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 : چکیده

یکی از منابع و مدارک مهم و دسته اول برای بررسی رویدادها و تحوالت تاریخی و فرهنگی مطالعه آثار و نمادهای      

که دارای زیست  کهنشناسی است. در این میان جانوران آئینی و اسطوره دانش و ایجانوارن افسانه باستانی نظیر

شناسی کاملی هستند )انتزاعی نیستند( برای درک مفاهیمی نظیر بررسی تحوالت فرهنگی بسیار سودمند هستند، زیرا 

شناسی بینند ولی جانوران موجوداتی هستند که دارای زیستیجوامع انسانی به دالیل گوناگون تغییرات زیادی به خود م

دهند، زیرا غرایز و تغییرات اقلیمی است که بر ایشان تأثیر نسبتاً با ثباتی بوده و مانند انسانها تغییر مذهب و آئین نمی

نگاه ما به آنها گذارد نه موضوعات سیاسی و مذهبی بطور واضح تر حیوانات تغییرات فرهنگی ندارند ولی گاهی می

 دارای و ای پرنده به نام جغد که در فرهنگ اوستایی موجودی است بسیار نیکو بسیار تغییر می کند. از این رو گونه

 تغییر از توانمی آیا گشته؟ شوم نماد به تبدیل ایرانیان باور در چگونه است اهورامزدا یاراناز  و خردمندی از نشانی

و  یم؟ یاب دست ایران شناسی فرهنگ و شناسی باستان هایشاخه در جدیدی هاییافته به پرنده این به ایرانیان رویکرد

این ببینیم این تغییر رویکردها به حیوانات تا چه میزان در حفاظت یا از میان بردن میراث طبیعی یاری بخش باشند. 

جغد  ی به ناممفهوم پرندهن باستان که دارای مقاله کوشش دارد تا بررسی ساختارهای فرهنگی و آثار بجا مانده از دورا

های مختلف جغد برای این پرسشها پاسخی علمی بیابد. در این رهگذر باشد و مقایسه آن با زیست شناسی گونهمی

 استفاده شده نیز شناسیهای باستان شناسی نظیر سکه شناسی، ادبیات تاریخی، نماد شناسی و اسطورهاز داده

 حفاظتجغد، فرهنگ ، اسطوره ،  :واژه کلید
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 مقدمه

بودند با مسائل  نمادهای باستانی ریشه در باورها و اعتقادات مردمی دارند که قرنها برای تأمین معاش خود مجبور

به شکل را آنها  مشکالت طبیعی و غیر طبیعی مبارزه کنند. اینان در طول زمان نمادهایی برای فرهنگ خود برگزیدند و

ین گونه رویکردی ها، اشعار و آئین خود بکار گرفتند. جغد یا بوف )بوم( نیز ادر پرچمها، دیوارنگارهمقدس توتم یک 

 روح گذشتگان براینوحه سرایی  گاهو  استام خردمندانه یپ ، خویشکاری او گاه دادندارد. گاه مقدس و گاه شوم است

 متون باستانی، ستانی نظیردر این مقاله با توجه به آثار با (. برآنیم تا1392)دانشنامه اساطیری جانوارن، خسرو قلی زاده، 

ز باستان تا معاصر ها و همچنین دانش نماد شناسی با توجه به ادبیات آئینی و ادبی اسطوره جغد را اها، سکهسنگ نگاره

 نظری بیافکنیم.

ن می کنیم، ه آن را بیاردم بنماییم و دالیل توجه مدر گام نخست به زیست شناسی و ریخت شناسی پرنده توجه می

ای پیش از رهباورهای اسطو همچنینپهلوی را بررسی می کنیم، زبان جغد در اوستا و  واژهریشه شناسی م در گام دو

باره جه گیری را در گام آخر بحث و نتی، کنیم اسالم و پس از اسالم جغد را با مقایسه فرهنگ هند و اروپا بررسی می

 .بر حفاظت از این پرنده زیبا را خواهیم داشت تأثیر تفکر ایرانیان

 

 روش تحقیق 

اینترنتی  تکیه بر اسناد مکتوب و اطالعاتتاریخ پژوهی با  روش  و مکتب آنالفکری این پژوهش از روش در   

. شته ای()مطالعه بین ر استفاده شده استبا یاری از کتب و روشهای معمول در زیست شناسی و دانش محیط زیست 

استفاده  ساطیریهای مختلف پیرامون جانوارن و موجودات امرحله اول اسناد و پژوهشهای معتبر در زمینه دانشنامهدر 

س مطالب محتوی اسطوره جغد بهره گرفته شده. اسادر تحلیل شده و سپس از کتب تحلیلی پیرامون اسطوره شناسی 

  های معتبر می باشد. این پژوهش بر کتب اسطوره شناسی و دانشنامه

 

 بیان مسئله:

تأثیر متقابل فرهنگ بر معیشت و نوع جهان بینی مردم هر کشوری تأثیر مستقیمی در نحوه برخورد ایشان با حیوانات 

وحشی و منابع طبیعی حوزه زندگی اطراف خویش دارند. بشر اولیه در مسیر زندگی و تحول خود از مرحله انسان 

و شهرنشین همیشه و همه حال با موجودات زنده رابطه داشته است برخی از ایشان همچون  شکارچی، دامدار، زارع

خوانند و از او بخاطر اینکه اجازه داده تا شکار شود و بومیان آمریکای شمالی برای روح حیوان شکار شده دعا می

نه تنها خوردنی نیست بلکه  برخی از مردم هند هیچ حیوانیانند باور شکم کودکان قبیله سیر شود سپاسگزار بوده یا م

دیگر جانداران  «1»قابل پرستش است و از طرف دیگر برخی از انسانها همیشه در حال کشتن و خوردن و بهره کشی از

اند. به هر روی در این باب جغد رویکردی شگف انگیز دارد در اوستا و روزگاران باستان بسیار پرندۀ مورد احترام بوده

تغییر رویکرد داشته. نکته مهم  2حوالت تاریخی از مقدس به شوم )در فرهنگ لغات و ادبیات(بوده لیکن در مسیر ت
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خود پرنده یعنی جغد تغییری نکرده است او هزارن سال است که تکامل زیستی یافته و دیگر نیاز به که این است 

و جغرافیایی ایران به منزله یک باور سیاسی و اجتماعی  کشور و فرهنگ دارد )تحول ساختاری ندارد( امانسازگاری 

از جغد به عنوان یک نماد استفاده نماییم تا رویکرد ذهنی و فلسفی ایرانیان  توانتغییرات بسیاری به خود دیده؛ آیا می

های گذشته تا کنون مورد بررسی قرار دهیم. این مفاهیم در این پژوهش از چند جهت مورد تحقیق و  بررسی را در سده

 قرار گرفته است. 

 

 نماد شناسی و به  در کلیه مقاالت و نوشته هایی که در تاریخ و فرهنگ لغات در ارتباط با جغد آماده  است -1

 این پرنده توجه کافی نشده است واقعی تصویر

است. پس ما  تغییرات زیادی در تاریخ کشور ما پدید آمده ولی زیست بوم جغد و ساختار زندگی او ثابت -2

 یم پرنده )جغد( ثابت بوده. چرا رویکرد ما به او تغییر کرده.تغییر نموده ا

 روان شناسی حیوان و انسان در مقوله جغد مورد بررسی متقابل قرار نگرفته است. -3

 انشان دانست توان از چگونگی برخورد ایشان با نمادهای پیشینیشخصیت اقوام و ثبات فکری ایشان را می -4

 

 1ته جغد سانان بعنوان یک پرندهبخش نخست: تعریف زیست شناسی راس

شکارچی بوده یعنی از گوشت دیگر جانوارن برای تغذیه استفاده می کنند،  اغلب شب پرواز و این راسته، از پرندگان

قرار  در لیست غذایی آنهاهای مختلف  دایره شکار ایشان بسیار زیاد بوده و طیف زیادی از جانوارن را بر حسب گونه

بچه روباه، گربه، سمور وخرگوش تا انواع جوندگان خصوصا خانواده متوسط جثه مثل از پستاندارن 2می گیرند. 

موشها و سپس پرندگان از زاغ تا گنجشک سانان و سپس حشرات و خزندگان نظیر آگاماهای کوچک و متوسط، 

. قابل ذکر است پرواز این پرنده به دلیل نوع پرهایش تقریبا در سکوت در سبد غذایی جغد هستند کگوها و ماهی ها

درجه ای  180. حرکت 3 شنوایی در سطح بسیار باال و جالب است بدانیم که دید و او سیاه سفید استکامل است. 

صدای جالبی دارد که در برخی گونه  چنگال های بسیار قوی دارد و تک همسری هستند.سر این پرنده مشهور است.

 . موضوع مهم دیگر محل النه است.، چشمان درشت و نگاه عمیق او جذاب استبسیار ترسانک است

ظیر کالغ و زاغ و نه نمی سازند بلکه بسته به گونه خاص، در خرابه ها، النه متروک پرندگانی جغدها الن :النه جغدها 

انی بدانند. شکاف صخره ها و پشت بام انباری ها زندگی می کنند. همین موضوع باعث شده تا برخی او را نماد ویر

 جغد قلمرو طلب بوده و بشدت از حوزه نفوذش دفاع می کند. 

باط با خانواده. برقراری ارت -3جفت یابی  -2تعیین قلمرو  – 1ه پرنده ها سه جنبه اساسی دارد صدا در همصدا: 

ارد و دصدای این پرنده بسیار خاص می باشد. در جغد کوچک در ادامه به او خواهیم پرداخت صدای بش دلخراش 

 همین صدا ها همچون نوع محل زندگی در پیشداوری بر او تأثیر گذاشته.

                                                 
 Order Strigiformesجغد شکالن، راسته  1

 284ایران، جشید منصوری، ص راهنمای پرندگان  2

 141ص فرید مبصر، راهنمای میدانی پرندگان ایران،  3
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غذایی  او در رأس هرمیک هدیه است.  بودن آنها مشخص است که جغدها ضد آفت بوده و برای یک کشاورزتغذیه: 

د گفت پایان این بخش بایدر  است و بسیار بلحاظ زیست شناختی مهم است چون کنترل کننده اکوسیستم هستند.

 .هم هستند)پرواز( روز فعال (1پیوست  )تصویربرخی از گونه این پرنده همانند جغد کوچک 

 باستانی  رانیاو ارتباط آن با اعتقادات  ریشه شناسی واژه جغد در متون کهن: دومبخش 

 

گراز و سگ  از )باستان( اکثرا حیوانات جنبه اسطوره ای و آئینی داشته و مظاهر طبیعت مهم بوده اند.یران کهن در ا

اند. در شاهنامه ای کرکس( و عقاب و شاهین، کبک تا پلنگ همه دارای تعریف خواص خود بودهگرفته تا هما )گونه

م نشان و یا پرچمی دارند که بر آن شکل روند هر کدارژه می سروهنگامی که لشکریان )اقوام مهم( از مقابل کیخ

حیوانی است، مانند گراز، گرگ و گوزن. بدیهی ریشه زبان شناختی آنها در کشف باور های اسطوره ای و فرهنگ 

 1گذشته یاری رسان خواهد بود. 

شده. بعد از تغییر به معنی وصل کردن بوده، که در زبان ادبی جغد خوانده می  سی باستان ارمعنی ف

( معنی duydaبه معنی دختر و دوشیزه و عروس )اوستایی  duydتبدیل شده مانند  ydکهن به  xtو تحوالت زبانی 

بافته( و نوعی و همچنین نامی برای نوعی آرایش موی سر )موی  دیگری که این واژه دارد به معنی وصل کردن است

اشا یا ارته  asaجغد پرنده مقدس مربوط با واژه بر باور زرتشتی . 2متصور نیستیم آن پرنده خیالی که هیچ شکلی از

خواند. در ادامه بسیار جالب خواهدبود اگر بدانید اوستا و اهورا مزدا را میآنها او آواز می باشد. از این رو به عقیده 

 فرهنگ ها نفوذ داشته.این ریشه زبانی چه میزان در 

به معنی محبوب ارته آمده   در اوستا به نام  است که همه به هو هو می شناسیم،             آوای جغد 

توجه کنیم یا همان اشو زشتی که در بندهش هم می بینیم و در وندیداد به دوره بعد منقل شده و بدست ما رسیده. 

به انگیلسی  (2)تصویر پیوستOtus scopsاین آوا فقط برای یگ گونه از جغدها مشهور است، یعنی مرغ حق یا 

European Scops Owl   جالب است بدانیم که این پرنده بسیار نزدیک به انسان زندگی نموده و البته در بخش بعد

))هو(( ی و همان او داریم که در عربی هُوَ  واژه هو را به شکل دگرگون شدهکامل در مورد آن توضیح می دهیم. اما 

 به معنی ))او(( یعنی خدا و الحق آمده است.

در اوستا با تنی شبیه به جغد ریشه شناسی شده  3دیگر واژگان جغد را بعنوان مرغ بهمن هم داریم و همچنین پشوتن

 است. )یوستی نیین(

 در که آنجا بندهش کتاب از نهم بخش در بودهاد اهورایی ای پیش از اسالم نمپس چنان که آمد جغد در باور اسطوره

 یا عقاب) الوه کرشفت، سیمرغ، نوع از مرغان، گونه سیزده که آمده است، شده گفته سخن مرغان آفرینش شیوه باره

 بخش این در ترتیب این به( ۷9. ص بندهش،. )است گلنگ و( خروس) خروش ،(جغد) پش کالغ، کرکس، ،(شاهین

 گفتنی. است آمده مقدس مرغان کرشفت، و خروس کنار و آفریده مزدا جانوران جزء جغد نام که بینیممی کتاب از

                                                 
 فردوسی، تصحیح و کوشش جالل خالقی مطلق، مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمیشاهنامه  1
پرواز می کنند و جفتک نوعی پرنده است که هر نر و ماده یک بال دارند، پرنده نر قالبی بر منقار دارد هنگام پرواز آن را بر منقار ماده انداخته با هم  2

 دا می شوند. )برهان قاطع(چون به زمین برای چرا می نشینند از هم ج

 ر اسفندیار، دانا، راهنما و خردمند.دابر 3
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 بهرام کتاب در است، کرده معنا جغد را آن بهار که همانطور )همان ریشه نام پشوتن( پش یا پوش واژه که است

 به اشاره واژه این که نیست تردیدی پس( پهلوی زبان فرهنگ وشی،فره. )است آمده بوم و جغد معنای به نیز وشیفره

که به احتمال زیاد مرغ حق باشد و بوف یا بوم که جزو گونه های بزرگ جغدان است در رده گرگ  دارد جغد ایگونه

 .قرار می گیرد

نی و دستخوش قربا نیزشیوه مبارزه طبقه نو مسلمان و زرتشتیان کهن برخی از حیوانات  ر رسم واما پس از اسالم ب

. در آزار آنها تالش می شده منفور شده و همیشه گردیدند، خصوصا سگ، خوک و جغد های سیاسی و اجتماعیتازش

 صادق هدایت آن را به زیبایی بیان نموده در میان اعراب افسانه های در باب جغد وجود دارد که

 گلویش از تا گوید می حق حق قدر آن کرده گیر گلویش در و خورده صغیر مال از گندم یکدانه "

 " (22. ص. خون قطره سه به کنید نگاه ،13۵. نیرنگستان،ص. )بچکد خون چکه سه

عوام، به آن  نیو همچن هیبلند پا انیبود که قرن ها ادامه داشت و خلفا و حکومت یامورد عالقه یسرگرم یگبر آزار 

خود زردشت آن را  ،یداشت که بنا به سنت پارت یدر خراسان، سرو یپرستشگاه مشهور زرتشت کیپرداختند.  یم

م. آن را انداخت تا چوبش 8۶1به سال  ان،یزردشت دانهینو م یرغم درخواست ها یعل یعباس فهیکاشته بود.متوکل،خل

تا کاروان شتران حامل چوب ها به عراق برسد، متوکل به دست پسرش  یساخت کاخ تازه خود به کار ببرد، ول یرا برا

 ه،یآزار سگ بود.در اسالم اول انیآزار زردشت لهیوس گریبود.د دهیاش رس ستهیشا فریبه ک انیکشته شده و از نظر زردشت

امر در  نیرسد ا یو به نظر م م،یابی یناپاک نم یاز خصومت مسلمانان امروز نسبت به سگ به عنوان جانور یسراغ

دو انداختن  ریبا سگ )نظ یرفتار. احتماال بد افتی جیسگان، آگاهانه ترو یبرا انیزردشت اریاحترام بس لیو به دل ران،یا

که از آن پس مسلمانان  یآزار زانیبود و م نیآوردن راست سالمبرجسته ا یتف کردن در آتش(نشان ظاهر ای یکست

 1کند.  جادیتواند ا یم ینیاست که رقابت د یرحم یاز ب یزیجانور وارد کردند، نمونه غم انگ نیدرطول قرنها بر ا

 خاکستر پرت کردن به جغد، ویران کردن النه اش، شوم خطاب کردنش همه دنباله همین روایت است.

 

او  نماید.ییر میدین شیعه شده و روایت جغد نیز )مرغ حق( تغ باستانی مردم )ایرانیان( واردفرهنگ  از اما در دفاع

رود. ه خرابات میبها بخاطر جفا بر امامشان دوری کرده کند و از بودن کنار انسانبرای امام حسین )ع( نوحه سرایی می

، سمنان )جغده(، (زدی)کرمانشاه(، فاطمه سلطانک )خاله کوکومه  همچون عناوینیبا این حال در فرهنگ معاصر از او با 

 است. مانند فاطمه کوره و ... هم آمده یینام ها نیخانم( همچن منتی)م یتهران و شهر ر

قتی او را وجغد در ملل دیگر هم دو گونه برداشت دارد، در فرهنگ ترکی او پرنده است نماد ثروت و قدرت، عوام 

ن نماد الهه آتنا به او بای قوش )پرنده بزرگوار( می گویند. در یونان باستا ی کنندمی بینند از او درخواست ثروت م

یی و خرد او نماد راهنما و خرد است، بعدها در فرهنگ اروپا نماد کتاب دانا( 3)تصویر پیوست جغد کوچک است 

  هست.ه در برخی کشورها همچون انگلستان نماد جادو و اهریمن هم ماند، همچنان کباقی می

 

 

                                                 
 ((119_190)ص.سیبو ی: مرسندهیآن ها،نو ینیباورها و آداب د ان،ی:کتاب زردشتمنبع) 1
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 پایانی: جغد و حفاظت از آن بخش 

ایده است، او برای کشاورزان و باغدارن مفید فقرار دارد و بسیار  تن نیست که جغد در رأس هرم غذاییبه گفالزم 

های رخی از گونهبانسان دارد. صدای را برای برد و کمترین آسیب و مزاحمت جانوران موذی و آفات نباتی را از بین می

هم فقط بخاطر  دنویرانه برای زیستن و النه کرجغد بسیار مرموز و شاید ترسناک باشد آن هم در دل شب، عالقه او به 

ده می کند. پس او النه نمی سازد و از النه های دیگر پرندگان و مکان متروک استفانوع زندگی این پرنده است چون 

 هیچ توجیه منطقی در ناسالم بودن این پرنده برای محیط زیست انسانی نداریم.

همیشه در  آدمیانزیرا باورهای ندارد،  هاانساندر حفظ این گونه از شر  کمکیمذهبی و اسطوره ای هم هیچ باورهای 

مقصر نیست، در کل باید گفت رفتار شناسی این جانور یاسی و مذهبی ندارد!. پس حال تغییر است، اما جغد تغییر س

ان ورار برخی از جانتداخلی ندارد، خویشکاری این پرنده شکاو به هیچ روی با رفتار انسان و سرنوشت او و خدای 

ها باید  ایرانیو حرام بودن او هم ارتباطی به زیستگاه و صدا و اسطوره ندارد. ما ل است که جنبه مذهبی ندارد. حال

آن را شوم  مذهبی مرغی را مقدس کنیم رقیبعه کنیم. اگر حیوانات را قضاوت نکنیم آنها را علمی مطالیاد بگیریم 

 .1داندخود می دیگری آن را نماد عکسبل اگرو کند، یم

گزارش چ یه. نگوشت و پر این پرنده زیبا برای طلسم کردن و یا شفا دادبعدی بحث خرافات است و استفاده از مورد 

باور آمیانه نمود. این که جغد توان جادویی دارد، اگر داشت که خود را از شر انسان حفظ میتواند ثابت کند علمی نمی

 در میان بسیاری از مردم دنیا هنوز هم وجود دارد.

ران هنوز به یدانی و کالس های درس که نگارنده خود در آنها مدرس بوده است، بسیاری ار مردم ایبازدیدهای مدر 

، شتر شوم استو را نماد خوب می داند، جالب است در میان قشر شهری این پرنده بیجغد نگاه شوم دارند، برخی هم ا

ده برای بقا او نماد ثروت است، این برداشت غیر منطقی کمکی به این پرنن صحرا( مولی در برخی از روستاها )ترک

 نخواهد کرد. 

 یستگاه هاقشر کم آگاه، تخریب زسط آن تو یری برای تجمل و نگهداریگزنده  برای این پرنده: انسانیتهدیدهای 

 کند.ید میبقای این پرنده مفید را تهد تواندمی  ،آن توسط بسیاری از اقشار مردم شوم انگاشتنو برای توسعه 

 

 گیری و پیشنهاد:نتیجه 

زیست و  العه پایین عموم مردم و عدم عالقه قشر روشنفکر به مقوله مسائل محیطحال حاضر به دلیل سطح مطدر 

ر بسیاری دبلکه  و در ایران راست و اسطوره شناسی وضعیت برخی از حیوانات ای مانند محیط زیمطالعات بین رشته

 جادوگونه به آنها. هایباور است. خصوصاًنموده خطرناک  بسیار ی در حال توسعهاز کشورها

بودی یک یا ناتواند ضامن دفاع ای نمیشویم که باورهای اسطورهدر این مقاله بررسی گردید و ما متوجه میجغد 

 حیوان باشد، ما نیازمند تغییر و تحول فکری هستیم تا به توسعه پایدار برسیم.

داری برای حیوانات توانند باشند، انسان رفتار پنارتباطی با سیاست و مذهب ندارند، آنها کافر و بی دین نمیحیوانات 

 پروری بوده نه حیوان انسان پنداری.داست  و هدف آن داستانها خر های کلیله و دمنهخاص داستان
                                                 

 ها گرگ را نماد مقدس و قدرت می دانستند در حالیکه ایرانیان گرگ را خرفستر می دانستند.ورانی ت 1
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مردم محلی آگاهی عموم مردم خصوصا در روستاها بوم گردان و گردشگران آگاه باید آموزش ببیند تا برای  پیشنهاد:

 فواید این پرنده بسیار می تواند مفید باشد. نمایش فیلم و عکس و ذکررا نسب به واقعیت علمی پرنده آگاه کنند، 

 مشاهده کنیم، کتاب علمی بخوانیم، سفر برویم   ارزنده:پیشنهاد 
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