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 -1مقدمه

نگاهي به شعر وحشي ،نشان ميدهد که هستهی اصلي بخشي از تصاوير و مضامين
ادبي شعر او را کبوتر و سرگرمي کبوتربازي؛ شکل ميدهد .اين در حالی است که در هيچ
يک از پژوهشهاي جامعه شناختي صورت پذيرفته در شعر وحشي به اهميت شايان اين
دسته از اشارات اجتماعي توجه نشده و در خوش بينانهترين حالت به نقش نامه رساني
اين حيوان بسنده شده است .معلومات ارائه شده در مورد کبوتر در ديوان وحشي بافقی
نشان میدهد که وی نه تنها با اين حيوان آشنايی داشته؛ بلکه در اشعار خويش از عادات،
خصوصيات و باورهاي مرتبط با اين پرنده و سرگرمي کبوتربازي براي آفرينش تصاوير
ادبي و بيان مضامين بکر استفاده کرده است .هدف اصلياين نوشته تبيين ميزان آشنايي
وحشي با کبوتر و نقش عناصر بالغي شکل گرفته بر اساس کبوتر بازي در آفرينش ادبي
وحشي است.
 -1-1مفاهيم نظري
الف .جامعه شناسي ادبيات :شعر و ادب را برخي نسخه بدل زندگي ميدانند و معتقدند
«از ادبيات ميتوان به عنوان يک سند اجتماعي براي به دست آوردن نکات کلي تاريخي
اجتماعي استفاده کرد» (ولک ووارن .)1373:99،از همين روي است که «آگاهي از فرهنگ
عامه پاية درک متون ادبي است» (محجوب.)62 :1382 ،
ب .اشارات اجتماعي :در کتب ادبي ،اشاراترا به صورت قاعدهمند و مج ّزا تقسيم بندي
نکردهاند؛ بلکه بهطور عام در قالب امثال و حکم ،فرهنگ اشارات و فرهنگ تلميحات
آوردهاند؛ با توجه به انواع رويکردهاي معنايي الفاظ ،عبارات و اصطالحاتِ به کار رفته در
ديوان شعرا ،اشارات را ميتوان به اقسامي نظير :اشارات عاميانه ،اشارات آييني ،اشارات
ّ
مستقل
حماسي ،اشارات سياسي ،اشارات اقتصادي و ...تقسيم کرد و هر يک را به طور
مورد بررسي قرار داد .در اين ميان ،در اصطالح ادب پژوهان ،منظور از اشارات «هر عنوان
و مطلبي که به نوعي مظهر و نمودا ِر مفهوم و انديشهاي افسانهاي بوده و احياناً جنبة تلميح
و اساطيري يا داستاني يافته يا حکايتگر رسم و آيين و باوري کهن است که در ذهن و
زبان مردمان ،ساري و در زندگي روزمرة آنان جاري باشد» (ياحقي :1369 ،مقدمه .)7
ج.کبوتر بازي يا سرگرمي با کبوتر :کبوتريکي ازپرندگاني است که در شعر فارسي،
مضمونساز بوده است .اولين رد پاياين پرندۀ زيبا و دوست داشتني را در کشتي نوح (ع)
ميتوان يافت؛ از اين روي اين پرنده به کبوتر نوح ،موسوم است؛ چنانکه عطار گويد:
به حدس هدهد بلقيس و عزت عنقا
به عشق بلبل مست و غم کبوتر نوح
(عطار)671 :1345 ،

اشارات به کبوتر و کبوتر بازي در شعر وحشي بافقي

65 /

اولين اشارات مربوط به کبوتربازي را نيز ميتوان در ديوان مسعود سعد سلمان يافت
که در قالب تعليل زيباي ذيل بيان شده است:
ننگري از هوس به چاکر خويش
اُنس تو با کبوتر است همه
هم به ساعت ب ِر تو باز آيد

رفتن و آمدن به نزد رهي

هر کبوتري که راني از بر خويش
چون نياموزي از کبوتر خويش؟

(سعد سلمان)643 :1362 ،
کبوتر از همان آغاز با انسان ،الفت داشته است .در تفسير سور آبادي آمده است« :آنگه
نوح (ع) کبوتر را بفرستاد .گفت برو خبر با من آر .کبوتر به هوا بر شد .فرو نگريست ،آنجا
که جودي است .زمين را برهنه ديد .فرو آمد بنشست .تا به زانوي وي آب مانده بود .پاي
در آن نهاد .پايش بسوخت که آن آب عذاب بود .درخت زيتون پديد آمده بود .برگي از
آن در منقار گرفت و خبر با نوح آورد...آنگاه نوح (ع) بر وي آفرين کرد و از اين است که
مردمان را بر کبوتر شفقت است( ».عتيق نيشابوري .)1048/1 :1380،کبوتر در ادبيات
فارسي ،به عنوان حامل نامه و پيغام مورد اشاره قرار گرفته است .اين حيوان به خاطر
قابليت دست آموزي و انس يافتن با انسان ،موجبات تفريح و سرگرمي ويرا فراهم آورده
است .شميسا ،بخشي از کتاب فرهنگ اشارات را به موضوع کبوتر و بازتاب خصوصيات و
صفات وي از جمله کبوتربازي اختصاص داده است .در مقالة دوست عليخان معيرالممالک،
با عنوان کبوتر و کبوتربازي در ايران ،شرح مفصلي دربارهی انواع کبوتران و نامهاي آنان
وجود دارد که اين نام گذاريها عمدتاً بر اساس شکل و رنگ اين پرنده قرار گرفته است.
(عبداللهي.)751-752/2 :1381،
 -2-1پيشينهی تحقيق
شکراهلل پورخالص و عمران صادقي ( )1392در چکيدۀ مقالهاي با عنوان جلوههاي
فرهنگ عامه در ديوان وحشي بافقي ،به بخشي از معتقدات فکري چون خرافات و اعتقاد
به ديو و موجودات موهوم و باورهاي عاميانه چون شومي جغد و چشم زخم ،طلسم و جادو
و کيميا و بخت و اقبال و طالع بيني و طبابت سنتي اشاره شده کردهاند .روحاهلل خادمي
( ،)1392در مقالهاي با عنوان بازتاب طب قديم در ديوان وحشي بافقي ،به بيماريهايي
چون :آماس ،امتالء ،تب و تب خال ،تب لرزه ،جوع الکلب ،خفقان ،خناق ،دوبيني ،زخم
ناسور ،سر درد و سودا ،صفرا ،کچلي ،کوري و مرگ ناگهاني ،مزاج و انواع آن ،و درمان
پارهاي از اين بيماريها اشاره کرده است .جهانگير صفري و صديقه کافتري ( ،)1392در
مقالهاي با عنوان عناصر فرهنگ عامه در شعر وحشي بافقي ،به بررسي موضوعاتي چون:

/66

فصلنامهی علمی زبان و ادبیات فارسی

تأثير فلک و اجرام آسماني بر سرنوشت انسان ،بخت و اقبال ،جادو و سحر و افسون و
چشم زخم و حيوانات موهوم و طلسم و فال و رنگها در شعر وحشي بافقي پرداخته است.
طائفي ،شيرزاد و عليرضا باقري ( ،)1392در مقالهاي با عنوان مؤلفههاي فرهنگ عامه در
اشعار وحشي بافقي ،به دسته بندي اعتقادات و باورهاي خرافي ،افسون و طلسم و سحر
و جادو ،تأثير ستارگان و قسم و دعا و نفرين پرداختهاند .اقبال عبدي و محمود عباسي
( ،)1392در مقالهاي با عنوان بازتاب باورهاي عاميانه در ديوان وحشي بافقي ،به رسوخ
باورهاي عاميانه چون باور تأثير تابش خورشيد بر سنگ و تبديل شدن آن به لعل و کيميا
و کيمياگري و باورها و افسانههاي خرافي و تقدس عدد هفت ،اعتقاد به سعد و نحس
ستارگان ،اعتقاد به ناسازگاري فلک با انسان در شعر وحشي ،پرداختهاند .داود قهاري و
طاهره موسويان ( ،)1392در مقالهاي با عنوان فرهنگ عامه در ديوان وحشي بافقي ،به تأثّر
وحشي از محيط زندگي مردم عصر و انعکاس آن در شعر وحشي اشاره کردهاند .عليرضا
محمودي و مصطفي پورگلوي ( ،)1392در مقالهاي با عنوان مسائل اجتماعي در شعر
وحشي بافقي ،به بازتاب مسائل اجتماعي نظير :مشاغل ،مسائل پزشکي ،مسائل اقتصادي،
انواع مجازات ،فرهنگ عامه در شعر وحشي پرداخته است .محمد رضا وصال( ،)1392در
مقالهاي با عنوان ترکيبات و تعبيرات عاميـانه در ديوان وحشي بافقي ،به نقش و کاربرد
تعبيرات و عبارات عاميانة مقتبس از زبان عوام در ديوان وحشي پرداخته است.

 -2بحث و بررسي

همانطور که در بررسي پيشينة تحقيق گذشت بيشتر محقِقان به بررسي بازتاب موارد
ّ
مشخص ،کلي و پراکندهاي از مسائل اجتماعي در ديوان وحشي پرداختهاند و کسي از اين
محققان بر روي اشارات اجتماعي خاصي که دقت ،اشراف،ژرفا و گستردگي معلومات وي
را آشکار سازد؛ متمرکز نشده است .در اين تحقيق به طور اخص موضوع کبوتر وکبوتربازي
که در زمان وحشي ،به عنوان يک سرگرمي عمومي شايع بوده بررسي شده است.
-1-2اصطالحات و معلومات مربوط به کبوتر و کبوتربازي
الف .آسمان پرواز :اصطالحي است که در مورد کبوتران اوج پر استفاده ميشود.
کبوتراني که از شدت اوج گرفتن در آسمان ،گم ميشوند .در بيت ذيل «آسمان پرواز»
کناية موصوف از بلند پروازي است:
انگبين دام مگس کردن ز شيرين پيشگي است
بر گذر نه دا ِم مرغ آسمان پرواز را
(وحشي بافقي)146 :1392،
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ب .بستن بال کبوتر :معموالً به منظور عادت دادن وي به بام آشيانهی جديد ،صورت
ميگيرد .براي بستن پرهاي کبوتر از نخي استفاده ميکنند که نه خيلي نازک باشد که
کبوتر با نوکش بتواند آن را باز کند و نه از ريسمان کلفت که موجبات آزار و اذيت کبوتر
را فراهم کند .آفرينش مضمون ذيل ،نتيجة آشنايي وحشي با کبوتر و سرگرمي کبوتربازي
است تشبيه رساي «طاير وصل» ،در بيت خودنمايي ميکند:
نتوان پر او بست بدين تار گسسته
اميد من از طاير وصل تو بريده است
(همان)366 :
ج .بال و پر دادن :کبوترباز زماني که مطمئن شود کبوتر هواي رفتن به آشيانة قديم
را از سر به در کرده است؛ از کشيدن پرهاي کبوتر ،دست باز ميدارد و اجازه ميدهد که
پرهاي کبوتر رشد کند و در اصطالح« ،تخت» شوند .در بيت «پر» مجاز مفرد مرسل از
بال است .در فرهنگ کنايات سخن نيز «پر و بال دادن» در معناي کنايي
قدرت و امکان دادن آمده است (انوري:)202/1 :1383،
بخوان اي عشق افسوني و آن افسون بدم بر من
مرا بال و پري ده مرغ آن پروازگاهم کن
		
(وحشي بافقي)350 :1392،
د .بسمل و نيم بسمل :هنگام سر بريدن مرغ ،بسم اهلل ميگويند .از اين رو مرغ در حال
ذبح را که دست و پا ميزند؛ مرغ بسمل گويند.گاهي مرغ نيمه جان از دست رها ميشد
و از زمين پايين و باال ميجهيد به آن مرغ نيم بسمل گويند (شميسا .)174/1 :1387،در
بيت شاهد تشبيه مرسل و کناية موصوف «نيم بسمل» ميباشيم:
همچو وحشي نيم بسمل در ميان خاک و خون
ميتپم و آن شوخ پندارد که بازي ميکنم
		
(وحشي)143 :1392،
وحشي در بيت ذيل اصطالح فارسي «نيم ُکش» را به جاي «بسمل» ،آورده است که
سابقه و الحقهاي در ادب فارسي ندارد:
م ُکش ميخورم از تغافلش
آن که خدنگ ني 
کاش تمام ُکش کند نيم ُکش عتاب را
		
(همان)143 :
هـ .بيهوده پران :بعضي از کبوتران ،توانايي هماهنگ شدن و به اصطالح «دسته شدن»،
با ديگر کبوتران را ندارند.اين امر باعث ناهماهنگي در پرواز ديگر کبوتران ميشوند .از
اين کبوتران براي پايين آوردن و در اصطالح« ،نشاندن» ،ديگر کبوتران استفاده ميکنند:
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زآن رشته گره بر پر بيهوده پران زن
آن نغمه برآور که فتد مرغ هوايي
(همان)625 :
و .پر افشاني :در اصطالح کبوتربازان ،عبارت از ريختن پرهاي دوران جوجگي و درآمدن
پرهاي دائمياست که نشانگربلوغ کبوتر ميباشد .پر افشاني کناية فعلي ازخوشدلي و شادي
است:
طايري بودم من و غوغاي پرافشانيي
چشم زخمي آمد و بشکست بر هم بال من
(همان)341 :
ز .پرواز بيهنگام:يا آشفته پروازي از موضوعاتي است که موجبات گرفتاري و آشيان
باختن کبوتر را فراهم مي آورد:
من آن مرغم که افکندم به دام صد بال خود را
به يک پرواز بيهنگام کردم مبتال خود را
		
(همان)144 :
ح .چيدن پر :چيدن پرهاي کبوتر و به ويژه شاه پرهاي پرنده با قيچي برخالف کندن و
بستن پرهاي پرنده ،باعث ميشود که پرنده توان پرواز خود را از دست بدهد .تشبيه رساي
«مرغ وهم» در بيت قابل توجه است:
مقراض شد به قطع پرش هر دو شهپرش
ميخواست مرغ وهم بر بام او پرد
(همان)469 :
ط .حلقة پاي کبوتر :براي شناسنامه دار کردن کبوتر ،حلقهاي در پاي کبوتر مياندازند.
در بيت ،عنصر بالغي تشبيه مرکب و صنعت استخدام در واژۀ «باز» جلوهاي خاص دارد:
حلقة ديدۀباز است چو زرين خلخال
دست انصاف تو آن کرد که در پاي حمام
(همان)489 :
ی .خون کبوتر :رنگ خون کبوتر سرخ است .تشبيه خون کبوتر به شراب يا مشبههايي
سرخ فام چون لب ،در ادب فارسي سابقه دارد .سعدي«لبان لعل» يار را به «خون کبوتر»
مانند کرده است(سعدي .)591 :1361 ،در بيت تشبيه مرسل به کار رفته است:
غير از مي چون خون کبوتر نشناسند
بازان کم آزار نظر بسته ز صيدند
(وحشي)628: 1392،
ک .دست آموزي :عادت دادن به نشستن بر روي دست و به اصطالح دست آموز کردن
کبوتر ،از جلوههاي ويژۀ کبوتربازي است .کبوتر دست آموز و به اصطالح جلد و آموخته
در صورت رماندن از طرف صاحب خويش ،دوباره به سوي دست صاحب خود باز ميگردد.
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دل رام دستت شد ولي بر وي ميفشان آستين
ترسم که ناگه رم دهي اين مرغ دست آموز را
		
(همان)147 :
ل .رم دادن کبوتر:گاهي براي اين که کبوتر صيد گربه نشود،يا در بام حريف ننشيند؛ با
ايجاد صدا يا سنگ پراني سعي ميکنند کبوتر را رم دهند .اين مسأله کبوتراني را که هنوز
جلد بام نشدهاند؛ دچار زحمت ميکند و احتمال دارد که بعد از رميدن نتوانند دوباره بام
خود را پيدا کنند و در نتيجه روانة بام ديگري ميشوند .در بيت شاعر خود را به صورت
پوشيده به کبوتر مانند کرده است:
حاالگه رماندي و رميديم رميديم
رم دادن صيد خود از آغاز غلط بود
(همان)306 :
م .سر رشته در دست داشتن :کبوتربازان گاهي رشتهاي بر پاي کبوتر ميبندد و از اين
کبوتر به عنوان طعمه و براي نشاندن کبوتران شکاري استفاده ميکنند .در بيت شاهد
تشبيه مضمر شاعر به کبوتر و کناية فعلي «سر رشته به دست داشتن» ،در معناي قدرت
و امکان ،ميباشيم:
توام سر رشته داري گر پرم سوي تو معذورم
که در دست اختياري نيست 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 ميل صاحب کبوتر است:
که سنگ تفرقه دورش ز آشيان دارد
به کنج بيکسي و غربتم من آن مرغي
(همان)413 :
س .شاهپر :به پرهاي بزرگ و بلند کبوترگفته ميشودکه در صورت کنده شدن ،پرنده
قدرت پرواز را از دست ميدهد .استفاده از فعل «دماندن» ،براي رويش دوبارۀ شاه پرها؛
نشانة آشنايي وحشي با سرگرمي کبوتر بازي است:
رخصت پرواز نيست ورنه پر و بال هست
طاير شهباز من شهپر دولت دماند
(همان)198 :
ع .صال زدن :براي صدا کردن کبوتر به آشيان يا نشستن بر لب بام يا دانه خوردن؛ به
کبوتر صفير و صال ميزنند .در بيت تشبيه مضمر شاعر به کبوتر و کناية فعلي «صال زدن»
در معناي دعوت قابل توجه است:
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که آن پري که شما ديدهايد بازم نيست
مرا به کنگرۀ وصل او صال مزنيد
(همان)192:
ف .فريفته شدن به دانه :کبوتر گرسنه به دانه حريص است و با ديدن دانه به دام
ميافتد:
مدعي مرغي که نبود در قفس او را فريب دانه ده
نقل وفا در بزم ن ِه تا رام گردد ّ
(همان)363 :
ض .غبار افشاني :تکاندن بال و پر و افشاندن غبار ،مقدمهاي براي پرواز است .غبار بال
برافشاندن ،کناية فعلي از آغاز به کاري است:
غبا ِر بال برافشان که وقت پرواز است
حذر ز وحشت اين آستان کن وحشي
(همان)164 :
ق .عادت دادن به لب بام :باعث ميشود ،کبوتر به النه اشراف يابد و بعد از برخاستن به
هوا ،بام خود را بشناسد و از طرفي به کبوتر اين امکان را ميدهد که از دست شکارچيان
بويژه کالغ و گربه فرار کند:
سازند دور و باز نشيند به بام خويش
دل شد کبوتر لب بامي که صد رهش
(همان)292 :
ر.کشتن کبوتر :ناحريفان به جاي شکار کبوتر ،به هر شکل ممکن کبوتر حريف را از
بين ميبرند:
اال به خون خود نتواند که پر زند
مرغي کز آشيانۀ خصم تو بر پريد
(همان)234 :
ش.کندن سر کبوتر :نشانة اظهار کين و عداوت در ميان کبوتر بازان است:
سر کندن و انداختنش را چه توان گفت؟
مرغي که نه آبي طلبيده است و نه دانه
		
(همان)633 :
ت .نامهرساني کبوتر :سابقة اين موضوع به محول کردن وظيفة پيام رساني از وضعيت
روي زمين به کبوتر در حضرت نوح (ع) ،باز ميگردد .در ترکيببند ذيل وحشي ،کبوتر
نامهرسان را که احتماالً بال و پري سياه داشته يا حامل پيام شوم مرگ بوده است .به جغد
مانند کرده است:
نامهاي بتر ز روي نامبارک فال او
بومي آمد نامة عنوان سيه بر بال او
(همان)602 :
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 -2-2حيوانات مرتبط با کبوتر
الف .باز :يکي از پرندگاني که هميشه در کنار نام کبوتر در شعر مضمون ساز بوده؛ باز
است .در بيت تشبيه تمثيل قابل تأ ّمل است:
که بشناسم کبوتر را ز خفاش
به صيادي چو بازم شهره و فاش
(همان)923 :
ب .عقاب :از پرندگاني است که قابليت شکار کبوتر را دارد .در بيت تشبيه مرکب
خودنمايي ميکند:
ته پاي جان شکاري دل من به خون زند پَر
تصرف عقابي
		
چو کبوتري که اُفتد به ّ
(همان)372 :
ج .گربه :گربه را براي گرفتن و آوردن کبوتر تعليم ميدادهاند و گربةکبوترگير بدون
خفه کردن کبوتر ،آن را گرفته و به نزد صاحب خود ميآورد:
گربة اسود کبوتر گير
روبه حيله ساز پر تزوير
(همان)943 :

 -3نتيجهگيري

وحشي جداي از آنکه آشنايي بااليي با کبوتر دارد ،در مورد سرگرمي اجتماعي و
حد
عمومي شايع عصر خود يعني کبوتربازي نيز از معلومات کافي بهره مند است .وي در ّ
انعکاس اين آگاهيها در سطح شعر خود متو ّقف نشده؛ بلکه با استفاده از اين معلومات
و به ياري عناصر بالغي چون :تشبيه ،تمثيل ،کنايه و مجاز مفرد ُمرسل و با استفاده از
ترفندهايي ادبي ديگري چون :تلميح و استخدام و حسن تعليل توانسته است تصاوير و
مضامين بکري را بيآفريند .وحشي از عنصر بالغي تشبيه ،براي تصويرسازي و از عنصر
بالغي کنايه براي مضمون آفريني و در بيان مسائل اجتماعي و تأکيد معاني و مفاهيم
عمومي نيز از عنصر بالغي تمثيل استفاده کرده است.
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وحشي بافقي» ،مجموعه مقاالت نخستين همايش کمال الدين وحشي بافقي.
 -12عتيق نيشابوري ،ابوبکر .)1380( .تفسير سورآبادي ،به تصحيح سعيدي
سيرجاني،تهران :فرهنگ نشر نو.
 -13عطار نيشابوري ،فريدالدين .)1345( .ديوان عطار ،به تصحيح تقي تفضلي،
تهران :ترجمه و نشر کتاب.
 -14قهاري ،داود و طاهره موسويان« .)1392( .فرهنگ عامه در ديوان وحشي بافقي»،
مجموعه مقاالت نخستين همايش کمال الدين وحشي بافقي.
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آذران ،تهران :اميرکبير.
 -18وصال ،محمد رضا« .)1392( .ترکيبات و تعبيرات عاميانه در ديوان وحشي
بافقي» ،مجموعه مقاالت نخستين همايش کمال الدين وحشي بافقي.
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