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چکیده
 اشارات اجتماعي در شعر یک شاعر از بابت اطالعات ارزشمندی که از شیو ه ی زندگي مردماِن 
ارائه مي دهند، حائز اهمیت است. اما به نظر می رسد بازتاب این معلومات در شعر، صرفاً جنبۀ 
جامعه شناختي نداشته و شاعر براي آفرینش ادبي خود، ناگزیر از طرح این موضوعات است. سؤال 
اصلي این پژوهش آن است که آیا یک شاعر، بدون پرداختن به مسائل اجتماعي عصر خویش 
مي تواند در تصویرسازي و مضمون پردازي ادبي مؤفق باشد؟ وحشي بافقي یکي از شاعران پر آوازۀ 
قرن دهم هجري است که از این ظرفیت، بهره ی وافري برده و بسیاري از مضامین و تصاویر ادبي 
خود را با استفاده از این معلومات سروده است. نتیجه ی بررسي نشان مي دهد وحشي به واسطه ی 
آشنایي کافي که با خصوصیات و عادات و باورهاي عمومي و آییني در مورد کبوتر داشته، توانسته 
مضامین بکر و تصاویر پویایي در شعر خود بیآفریند. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که اصطالحات 
و کنایات مرتبط با کبوتربازی جایگاه بزرگی در شعر وحشی دارد و عالوه بر آن وی نام برخی 

حیوانات مربوط به این سرگرمی عامیانه را نیز در شعر خود به کار برده است.
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1- مقدمه
نگاهي  به شعر وحشي، نشان مي دهد که هسته ی اصلي بخشي از تصاویر و مضامین 
ادبي شعر او را کبوتر و سرگرمي کبوتربازي؛ شکل مي دهد. این در حالی است که در هیچ 
یک از پژوهش هاي جامعه شناختي صورت پذیرفته در شعر وحشي به اهمیت شایان این 
دسته از اشارات اجتماعي توجه نشده و در خوش بینانه ترین حالت به نقش نامه رساني 
این حیوان بسنده شده است. معلومات ارائه شده در مورد کبوتر در دیوان وحشي بافقی 
نشان می دهد که وی نه تنها با این حیوان آشنایی داشته؛ بلکه در اشعار خویش از عادات، 
آفرینش تصاویر  براي  پرنده و سرگرمي کبوتربازي  این  با  باورهاي مرتبط  و  خصوصیات 
ادبي و بیان مضامین بکر استفاده کرده است. هدف اصلیاین نوشته تبیین میزان آشنایي 
وحشي با کبوتر و نقش عناصر بالغي شکل گرفته بر اساس کبوتر بازي در آفرینش ادبي 

وحشي است.
1-1- مفاهیم نظري

الف. جامعه شناسي ادبیات: شعر و ادب را برخي نسخه بدل زندگي مي دانند و معتقدند 
»از ادبیات مي توان به عنوان یک سند اجتماعي براي به دست آوردن نکات کلي تاریخي 
اجتماعي استفاده کرد« )ولک ووارن،1373:99(. از همین روي است که »آگاهي از فرهنگ 

عامه پایۀ درک متون ادبي است« )محجوب، 1382: 62(.
ب. اشارات اجتماعي: در کتب ادبي، اشاراترا به صورت قاعده مند و مجّزا تقسیم بندي 
تلمیحات  فرهنگ  و  اشارات  فرهنگ  حکم،  و  امثال  قالب  در  عام  به طور  بلکه  نکرده اند؛ 
آورده اند؛ با توجه به انواع رویکردهاي معنایي الفاظ، عبارات و اصطالحاِت به کار رفته در 
دیوان شعرا، اشارات را مي توان به اقسامي نظیر: اشارات عامیانه، اشارات آییني، اشارات 
حماسي، اشارات سیاسي، اشارات اقتصادي و... تقسیم کرد و هر یک را به طور مستقّل 
مورد بررسي قرار داد. در این میان، در اصطالح ادب پژوهان، منظور از اشارات »هر عنوان 
و مطلبي که به نوعي مظهر و نموداِر مفهوم و اندیشه اي افسانه اي بوده و احیاناً جنبۀ تلمیح 
و اساطیري یا داستاني یافته یا حکایت گر رسم و آیین و باوري کهن است که در ذهن و 

زبان مردمان، ساري و در زندگي روزمرۀ آنان جاري باشد« )یاحقي، 1369: مقدمه 7(.
فارسي،  ازپرندگاني است که در شعر  با کبوتر: کبوتریکي  یا سرگرمي  بازي  ج.کبوتر 
مضمون ساز بوده است. اولین رد پایاین پرندۀ زیبا و دوست داشتني را در کشتي نوح )ع( 

مي توان یافت؛ از این روي این پرنده به کبوتر نوح، موسوم است؛ چنانکه عطار گوید:
به عشق بلبل مست و غم کبوتر نوح           به حدس هدهد بلقیس و عزت عنقا

)عطار، 1345: 671(
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اولین اشارات مربوط به کبوتربازي را نیز مي توان در دیوان مسعود سعد سلمان یافت 
که در قالب تعلیل زیباي ذیل بیان شده است:

ننگري از هوس به چاکر خویش با کبوتر است همه اُنس تو 
هر کبوتري که راني از بر خویش آید باز  تو  بِر  ساعت  به  هم 
چون نیاموزي از کبوتر خویش؟ رهي نزد  به  آمدن  و  رفتن 

                         )سعد سلمان، 1362: 643(
کبوتر از همان آغاز با انسان، الفت داشته است. در تفسیر سور آبادي آمده است: »آنگه 
نوح )ع( کبوتر را بفرستاد. گفت برو خبر با من آر. کبوتر به هوا بر شد. فرو نگریست، آنجا 
که جودي است. زمین را برهنه دید. فرو آمد بنشست. تا به زانوي وي آب مانده بود. پاي 
در آن نهاد. پایش بسوخت که آن آب عذاب بود. درخت زیتون پدید آمده بود. برگي از 
آن در منقار گرفت و خبر با نوح آورد...آنگاه نوح )ع( بر وي آفرین کرد و از این است که 
مردمان را بر کبوتر شفقت است.« )عتیق نیشابوري،1380: 1048/1(. کبوتر در ادبیات 
نامه و پیغام مورد اشاره قرار گرفته است. این حیوان به خاطر  فارسي، به عنوان حامل 
قابلیت دست آموزي و انس یافتن با انسان، موجبات تفریح و سرگرمي ویرا فراهم آورده 
است. شمیسا، بخشي از کتاب فرهنگ اشارات را به موضوع کبوتر و بازتاب خصوصیات و 
صفات وي از جمله کبوتربازي اختصاص داده است. در مقالۀ دوست علیخان معیرالممالک، 
با عنوان کبوتر و کبوتربازي در ایران، شرح مفصلي درباره ی انواع کبوتران و نام هاي آنان 
وجود دارد که این نام گذاري ها عمدتاً بر اساس شکل و رنگ این پرنده قرار گرفته است.  

)عبداللهي،1381: 751-752/2(.
1-2- پیشینه ی تحقیق

عنوان جلوه هاي  با  مقاله اي  و عمران صادقي )1392( در چکیدۀ  پورخالص  شکراهلل 
فرهنگ عامه در دیوان وحشي بافقي، به بخشي از معتقدات فکري چون خرافات و اعتقاد 
به دیو و موجودات موهوم و باورهاي عامیانه چون شومي جغد و چشم زخم، طلسم و جادو 
و کیمیا و بخت و اقبال و طالع بیني و طبابت سنتي اشاره شده کرده اند. روح اهلل خادمي 
)1392(، در مقاله اي با عنوان بازتاب طب قدیم در دیوان وحشي بافقي، به بیماري هایي 
چون: آماس، امتالء، تب و تب خال، تب لرزه، جوع الکلب، خفقان، خناق، دو بیني، زخم 
ناسور، سر درد و سودا، صفرا، کچلي، کوري و مرگ ناگهاني، مزاج و انواع آن، و درمان 
پاره اي از این بیماري ها اشاره کرده است. جهانگیر صفري و صدیقه کافتري )1392(، در 
مقاله اي با عنوان عناصر فرهنگ عامه در شعر وحشي بافقي، به بررسي موضوعاتي چون: 
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اقبال، جادو و سحر و افسون و  انسان، بخت و  تأثیر فلک و اجرام آسماني بر سرنوشت 
چشم زخم و حیوانات موهوم و طلسم و فال و رنگ ها در شعر وحشي بافقي پرداخته است. 
طائفي، شیرزاد و علیرضا باقري )1392(، در مقاله اي با عنوان مؤلفه هاي فرهنگ عامه در 
اشعار وحشي بافقي، به دسته بندي اعتقادات و باورهاي خرافي، افسون و طلسم و سحر 
و جادو، تأثیر ستارگان و قسم و دعا و نفرین پرداخته اند. اقبال عبدي و محمود عباسي 
)1392(، در مقاله اي با عنوان بازتاب باورهاي عامیانه در دیوان وحشي بافقي، به رسوخ 
باورهاي عامیانه چون باور تأثیر تابش خورشید بر سنگ و تبدیل شدن آن به لعل و کیمیا 
اعتقاد به سعد و نحس  افسانه هاي خرافي و تقدس عدد هفت،  باورها و  و کیمیاگري و 
ستارگان، اعتقاد به ناسازگاري فلک با انسان در شعر وحشي، پرداخته اند. داود قهاري و 
طاهره موسویان )1392(، در مقاله اي با عنوان فرهنگ عامه در دیوان وحشي بافقي، به تأثّر 
وحشي از محیط زندگي مردم عصر و انعکاس آن در شعر وحشي اشاره کرده اند. علیرضا 
اجتماعي در شعر  عنوان مسائل  با  مقاله اي  در  پورگلوي )1392(،  و مصطفي  محمودي 
وحشي بافقي، به بازتاب مسائل اجتماعي نظیر: مشاغل، مسائل پزشکي، مسائل اقتصادي، 
انواع مجازات، فرهنگ عامه در شعر وحشي پرداخته است. محمد رضا وصال)1392(، در 
مقاله اي با عنوان ترکیبات و تعبیرات عامیـانه در دیوان وحشي بافقي، به نقش و کاربرد 

تعبیرات و عبارات عامیانۀ مقتبس از زبان عوام در دیوان وحشي پرداخته است.

2- بحث و بررسي
همانطور که در بررسي پیشینۀ تحقیق گذشت بیش تر محِققان به بررسي بازتاب موارد 
مشّخص، کلي و پراکنده اي از مسائل اجتماعي در دیوان وحشي پرداخته اند و کسي از این 
محققان بر روي اشارات اجتماعي خاصي که دقت، اشراف،ژرفا و گستردگي معلومات وي 
را آشکار سازد؛ متمرکز نشده است. در این تحقیق به طور اخص موضوع کبوتر وکبوتربازي 

که در زمان وحشي، به عنوان یک سرگرمي عمومي شایع بوده بررسي شده است.
2-1-اصطالحات و معلومات مربوط به کبوتر و کبوتربازي

مي شود.  استفاده  پر  اوج  کبوتران  مورد  در  که  است  اصطالحي  پرواز:  آسمان  الف. 
کبوتراني که از شدت اوج گرفتن در آسمان، گم مي شوند. در بیت ذیل »آسمان پرواز« 

کنایۀ موصوف از بلند پروازي است:
انگبین دام مگس کردن ز شیرین پیشگي است

                                                         بر گذر نه داِم مرغ آسمان پرواز را
                         )وحشي بافقي،1392: 146(
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ب. بستن بال کبوتر: معموالً به منظور عادت دادن وي به بام آشیانه ی جدید، صورت 
مي گیرد. براي بستن پرهاي کبوتر از نخي استفاده مي کنند که نه خیلي نازک باشد که 
کبوتر با نوکش بتواند آن را باز کند و نه از ریسمان کلفت که موجبات آزار و اذیت کبوتر 
را فراهم کند. آفرینش مضمون ذیل، نتیجۀ آشنایي وحشي با کبوتر و سرگرمي کبوتربازي 

است تشبیه رساي »طایر وصل«، در بیت خودنمایي مي کند:
امید من از طایر وصل تو بریده است             نتوان پر او بست بدین تار گسسته

)همان: 366(
ج. بال و پر دادن: کبوترباز زماني که مطمئن شود کبوتر هواي رفتن به آشیانۀ قدیم 
را از سر به در کرده است؛ از کشیدن پرهاي کبوتر، دست باز مي دارد و اجازه مي دهد که 
پرهاي کبوتر رشد کند و در اصطالح، »تخت« شوند. در بیت »پر« مجاز مفرد مرسل از 

بال است. در فرهنگ کنایات سخن نیز »پر و بال دادن« در معناي کنایي
قدرت و امکان دادن آمده است )انوري،1383: 202/1(:

بخوان اي عشق افسوني و آن افسون بدم بر من
                              مرا بال و پري ده مرغ آن پروازگاهم کن

)وحشي بافقي،1392: 350(
د. بسمل و نیم بسمل: هنگام سر بریدن مرغ، بسم اهلل مي گویند. از این رو مرغ در حال 
ذبح را که دست و پا مي زند؛ مرغ بسمل گویند.گاهي مرغ نیمه جان از دست رها مي شد 
و از زمین پایین و باال مي جهید به آن مرغ نیم بسمل گویند )شمیسا،1387: 174/1(. در 

بیت شاهد تشبیه مرسل و کنایۀ موصوف »نیم بسمل« مي باشیم:
همچو وحشي نیم بسمل در میان خاک و خون

                              مي تپم و آن شوخ پندارد که بازي مي کنم
)وحشي،1392: 143(

وحشي در بیت ذیل اصطالح فارسي »نیم ُکش« را به جاي »بسمل«، آورده است که 
سابقه و الحقه اي در ادب فارسي ندارد:

آن که خدنگ نیم ُکش مي خورم از تغافلش
                                  کاش تمام ُکش کند نیم ُکش عتاب را

 )همان: 143(
هـ. بیهوده پران: بعضي از کبوتران، توانایي هماهنگ شدن و به اصطالح »دسته شدن«، 
از  پرواز دیگر کبوتران مي شوند.  ناهماهنگي در  باعث  امر  ندارند.این  را  با دیگر کبوتران 
این کبوتران براي پایین آوردن و در اصطالح، »نشاندن«، دیگر کبوتران استفاده مي کنند:
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زآن رشته گره بر پر بیهوده پران زن آن نغمه برآور که فتد مرغ هوایي           
)همان: 625(

و. پر افشاني: در اصطالح کبوتربازان، عبارت از ریختن پرهاي دوران جوجگي و درآمدن 
پرهاي دائمیاست که نشانگربلوغ کبوتر مي باشد. پر افشاني کنایۀ فعلي ازخوشدلي و شادي 

است:
طایري بودم من و غوغاي پرافشانیي

                                              چشم زخمي آمد و بشکست بر هم بال من
)همان: 341(

ز. پرواز بي هنگام:یا آشفته پروازي از موضوعاتي است که موجبات گرفتاري و آشیان 
باختن کبوتر را فراهم مي آورد:

من آن مرغم که افکندم به دام صد بال خود را
                                 به یک پرواز بي هنگام کردم مبتال خود را

)همان: 144(
ح. چیدن پر: چیدن پرهاي کبوتر و به ویژه شاه پرهاي پرنده با قیچي برخالف کندن و 
بستن پرهاي پرنده، باعث مي شود که پرنده توان پرواز خود را از دست بدهد. تشبیه رساي 

»مرغ وهم« در بیت قابل توجه است:
مي خواست مرغ وهم بر بام او پرد         مقراض شد به قطع پرش هر دو شهپرش

)همان: 469(
ط. حلقۀ پاي کبوتر: براي شناسنامه دار کردن کبوتر، حلقه اي در پاي کبوتر مي اندازند. 

در بیت، عنصر بالغي تشبیه مرکب و صنعت استخدام در واژۀ »باز« جلوه اي خاص دارد:
دست انصاف تو آن کرد که در پاي حمام        حلقۀ دیدۀباز است چو زرین خلخال

 )همان: 489(
ی. خون کبوتر: رنگ خون کبوتر سرخ است. تشبیه خون کبوتر به شراب یا مشبه هایي 
سرخ فام چون لب، در ادب فارسي سابقه دارد. سعدي»لبان لعل« یار را به »خون کبوتر« 

مانند کرده است)سعدي، 1361: 591(. در بیت تشبیه مرسل به کار رفته است:
غیر از مي چون خون کبوتر نشناسند بازان کم آزار نظر بسته ز صیدند             

)وحشي،1392 :628(
ک. دست آموزي: عادت دادن به نشستن بر روي دست و به اصطالح دست آموز کردن 
کبوتر، از جلوه هاي ویژۀ کبوتربازي است. کبوتر دست آموز و به اصطالح جلد و آموخته 
در صورت رماندن از طرف صاحب خویش، دوباره به سوي دست صاحب خود باز مي گردد.
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دل رام دستت شد ولي بر وي میفشان آستین
                       ترسم که ناگه رم دهي این مرغ دست آموز را

)همان: 147(
ل. رم دادن کبوتر:گاهي براي این که کبوتر صید گربه نشود،یا در بام حریف ننشیند؛ با 
ایجاد صدا یا سنگ پراني سعي مي کنند کبوتر را رم دهند. این مسأله کبوتراني را که هنوز 
جلد بام نشده اند؛ دچار زحمت مي کند و احتمال دارد که بعد از رمیدن نتوانند دوباره بام 
خود را پیدا کنند و در نتیجه روانۀ بام دیگري مي شوند. در بیت شاعر خود را به صورت 

پوشیده به کبوتر مانند کرده است:
رم دادن صید خود از آغاز غلط بود           حاالگه رماندي و رمیدیم رمیدیم

 )همان: 306(
م. سر رشته در دست داشتن: کبوتربازان گاهي رشته اي بر پاي کبوتر مي بندد و از این 
کبوتر به عنوان طعمه و براي نشاندن کبوتران شکاري استفاده مي کنند. در بیت شاهد 
تشبیه مضمر شاعر به کبوتر و کنایۀ فعلي »سر رشته به دست داشتن«، در معناي قدرت 

و امکان، مي باشیم:
توام سر رشته داري گر پرم سوي تو معذورم

                         که در دست اختیاري نیست مرغ بند بر پا را
 )همان: 142(

ن. سنگ زدن به کبوتر: سنگ زدن به کبوتر براي ممانعت از نشستن وي بر بامي است 
که خالف میل صاحب کبوتر است:

به کنج بي کسي و غربتم من آن مرغي        که سنگ تفرقه دورش ز آشیان دارد
 )همان: 413(

س. شاهپر: به پرهاي بزرگ و بلند کبوترگفته مي شودکه در صورت کنده شدن، پرنده 
قدرت پرواز را از دست مي دهد. استفاده از فعل »دماندن«، براي رویش دوبارۀ شاه پرها؛ 

نشانۀ آشنایي وحشي با سرگرمي کبوتر بازي است:
طایر شهباز من شهپر دولت دماند        رخصت پرواز نیست ورنه پر و بال هست

  )همان: 198(
ع. صال زدن: براي صدا کردن کبوتر به آشیان یا نشستن بر لب بام یا دانه خوردن؛ به 
کبوتر صفیر و صال مي زنند. در بیت تشبیه مضمر شاعر به کبوتر و کنایۀ فعلي »صال زدن« 

در معناي دعوت قابل توجه است:

اشارات به کبوتر و کبوتر بازي در شعر وحشي بافقي
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مرا به کنگرۀ وصل او صال مزنید        که آن پري که شما دیده اید بازم نیست
)همان:192(

به دام  دانه  با دیدن  و  دانه حریص است  به  دانه: کبوتر گرسنه  به  فریفته شدن  ف. 
مي افتد:

نقل وفا در بزم نِه تا رام گردد مّدعي     مرغي که نبود در قفس او را فریب دانه ده
)همان: 363(

ض. غبار افشاني: تکاندن بال و پر و افشاندن غبار، مقدمه اي براي پرواز است. غبار بال 
برافشاندن، کنایۀ فعلي از آغاز به کاري است:

حذر ز وحشت این آستان کن وحشي        غباِر بال برافشان که وقت پرواز است
 )همان: 164(

ق. عادت دادن به لب بام: باعث مي شود، کبوتر به النه اشراف یابد و بعد از برخاستن به 
هوا، بام خود را بشناسد و از طرفي به کبوتر این امکان را مي دهد که از دست شکارچیان 

بویژه کالغ و گربه فرار کند:
سازند دور و باز نشیند به بام خویش دل شد کبوتر لب بامي که صد رهش      

)همان: 292(
ر.کشتن کبوتر: ناحریفان به جاي شکار کبوتر، به هر شکل ممکن کبوتر حریف را از 

بین مي برند:
اال به خون خود نتواند که پر زند مرغي کز آشیانۀ خصم تو بر پرید  

)همان: 234(
ش.کندن سر کبوتر: نشانۀ اظهار کین و عداوت در میان کبوتر بازان است:

سر کندن و انداختنش را چه توان گفت؟
                                مرغي که نه آبي طلبیده است و نه دانه

)همان: 633(
ت. نامه رساني کبوتر: سابقۀ این موضوع به محول کردن وظیفۀ پیام رساني از وضعیت 
روي زمین به کبوتر در حضرت نوح )ع(، باز مي گردد. در ترکیب بند ذیل وحشي، کبوتر 
نامه رسان را که احتماالً بال و پري سیاه داشته یا حامل پیام شوم مرگ بوده است. به جغد 

مانند کرده است:
بومي آمد نامۀ عنوان سیه بر بال او              نامه اي بتر ز روي نامبارک فال او

 )همان: 602(
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2-2- حیوانات مرتبط با کبوتر
الف. باز: یکي از پرندگاني که همیشه در کنار نام کبوتر در شعر مضمون ساز بوده؛ باز 

است. در بیت تشبیه تمثیل قابل تأّمل است:
به صیادي چو بازم شهره و فاش                    که بشناسم کبوتر را ز خفاش

)همان: 923(
مرکب  تشبیه  بیت  در  دارد.  را  کبوتر  قابلیت شکار  که  است  پرندگاني  از  عقاب:  ب. 

خودنمایي مي کند:
ته پاي جان شکاري دل من به خون زند پَر

                                 چو کبوتري که اُفتد به تصّرف عقابي
 )همان: 372(

ج. گربه: گربه را براي گرفتن و آوردن کبوتر تعلیم مي داده اند و گربۀکبوترگیر بدون 
خفه کردن کبوتر، آن را گرفته و به نزد صاحب خود مي آورد:

         روبه حیله ساز پر تزویر                        گربۀ اسود کبوتر گیر
 )همان: 943(

3- نتیجه گیري
و  اجتماعي  سرگرمي  مورد  در  دارد،  کبوتر  با  باالیي  آشنایي  آنکه  از  جداي  وحشي 
عمومي شایع عصر خود یعني کبوتربازي نیز از معلومات کافي بهره مند است. وي در حّد 
انعکاس این آگاهي ها در سطح شعر خود متوّقف نشده؛ بلکه با استفاده از این معلومات 
و به یاري عناصر بالغي چون: تشبیه، تمثیل، کنایه و مجاز مفرد ُمرسل و با استفاده از 
ترفندهایي ادبي دیگري چون: تلمیح و استخدام و حسن تعلیل توانسته است تصاویر و 
مضامین بکري را بیآفریند. وحشي از عنصر بالغي تشبیه، براي تصویرسازي و از عنصر 
بالغي کنایه براي مضمون آفریني و در بیان مسائل اجتماعي و تأکید معاني و مفاهیم 

عمومي نیز از عنصر بالغي تمثیل استفاده کرده است.
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