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چکیده
طبیعت بکر ایران همواره توسط ایرانیان باستان مورد احترام بوده است و تا چند دهۀ پیش، به زندگی شهرها 
همچنان مسلط بود، اما این روزها رنگ و رونق قدیم را ندارد. زندگی شهری و بلعیده شدن حیات طبیعی، 
انواع  از محبوب ترین  اکوتوریسم که یکی  است.  نابودی کشانده  به  را  و گیاهی  متفاوت جانوری  گونه های 

گردشگری است در سال های اخیر مورد توجه ویژۀ گردشگران قرار گرفته است. 
مشاهدۀ پرندگان بدون آزار رساندن به آنها را پرنده نگری می نامند که یکی از زیرشاخه های اکوتوریسم است. 
پرنده به عنوان بخش مهمی از پوشش جانوری طبیعت ایران، جلوه ای از زیبایی و معنا بوده است. این موجود 
پای در زمین و بال در آسمان دارد و همواره ذهن و چشم گردشگران را به خود مشغول کرده است. اما آیا 
معرفی و شناسایی ظاهر و رفتار پرندگان، داده های کافی برای عالقمندان به پرنده نگری است؟ سؤال پژوهش 
این است که چگونه می توان از دیدگاه عامه، ادبیات، شعر، اسطوره و ارتباط بین انسان و پرنده، الیه های 
تفسیری ارایه کرد. این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای برای شناخت مفاهیم اولیه و مصاحبه با 
خبرگان برای معرفی روش تفسیر انجام شده است. نتایج نشان می دهد تقابل بین نگاه عامه با حقایق و 
حرکت از داده های جزئی به مفاهیم کلی، امکان دستیابی به گونه ای خاص از تفسیر را ممکن خواهد ساخت. 

واژگان کلیدی
 پرنده نگری، گردشگری، تفسیر، تفسیرگری.

مقدمه
طبیعت، فرایند خالق، تولید و بازتولید زندگی با استفاده از 
اجزای زنده و غیرزنده است. در نگاه عامه، طبیعت بیشتر به 
مفاهیم زمین شناسی و حیات وحش اشاره دارد. در حالی که 
در  زنده  غیر  و  زنده  موجودات  انواع  با  که  است  پدیده ای 
پس  که  می دانند  انسان  اول  خانۀ  را  طبیعت  است.  ارتباط 
بی مهری  مورد  کم کم  سرپناه،  ساختن  سمت  به  حرکت  از 
و  نظام مند  پدیده ای  قرآن، طبیعت،  آیات  قرار گرفت. طبق 

هدفمند است که مخلوق مستمر خداست. بنابراین معدن غنی 
صفات و خصوصیات الهی است. طبیعت به قدری جذاب است 
شده  یاد  خدا  عظمت  درک  به  دریچه ای  عنوان  به  آن  از  که 
است )بهشتی و شکری نیا، 1390(. تأثیرات طبیعت روی زندگی 
انسان را می توان در مطالعات بسیاری مشاهده کرد. تأثیر عناصر 
برجسته  شاعران  اشعار  روی  جانوران  و  گیاهان  مثل  طبیعت 
روی  تأثیرات طبیعت  بررسی  یا  ابراهیمی، 1389(  و  )فوالدی 
این  نشان دهندۀ   )1390 شاملوکیا،  و  )ماجدی  ایران  موسیقی 
بود که عناصر دست ساز بشر به طور مستقیم و غیرمستقیم از 
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طبیعت تأثیر گرفته اند. 
از دیرباز، طبیعت به عنوان یک جاذبۀ ویژه مورد توجه بود. 
نواحی  به  برده و سفر  از مشاهدۀ طبیعت لذت  بشر همواره 
که  چرا  است.  کرده  توصیف  جذاب  را  دست نخورده  و  بکر 
بازگشت به طبیعت عماًل نوعی بازگشت به اصل خویش است. 
سفر به طبیعت، حرکت به سمت نظامی از معانی و ارتباطات 
است. نظامی که  بستر معنوی شدن یک برنامۀ سفر را فراهم 
زنجیرۀ    .)1395 صباغ پورآذریان،  و  )شفیعا  ساخت  خواهد 
نظام های  جذاب ترین  از  یکی  زنده  موجودات  بین  غذایی 
طبیعی است. گیاهانی که رشد می کنند و توسط گیاه خواران 
خورده می شوند. گیاه خوارانی که توسط گوشت خواران شکار 
می شوند و گوشت خوارانی که توسط سایرین طعمه می شوند. 
به خاک و مجدداً  بقای موجودات  و  بازگشت اجساد  چرخۀ 
احیا شدن آن در گیاهان جدید توصیف این نظام است. این 
ارتباط غذایی در طول میلیون ها سال در هر کنج اکولوژیک 
شکل گرفته است. نگاه به هربخش از این تعامل، دامنه ای از 
مفاهیم و دالیل را آشکار خواهد ساخت. برای پیداکردن درک 
به طور  و جزء نگر  نگاه کل نگر  از طبیعت،  داشتن دو  صحیح 
همزمان الزم است. چرا که هر پدیده در ارتباط با کل، جایگاه 
خاصی دارد. در حالی که کلیت طبیعت دارای ماهیتی متفاوت 
است. یکی از پدیده های جذاب و مورد توجه در اکوتوریسم، 
فعالیتی  را  پرنده نگری  کمبریج  لغت نامه  است.  پرنده نگری 
بررسی  و  مطالعه  دیدن،  برای  عده ای  که  دانسته  تفریحی 
پرندگان وحشی در محیط های باز و طبیعی انجام می دهند 
 .)Cambridge Advanced Learner’s Dictionary,2017(
پرندگان  اقامتی  فضای  و  زیستگاه  نگهداشت  و  حفظ 
پیش شرط حیات جامعۀ محلی است که از آن گردشگری بر 
مبنای توسعۀ پایدار بنا شده است. گردشگران برای مشاهدۀ 
طبیعت  در  پرنده ها  این  حضور  و  می کنند  هزینه  پرنده ها 
منطقه، به ادامۀ رفت و آمد گردشگران منتهی می شود مانند 
کشور کلمبیا که حدود 20 درصد گونه های پرنده ای دنیا را 
در خود جای داده است و درآمد زیادی از این فعالیت دارد. 
را شکل  کشور  یک  گردشگری  پرنده نگری،  بر  تمرکز  یعنی 
داده است )Maldonado et al.,  2018(. در مطالعۀ دیگری 
مشخص شد که برخورد کودکان با پرندگان بهانه می شود که 
اعضای خانواده در کنار هم قرار بگیرند و تجربۀ پرنده نگری 
 Mao-Ying et al.,( است  خانوادگی  اجتماع  برای  بهانه ای 
2019(. برای ایجاد تجربه مناسب و ماندگار در پرنده نگران، 
داده های خام و اولیه کفایت نمی کند. این برنامه ها بایستی به 
سمت تفسیرها و تحلیل های ثانویه هدایت شود. تفسیرهایی 
که زمینۀ کل نگری در کنار جزء نگری را فراهم سازد. بنابراین 
ادبیات، هنر،  پرنده،  و  انسان  بین  رابطه  نوع  این مطالعه  در 

اقدامی که  اسطوره و کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت. 
نگاه به پرنده را نگاهی هولوگرافیک معرفی کرد. اینکه پرنده 
و  مفهوم  چه  اکوسیستم،  از  شاخص  یا  نشانه  یک  نقش  در 
معنایی خواهد داشت، ماندگاری و ارزشمندی مفاهیم موجود 
در یک برنامه پرنده نگری را چندین برابر خواهد کرد. یعنی 
حرکت از داده ها به سمت تفسیر که یک برنامه را جذاب تر 

خواهد کرد.
 

سؤال پژوهش 
برای تولید تفسیر از داده های اولیۀ مربوط به پرنده، چه روش 

یا روش هایی قابل استفاده است؟

روش شناسی
از  بومی  تفسیرسازی  الگوهای  معرفی  هدف  با  مطالعه  این 
اولیۀ فرهنگی مربوط به پرنده طراحی شده است.  داده های 
برای گردآوری داده های اولیۀ فرهنگی، با استفاده از مطالعات 
نظام  و  اسطوره ها  هنری،  آثار  ادبیات،  اشعار،  کتابخانه ای، 
استفاده  با  سپس  شد.  گردآوری  پرنده  و  انسان  بین  تعامل 
از مصاحبه با خبرگان راهنما که به تفسیرسازی در تورهای 
پرنده نگری مشهور هستند، متونی جمع آوری شد. از تجمیع 
مشابه ترین  تلفیق  و  هم  کنار  در  خبرگان  این  صحبت های 

نظرات، استخراج الگوی تفسیر شناسایی شد.

مبانی نظری
داده های اولیۀ فرهنگی پرنده 

• ادبیات و شعر
دالیلی  از  یکی  آسمان  به  زمین  از  پروازکردن  و  پر  داشتن 
است.  کرده  معرفی  اسطوره ای  موجودی  را  پرنده  که  است 
از آنجا که نور و آسمان، حرکت به سمت معنویت و خدا به 
حساب آمده است، پرندگان به عنوان نمادهای معنوی و الهی 
موجودات  این  خوش  صدای  و  آوازخوانی  شده اند.  شناخته 
به طور  است.  داشته  عمیقی  تأثیرات  هنری  و  ادبی  آثار  در 
مثال حافظ پرنده را مژدۀ آمدن بهار و سبزی می داند و در 
جایی آن را نشانۀ عاشقی خالق و مخلوق می داند. یا سهراب 
تنهایی خود را به تنهایی مرغی تشبیه می کند و صدای آن 
مرغ را نوای غم و ناراحتی می خواند )علوي، 1386(. بنابراین 
نگاه به پرنده، برداشت کاربردی از رفتارها و منش پرنده در 
زندگی روزانه است.  »منصور حالج« در سرودۀ »اگر ای طایر 
قدسی ز حبس تن برون آیی، ز شاخ سدره طوبی نخستین 
به  او  تقرب  و  انسان  به جایگاه حقیقی  اشاره  بینی«  آشیان 
یا  دارد.  الهی  خلیفۀ  جایگاه  شناخت  صورت  در  خدا  درگاه 
موالنا با اشاره به داستان حضرت ابراهیم و چهار مرغ کشته 
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شده پس از درخواست از خدا برای دیدن زنده شدن مردگان 
گفته است »بط حرص است و خروس آن شهوت است، جاه، 
چون طاووس و زاغ منیت است« که هرکدام از این مرغان را 
نمادی از صفات نفسانی انسانی دانسته است )صباغ پورآرانی و 
شایسته فر، 1389(. در این میان هرچند حاالت روانی شاعران 
نگرش شاعران  و  )علوي، 1386(  و وضعیت سیاسی جامعه 
نسبت به پرندگان روی این موضوع بی تأثیر نیست )حسنلي 
و اکبري، 1386(. اما کاربرد متعدد پرنده در این متون نشان 
از چند بعدی بودن و قوۀ نفوذ این موجود در ذهن مشاهیر 
آسمان  با  ارتباط  از  نمادی  ادبیات،  در  پرنده  بنابراین  دارد. 
و  شاعران  روانی  موقعیت  و  حال  توصیف  برای  مفهومی  و 

نویسندگان بوده است. 
• آثار هنری 

نقوش و اشکالی که از پرندگان به جای مانده است، به جز 
توسعۀ  روال  است.  نزدیک  طبیعت  به  عموماً  موارد،  برخی 
تکنولوژي های  و  ابزارها  نشان می دهدکه ساخت  نقوش  این 
آثار  مفهوم سازی  و  تصویرسازی  پیچیدگی  به  دسترس  در 
افزوده است )خسروي، 1391(. آثار هنری به جای مانده از 
تحوالت  سیر  در  و  می گردد  باز  ساسانی  دوران  به  پرندگان 
کرده  متعددی  ظاهری  تغییرات  حال  به  تا  زیبایی شناختی 
است. پرندگانی مثل عقاب دوسر و طاووس در قالبی نمادین 
به همراه متون عرفانی و فلسفی بسیار دیده شده اند. متون 
مذهبی و اشکال مرتبط با عقاب در آرامگاه قدیمیان ارتباط 
این پرنده با مفاهیمی مثل نیاز به رحمت الهی، زندگی پس 
فربود،  و  )فتحي  می کند  رنگ تر  پر  را  جاودانگی  و  مرگ  از 
آل بویه،  دوران  از  که  می دهد  نشان  تحقیقات   .)1388
ظرافت،  و  می گیرد  قرار  تأثیر  تحت  پیشین  سنت های 
ترکیب های هندسی منظم و اشکال دقیق تر به نمایش هنری 
ادامه  در  تحول  این  )همان(.  وارد شد  اسطوره ای  پرنده های 
با توسعۀ تکنولوژي و ابزارهای نمایش هنری، منجر به خلق 

آثاری برجسته تر و پیچیده تر شد )تصویر 1(.
پرندگان در طراحی فرش با مضامین مذهبی، بسیار مشاهده 
شده اند که شدت حضور گونه های مختلف آنها با میزان حضور 
ارتباط است  )صباغ پورآرانی  ایران در  آنها در حیات وحش 
اقلیمی، خواسته های فرهنگی  و شایسته فر، 1389(. شرایط 
میزان  و  اندازه  برجستگی،  درشتی،  در  حتی  اجتماعی  و 
)شیخي  است  بوده  مؤثر  طاووس  مثل  پرندگانی  استفاده 
نارانی، 1389(. لذا پرنده در هنر، پدیده ای چند بعدی است 
ذهنیتی  به  توجه  با  طبیعت،  در  حضور  میزان  کنار  در  که 
است.  قرار گرفته  استفاده  است، مورد  تولید شده  آن  از  که 
ابزارها برای نمایش هنری و بصری هر دوره  همچنین  این 
داشته  نقش  پرندگان  از  مانده  جای  به  اشکال  و  نقوش  در 

تصویر 1 . نقش طاووس و درخت زندگی در کارهای هنری، مأخذ : موزه متروپلتین 
نیویورک.

است. هرچند عموم در مورد پرنده و مضامین مذهبی/محلی 
از پرندگان نسبت به  در برجسته شدن و متمایز شدن برخی 

سایرین بی نقش نبوده اند. 
• اسطوره ها و خرافات

اسطوره ها، خیال ها و افکار غیر واقعی هستند که تا به امروز 
است.  نرسانده  اثبات  به  را  آنها  کذب بودن  یا  صحت  کسی 
بلکه  نیست  داستان  صحت  است،  مهم  اسطوره ها  در  آنچه 
پرنده ها  است.  دیگر  نسل  به  نسلی  از  مفهوم  انتقال  اهمیت 
در حافظۀ تاریخی انسان ها، بازیگران نقش های اسطوره ای یا 
شخصیت های خاص بوده اند. پر و بال در پرنده در اولین نگاه، 
نماد و اسطوره ای از رهایی و آزادی است  )صباغ پورآرانی و 
با  اسطوره ای  صورت  به  که  پرنده هایی   .)1389 شایسته فر، 
افکار  در  انکاری  قابل  غیر  نقش  یا مذهبی  عوامانه  نگاه های 

ایرانیان داشته اند را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد. 
عقاب به عنوان مظهر خرد، خدای آسمان یا فرشته میانجی 
که شاه مرغان است. این پرنده در بیشتر مناطق ایران ساکن 
است و جلوه ای دنیوی و مینوی از خود بر جای گذاشته است.

دارای  مردگان،  ارواح  داوری  روان،  پیام آور  عنوان  به  کالغ 
مرتبۀ دنیوی و مینوی است که پیام آور نیکبختی و زیرک ترین 

پرندگان به حساب می آید.
خروس به عنوان مظهر خورشید، دشمن دیوان و جاودان است 
که دارای مرتبۀ دنیوی و مینوی است و به آتش بهرام قداست 
جالل  تکبر،  تجمل،  تزیینات،  مظهر  است.طاووس  بخشیده 
زیبایی و سلطنت  با عشق،  توام  زندگی  و شکوه، خودبینی، 



سعید شفیعا 118

است که صرفاً دارای مرتبه دنیوی است. سیمرغ مظهر آتش، 
بخشنده و جاودان، نگهبان، نمایندۀ خدای خدایان است که 

دارای مرتبۀ مینوی است )خسروي، 1391(. 
میزان حضور در طبیعت،  پرنده،  و گروهی  فردی  رفتارهای 
انسان ها  با  تعامل  نحوۀ  و  تغذیه در طبیعت  و  فعالیت  نحوۀ 
است.  پرندگان  بین  ذهنی  تفاوت های  این  اصلی  ریشۀ 
به طور مثال عقاب با پرواز باالی تمام پرندگان و نگاه از باال 
پادشاه شناخته شود در حالی که  تا  باعث شده  پایین اش  به 
طاووس به دلیل زیبایی، نایابی و رنگ پرها به جمال و شوکت 
و  مذهبی  داستان های  میان  این  در  اما  است.  شده  معروف 
به  نسبت  پرندگان  برخی  برجسته شدن  در  دینی  نقل های 
سایرین بی تأثیر نبوده است. به طور مثال هدهد یا ابابیل، به 
واسطۀ روایتی دینی و تاریخی، جایگاه متمایزی پیدا کرده اند 
تأثیرات غیرقابل انکار پرندگان روی زندگی انسان ها را می توان 
به  خرافات  ریشۀ  داد.  قرار  بررسی  مورد  خرافات  بخش  در 
به  نسل  به  نسل  که  است  بنا شده  نادانی  و  واهی  امیدهای 
دالیلی سینه به سینه منتقل شود. در شکل گیری خرافات، 
بین پدیده های  قوۀ خیال بشر نقش مهمی دارد. قوه ای که 
می کند  خلق  ذهنی  محکم  و  قوی  ارتباطات  مرتبط،  کمتر 

)فروغي و عسگري مقدم، 1388(. 
• تعامل انسان و پرنده 

کسب و کار مسیری برای بقای اقتصادی و استمرار زندگی 
از  پرها  از  استفاده  تهیۀ خوراک،  برای  پرندگان  است. شکار 
اما  دارد.  دیرینه  سابقه ای  که  است  کارهایی  و  جمله کسب 
بازارها وابستگی شدیدی  این  از آنجا که عرضۀ محصول در 
به زندگی پرندگان دارد، می تواند در نقش یک آسیب رسان 
بنابراین کسب و کارهای وابسته به شکار  نقش آفرینی کند. 
پرندگان تحت نظارت قانونی و دستورالعمل هایی قرار گرفته 
عادی  پروانۀ  به دستور العمل صدور  آن  از  است که می توان 
شکار پرندگان وحشی سال 1395 نام برد. هدف از این گونه 
دستورالعمل ها، دسته بندی و مدیریت رفتار شکار شکارچیان 
در تعامل با جامعه پرندگان است. از آنجا که ایران در موقعیتی 
قرار دارد که پرندگان بومی و خاص کم، اما پرندگان مهاجر 
بسیار زیادی دارد، مدیریت شکار این پرندگان در دوران کوچ 
بقای گونه های  و  به سزایی روی جمعیت  تأثیر  و جابجایی، 
شکار  قصد  کسانی که  قانون،  طبق  داشت.  خواهد  مختلف 
پرندگان وحشی را دارند در محدوده های مشخصی مجاز به 
شکار 4 دسته یا گونۀ طبقه بندی شدۀ پرندگان هستند. یکی 
از دالیل نظامندکردن شکار، وجود انگیزه های تفریحی عدۀ 
در  این مسئله  است.  پرندگان  به صید  از شکارچیان  زیادی 
مناطق شمالی ایران با کمبود مأموران و ضعف حمایت های 
داده  گسترش  را  مجرمانه  رفتارهای  توسعۀ  بستر  تکمیلی، 

است )قاسمی و کلته، 1392(. 
به طور مثال خورشتی به نام ناردون که در مازندران به عنوان 
وحشی  غاز  از  می آید  حساب  به  مجلل  و  مجلسی  غذای 
دوره های  در  مهاجر  پرندۀ  این  می شود.  تهیه  خوتکا  نام  به 
تا  می گیرد  قرار  شکار  مورد  شدت  به  ایران،  از  عبور  زمانی 
تقاضای رستوران های شمال را پاسخ دهد. این سنت دیرینه 
به  مربوط  مهاجر  پرندۀ  از  استفاده  با  درست کردن خورشت 
زمانی است که جمعیت ساکنین این منطقه به مراتب کمتر 
از این بوده است. اما رشد تقاضا و فزونی گرفتن آن از جمعیت 
فراهم  را  پرنده  این  انقراض  و  نابودی  خودتکا، خطر  مهاجر 
به  نظارتی،  برنامه های  تحمیل  و  قانون گذاری  کرد.  خواهد 
برنامه های  کرد.  نخواهد  ایجاد  را  رفتار  تغییر  امکان  تنهایی 
تورهای  در  آموزنده  داستان های  و  تفسیرها  ارایۀ  آموزشی، 
موجودات  و  به طبیعت  احترام  ایجاد حس  و  طبیعت گردی 
زنده، نیازهای حیاتی برای مدیریت ارتباط پایدار بین انسان 

و پرنده است.

یافته ها
ایجاد  برای  اصلی  از پیش نیازهای  اولیه، یکی  داده های خام 
شناخت است. اما تفسیر، یک نیاز اساسی برای عمقی شدن 
تجربه و رسیدن به معنا است. تفسیر به معنای ارتباط دادن 
درونی و الیه به الیه بین داده ها برای خلق مفاهیمی جدید 
ادبیات،  هنر،  در  پرنده  اینکه  می آید.  حساب  به  باارزش  و 
عماًل  و  دارد  تأثیری  چه  کار  و  کسب  و  خرافات  اسطوره، 
نمایشی از آن خلق شود یک دادۀ خام اولیه است. ترکیب و 
تلفیق کردن داده ها برای رسیدن به اطالعات و مبانی جدیدتر 

امکان رسیدن به تعالی را بیشتر می کند.

تقابل بین نگاه عامه و حقایق
یکی از روش های ایجاد تفسیر، استفاده از دیدگاه عامه است. 
دارد،  جریان  دیدگاه  و  روایت  به عنوان  عامه  میان  در  آنچه 
ریشه در باورها، حقایق و خاطرات جمعی آنها دارد. بازخوانی 
پیشینۀ تاریخی این باورها و شناخت دلیل این گونه از مفاهیم، 
مراجعه به ادبیات و هنر، بررسی داستان های مکتوب و معتبر 
در کنار نظر عامه مورد نیاز است. آنچه مسلم است، تفاوتی 
که بین حقایق و روایت های عامه وجود دارد، شکافی تفسیری 
و قابل تحلیل ارایه خواهد داد. به بیانی قراردادن باور عامه 
مفاهیم  و  تفسیرها  تا  شد  خواهد  موجب  حقایق  مقابل  در 
برای  اول  پیشنهادی  الگوی  بنابراین  شود.  پیدا  جذاب تری 
رسیدن به تفسیر، تعامل بین دیدگاه عامه و حقایق است که 

در مثالی در مورد پرنده هما قابل بررسی است )تصویر 2(.
هما از جمله پرندگان شکاری ایران است که به عنوان پرنده 



119فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق سال هفتم | شماره 23|  بهار1398

تصویر 2 . خلق تفسیر با استفاده از دیدگاه تقابل بین دیدگاه عامه و حقایق، مأخذ : 
نگارنده.

Richard Bartz, 2007 : تصویر 3. هما پرنده الشخور ایرانی، مأخذ

Marie-lise Beandin, 2016 : تصویر 4 . قرقاول شاخصی از سالمت اکوسیستم، مأخذ

اسطوره ای ایران شناخته می شود. این پرنده جزو الشخورها 
به کرکس ریش دار  به دلیل داشتن ریش سیاه رنگ  و  است 

معروف است )تصویر 3(. 
عمده غذای این پرنده را مغز استخوان حیوانات مرده تشکیل 
می دهد که به واسطۀ پرتاب شدن مکرر از ارتفاعات روی تخته 
جای  به  آثار  است.  شده  خارج  استخوان  درون  از  سنگ ها 
مانده از تخت جمشید، سرستون ها و درب های ورودی آن که 
پایتخت هخامنشیان بوده است از جمله آثار به جای مانده از 
این پرنده اسطوره ای است. تأثیر این پرنده در برند هواپیمایی 
ملی ایران نیز غیرقابل انکار است. نام تجاری هما ایهامی است 
به این پرنده که در ذهن ایرانیان دارای خصوصیات برجسته 
است.                               نقل ها و گفته های متناقضی در میان عامه وجود دارد. 
این نقل قول ها در قالب جدول 1 به شرح زیر مورد بررسی 

قرار گرفت.

حرکت از داده های جزئی به مفاهیم کل نگر
اولیۀ  و  جزئی  داده های  با  الزاماً  پیچیده،  و  کلی  مفاهیم 
تنها در صورتی  اجزا  برابری نمی کنند. شناخت  آنها  سازندۀ 
به سمت تفسیر حرکت خواهد کرد که با ترسیم نظامی کالن 
از ارتباطات و مفاهیم ختم شود. پرنده ها در اکوسیستم های 
مشخص و در زنجیرۀ غذایی تعریف شده ای در حال زندگی 
ساختار  نظر  از  هرپرنده  مناسب  و  صحیح  توصیف  هستند. 
این  تعریف خوراک  نیاز در کنار  تأمین غذا و خوراک مورد 
پرنده از نظر جایگاه اکولوژیک، امکان تبدیل داده های جزئی 
به مفاهیم کل نگر را فراهم خواهد کرد. این تبدیل می تواند 
شود.  بینش  ایجاد  و  تفسیر  از  سطحی  شکل گیری  موجب 
در ادامۀ جدول 2 دو پرنده قرقاول و کالغ را از نگاه جزئی 
قرار  بررسی  نگاه کل نگر مورد  برای  داده ها  ترکیب  و سپس 
خواهد داد، تا نحوۀ استخراج تفسیر تشریح شود )تصویر 4(. 
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جدول 1 . استفاده از تقابل بین نگاه عامه و حقایق برای دستیابی به تفسیر در مورد هما، مأخذ : نگارنده.
 

از نظر شکل و ظاهر دارای تفاوت های زیادی  این دو پرنده 
هستند اما نگاه تفسیری به آنها نگاه جدیدی به تجمع پرندگان 

در یک محدودۀ جغرافیایی ایجاد خواهد کرد )جدول 2(.

نتیجه گیری
محیط زیست و تعامل بین عناصر آن پس از میلیاردها سال 
شکل فعلی خود را به دست آورده است. داده های بسیار زیادی 
از تعامل و تبادالت بین پدیده های موجود در اکولوژي وجود 
کوهستان  در  پرنده ای  اینکه  است.  تفسیر  نیازمند  که  دارد 
از  نشانی  بلکه  تصادف  روی  از  نه  می کند  زندگی  بیابان  یا 
تطبیق پذیری با این محیط ها دارد. چرخۀ موجود بین عناصر 
یک اقلیم در حالی که ضمانتی برای بقای زیستگاه است، قابل 

رصد و بررسی است.
این مقاله به دنبال بررسی اهمیت پرنده در تورهای پرنده نگری 
و  درک  بسیاری  توسط  پیش تر  اهمیت  این  که  چرا  نبود. 
تشریح شده است. آنچه در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت، 
را  پرنده  مثل  پدیده ای  می تواند  که  است  متفاوتی  الیه های 
به پدیده های دیگر مرتبط و قابل درک کند. فرهنگ، هنر، 
به  خرافات، اسطوره ها و حتی کسب و کار و قوانین مربوط 

آن مشخص  در  پرنده  و  انسان  تعامل  که  است  اجزایی  آن، 
است. تعاملی که در بخش هایی از آن رابطه یک طرفه و در 
بخش های دیگر رابطه دو طرفه قابل شناسایی است. اما آنچه 
مورد نیاز است، ارتباط دهی و تعامل درونی بین این کارکردها 

است.
آسمان  با  ارتباط داشتن  از  نمایشی  شعر  و  ادبیات  در  پرنده 
به  نسبت  نویسندگان  و  روانی شاعران  و  و جلوه های ذهنی 
این موجودات است. در حالی که آثار هنری به جای مانده از 
پرندگان، نشانی از نگاه عامه و میزان حضور این موجود در 
مانده  به جای  پرنده  از  اسطوره هایی که  ولی  است.  طبیعت 
پیشینیان نسبت  و تصورات  رفتارها، حاالت، منش  به  است 
به داستان های قدیمی و مذهبی وابسته است. ارتباط پایدار 
بین انسان و پرنده به شکل شکارگری باعث شده تا قوانین و 
مقراراتی تنظیم شود. این تنظیم مقررات می تواند به فرهنگ 
آنچه  باشد.  اثرگذار  شکارگر  جوامع  زندگی  الگوی  و  غذایی 
عینی، ذهنی  ایران، عنصری  فرهنگ  در  پرنده  است،  مسلم 
مفاهیم  شکل دهی  استعداد  بنابراین  است،  عینی-ذهنی  و 

پیچیده تر و تفسیری را فراهم خواهد ساخت.
پس از بررسی داده های خام موجود از فرهنگ و هنر و تعامل 
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محور  حقایق  نگاه عامه
 هاداده

زاویه 
 دید

 فسیرت

پرواز یا نشستن 
این پرنده باالی 
سر یا روی شانه

های یک فرد 
نشانه شوکت و 
جالل و موفقیت 

 در آینده است.

این آنها ه هستند. بنابردر اوستا آمده که پادشاهان دارای فرّ
انتقال دانند. همواره موجودی عامل را سایه خدا  بر زمین می

بوده است که هما به عنوان عامل انتقال این مفهوم،  این فرّ
 (1391)شفق و زارعی ،  معرفی شده است

ادبیات، 
 اسطوره

به دلیل   ای وهای اسطورهداستان ۀهما به واسط ذهنی
ها، پرواز به سمت نور و زندگی در کوهستان

است. بنابراین نمایی از ارتباط با حق و خداوند 
 های کسی مثل اتصالآمدن آن روی شانهفرود

روشنایی و نور به آن فرد است. یعنی گوهر الهی 
این پرنده تمایلی  که ذاتاًبرای پادشاهی. در حالی

های کسی ندارد. بنابراین به نشستن روی شانه
ها در ه الهی چیزی نبوده که به این سادگیفرّ

اختیار کسی قرار بگیرد و مخاطب قراردادن هما 
الهی نیز به همین دلیل  به عنوان عامل انتقال فرّ

 بوده است. 

نشین، هما بودن این پرنده کوهستانخواربه دلیل استخوان
نشیند که فرد مرده باشد و چیزی زمانی روی شانه کسی می

به غیر از استخوان نمانده باشد. بنابراین، پرواز یا نشستن هما 
 خوبی و نیکی نخواهد بود ۀهای هیچ کسی نشانروی شانه

 . (1395)بختیاری، 
 

 عینی

چون تو همائی 
، شرف کار باش

خور و کمکم
آزار گوی و کم

 )نظامی( باش
 

-عینی شعر . (همان) خوار استای استخوانهما پرنده
 ذهنی

رود که خوار انتظار میآیا از یک پرنده استخوان
در صف خوردن الشه بایستد و زیاده خواهی 

کند که کند؟ الگوی تغذیه این پرنده ایجاب می
ها باشد. ساکت و آرام در انتظار رسیدن استخوان

بنابراین گذشتگان به دنبال روایت ظاهری از 
غرض هستند که رفتار خاصی را بییک پرنده 
تواند الگوی رفتاری دهد ولی مینمایش می

 باشد.
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جدول2 . رسیدن به تفسیر با استفاده از حرکت از داده های جزئی به مفاهیم کل نگر، مأخذ : نگارنده.

و مصاحبه های خبرگان در  نظرات  بررسی  و  پرندگان  با  آن 
اول  روش  جذاب،  و  ساده  تفسیرهای  ایجاد  چگونگی  مورد 
با  دوم  روش  و  حقایق  و  عامه  دیدگاه  بین  تعامل  عنوان  با 
عنوان حرکت از داده های جزی به مفاهیم کل نگر توصیه شد. 
هردو روش امکان استخراج تفسیر را فراهم خواهد ساخت که 
به  و روش دوم رسیدن  نهفته  اکتشاف دالیل  اول  در روش 
نگاهی جدید از جزییات را ممکن خواهد ساخت. گردشگری 
نظامی است از معنا که نیازمند حضور راهنمایانی معناشناس 
و فرصت ساز است. به جای تکرار سفرهای داده محور، تأکید 
بنگاه های  رقابت پذیری  پرمحتوا مسیر  و  تفسیری  بر سفری 
کسب و کار در صنعت رو به رونق گردشگری است. مطالعات 
متفاوت  گونه های  برای  متفاوت  روش های  می تواند  تکمیلی 

گردشگری را فراهم سازد.
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ها از پرندگان دشت،  کوه و جنگل هستند که قرقاول قرقاول
های ایران، این خانواده از پرندگان را در گاهبیشتر زیست

گونه از پرندگان، دارای دمی خود جای داده است. این
های کوتاه و پاهای بلند هستند که در شرایط دراز، بال

(. 1395مبصر، ) گذارندبه جای پرواز پا به فرار میخطر 
)بختیاری، است میوه  رژیم غذایی این پرنده عموماً

1395). 

توان مواد غذایی می
در طبیعت را با شده تولید
های متفاوتی معرفی درجه

غذاهای دورریز،  کرد، مثالً
غذاهای معمولی و غذاهای 
خاص، که این آخری هر 
جایی تولید نخواهند شد. 
غذاهای خاص و متمایز، 

ارتباطات بسیار ۀ نتیج
منظم، مرتب و سالم بین 
 اجزای طبیعت است. مثالً

درخت، در جایی به بار ۀ میو
رخت، آب و شیند که دنمی

هوا، کود، آفتاب و سالمت 
محیطی تضمین شده باشد. 

ۀ ها یا الشدر مقابل زباله
موجودات دیگر به عنوان غذا 

ۀ ها نتیجوجود دارند. زباله
 ۀیک عیب یا ضعف در چرخ

زیست محیطی هستند که 
خوار و های خاص زبالهگونه

الشخورها را به خود جذب 
 کنند.می

وجود و رشد جمعیت 
ها در یک منطقه قرقاول

نشان از بهبود اکوسیستم و 
وضعیت مناسب محیط 

 ۀزیست است. چرا که چرخ
تولید غذا به خوبی طی شده 
و میوه به عنوان بهترین 

ر محصول طبیعت د
دسترس قرار گرفته است. 

که رشد جمعیت در حالی
ۀ ها در یک محدودکالغ

خاص، نشان از تولید زباله و 
ت ایجاد یک عیب زیس

محیطی است. بنابراین رشد 
های خاص پرندگان در گونه

توان به عنوان طبیعت را می
نمادی از سالمت و یا عدم

سالمت محیط زیست در 
 نظر گرفت.

هرچند موضوع 
تعامل بین انسان و 
پرنده و تبیین 
قوانین برای شکار، 
مبنای خاصی مثل 
در معرض خطربودن 
یا نبودن دارد. اما در 

ای برنامهصورتی که 
برای بررسی سالمت 
و سرزندگی یک 
محدوده اکولوژیک 
تعریف شود، 
حفاظت از این دو 
پرنده برای داشتن 
تحلیل مناسبی از 
محیط زیست الزم 

 رسد.به نظر می

گونه از پرنده دارای قدی متوسط، پرهای سیاه در این کالغ
که بلند و و بال و دم و گردن است. در حالی قسمت سر

دن منقار کالغ یکی از خصوصیات برجسته این بوقوی
چیز(. کالغ از پرندگان هم1395مبصر، ) موجود است

ی، )بختیار خوار است. بنابراین در هرجا قابل یافتن است
1395). 
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