهری هرجا نمايان می گردد  ،به گونه ای متفاوت از گذشته است .سهراب بعد از آشنايی با اديان كهن ايران و هند ديدگاه و نگرشی نو به
جهان می يابد .او ديگر آن شاعر « مرگ رنگ » نیست و در مجموعه شعر «شرق اندوه» نیز ديگر كالغ هم آن « غراب» اولین مجموعه شعرش نیست.
كالغ اولین مرحله از مراحل هفتگانۀ میترائستی است  .اين پرنده نشانۀ جاودانگی و عمر طوالنی است و در شعر سهراب جايگاه ويژه ای دارد.در شعر «
به زمین» كه بیانگر هبوط انسان به اين كرۀ خاكی است ،سهراب معتقد است اين هبوط بازتاب و انعکاس رفتار و كردار خود اوست .انسان با گوش دادن به
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وسوسه های نفس امّاره سبب رانده شدنش از بهشت گرديد .از سويی ديگر عنصر آب در اكثر قريب به اتفاق اشعار سهراب به چشم می خورد؛ اين عنصر
از مهمترين عناصر آيین میترائیستی است و البته در همۀ اديان آسمانی ،مقدس وپاک به شمار می رود .همراهی كالغ و آب شايد نکتۀ مثبتی است كه در
اين شعر وجود دارد.
من در خويش و كالغی لب حوض( شرق اندوه)812 :
اشاراتی در باب كالغ و رابطۀ آن با آب و زيستگاه های مرطوب وجود دارد .اين پرنده در میان صخره ها و اقلیم بیابانی زندگی نمی كند .پیوند مذكور
ظاهراً مأخوذ از اين نکته است كه آنها به طور دسته جمعی به هنگام برآمدن ابرهای طوفان زا حلقه می زنند به همین دلیل اين پرندگان را دارای صفات
پرنده طوفانی به شمار آورده اند .رومیان و يونانیان  ،كالغ را پیشگوی آب و هوا و نشانۀ طوفان قلمداد كرده اند( .رک:شیخی نارانی)2 :7301،
شعر مذكور با غم آغاز می شود و با غم به انتها می رسد  .شايد نشانگر آمیختن زندگی و هستی با غم باشد كه در آيین بودا مطرح شده است و شايد
عنوان اين مجموعه( شرق اندوه) نیز اشاره به همین آيین داشته باشد .
در شعر« چشمان يک عبور» داستان از رشد انسان و دگرگون شدن انديشه هاست  .كودک همه چیز را ساده می انگارد  ،همه چیز برايش سرگرمی
است ،لذت بخش است؛ ولی زمانی كه بزرگ می شود نگرشش متفاوت می گردد .انسان بالغ به جای ديدن كالغ و فوايدش برای طبیعت و اكوسیستم ،
پرهای سیاهش را می بیند. .اين موضوع يکی از دل مشغولیهای سهراب است:
با شیوع پر يک كالغ بهاره( ما هیچ ما نگاه)077 :
عالقۀ سهراب به طبیعت و آفريده های الهی به حدی است كه تمام اجزای طبیعت ،بدون استثنا در نظر او زيبايند؛ او از ديدن يک زاغ و يا كالغ آنچنان
به هیجان می آيد كه ازديدن يک طاووس .در جهانبینی سهراب هیچ جاندار و آفريده ای نمی تواند زشت  ،پلید و منفور باشد؛ چرا كه او معتقد است ازخالق
زيبا جز خوبی و زيبايی صادر نمی شود .از اين رو ديدگاه سپهری با نگرش و ديدگاه عموم نسبت به اين پرنده ،متفاوت است.
در شعر «پیامی در راه» از مجموعۀ «حجم سبز» ،سهراب كه با نگرشی متفاوت به پديده های اطراف خود نگاه می كند .می خواهد افکار پوسیدۀ مردم
را با انديشه هايی روشن عوض كند .در نگاه مردم باستان و نیز در شعر سهراب درخت كاج دارای تقدس و نمادی از جاودانگی است؛ زيرا هرگاه از اين
درخت سخن می گويد ،خدا را به ياد می آورد .او با پیوند زدن اين درخت مقدس با كالغ كه او نیز عمری طوالنی دارد ،در صدد تغییر دادن تفکر عامیانه
نسبت به اين پرنده است :
هر كالغی را كاجی خواهم داد( حجم سبز)383 :
همنشینی زاغ و كاج در شعر ذيل  ،تصوير روشن و دلپذير ديگری است كه سهراب از اين پرنده به نمايش می گذارد .زاغی كه زيادی سیاه است ،يعنی
پرنده ای كه در حد كمال است .مجموعۀ تصاوير مثبت اين شعر  ،كاجهايی كه به بلندای آسمان سرک كشیده اند؛ آسمانی كه به اندازه آبی است و زاغهايی
كه میان كاج و آسمان در پروازند؛ حکايت از قداست اين پرنده دارد.
كاجهای زيادی بلند
زاغهای زيادی سیاه
آسمان به اندازه آبی (.ماهیچ ما نگاه)078 :
و باز در اين شعر كاج و كالغ با يکديگر پیوند خورده اند:
پشت كاجستان برف
برف  ،يک دسته كالغ( حجم سبز)310 :
در اين بین سهراب از رفتار نامهربانانۀ برخی انسانها با طبیعت و عناصر آن ،حسرت می خورد .از نگاه بی تفاوت انسانها به نابودی طبیعت عذاب می
كشد و از اينکه هیچ چشمی به زمین عاشقانه نمی نگرد ،اندوهگین است:
هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود
هیچ كس زاغچه ای را سر يک مزرعه جدی نگرفت(حجم سبز)321 :
او می خواهد با به نمايش گذاشتن الفت و محبت پديده های طبیعت نسبت به يکديگر ،انس و محبت از ياد برده را به ياد انسان آورد و در پی آن
است كه انسانها را به فراگیری صمیمیت راستین از عناصر طبیعت فرا خواند؛ به همین دلیل است كه می گويد:
رايگان می بخشد نارون شاخۀ خود را به كالغ ( صدای پای آب)821 :
نتیجه گیری
استمداد از پرندگان به عنوان نیروهايی ماورايی ،از قديم االيام در اذهان بشر رخنه داشت .سهراب متأثّر از باورهای ديرين ،پرنده را نمادی از سروش و
واسطۀ فیض الهی به بشر می داند  .در شعر سپهری ،پرنده وسیلۀ عروج و دور شدن از ظلمات ماديات است .او چون گذشتگان پرندگان را موجوداتی
اورمزدی و مقدس می داند كه با معنويات پیوندی مستحکم دارند.
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در فرهنگ باستان ،باز پرنده ای خجسته و اهورايی و در تعارض با مار كه موجودی اهريمنی محسوب می شود ،قرار دارد .اين پرنده نماد قدرت خورشید
است و سهراب به طور ضمنی با اشاره به سايۀ پرواز باز  ،آن را نشانه و نمادی از خورشید دانسته است .به كبوتر به عنوان رمز روح  ،احساسات معنوی ،
الهامات روحانی و زندگی پس از مرگ اشاره می كند  .در اديان كهن ،كبوتر پرندهدای مقدس و پیک ناهید و نماد مهرورزی است .در شهر آرمانی سهراب،
اين پرنده نماد انسانهايی است كه به كمال انسانیّت و معرفت دست يافته اند.
در آيین میترا ،كالغ پیام آور و برگزيدۀ اهورامزدا و نمادی از خدای پیروزی ( ايزد بهرام) در همراهی با مهر ،در امر آفرينش پديده های جهان است .اين
پرنده در آيینهای باستان با خورشید مرتبط است .در شعر سهراب سپهری دو ديدگاه كامالً متفاوت نسبت به كالغ وجود دارد  .در اولین منظومۀ او  ،چون
باور عوام كه متأثّر از فرهنگ عرب است؛ اين پرنده موجودی شوم  ،نحس و پلید نامیده شده است؛ ولی در ساير اشعار می توان اذعان داشت كه در اثر
آشنايی شاعر با اديان كهن و تغییر نگرش او  ،نگاه مثبت سهراب به اين پرنده مشهود است  .در همراهی اين پرنده با كاج كه در باور گذشتگان از درختان
مقدس محسوب می شود ،نشانه ای از تقدس بخشیدن به كالغ وجود دارد.
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Abstract
In the culture of the ancient people, birds have supernatural and wonderful powers. Sometimes they are given a symbolic
role and considered valuable, respected and sacred beings; and anti-demonic forces are attributed to them. In mythology,
celestial elements and phenomena are described in the form of birds. Sohrab's view of birds, like other elements of creation,
is transcendence. Like his ancient ancestors, he considers the bird to be the link between earth and sky and a manifestation of
celestial phenomena (thunderbolt, storm, and sun), freedom, life, occult inspiration as well as a charisma. Sohrab seeks to
disrupt some of the folk beliefs that have been institutionalized among the people of the present age. The purpose of this
research is to make a comparative understanding between some of the ancient beliefs and the thoughts of the poet discussed
in this subject. Therefore, the authors first analyze the ancient beliefs about the three birds include hawk, crows and pigeons;
and then examine the reflection of those thoughts and beliefs in Sohrab's poetry. The author seeks to obtain a common
understanding between the beliefs of ancient religions and poetry of Sohrab. It is concluded that Sohrab Sepehri has a special
view on three birds of hawk, pigeons and especially crows. In this regard, he has paid attention to the rituals of Mithraism and
Mazdiyasna.
Keywords: Ancient religions, hawk, pigeon, crow, Sohrab

