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تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی
 -2یوسف اصغری بایقوت

-1حجت اله امیدعلی
چکیده

مضمونپردازی و تصویرآفرینی دو هسته همراه و همیشگی شعر خاقانیاند که هنرنمایی خالق،
پویا و شگفتانگیز شاعر را به نمایش میگذارند .تصویر کبوتر در شعر او یکی از تصاویر
تکرارشونده و کانونی است که با تودهای از خوشههای تصویری فرعی و جزئی در پیوند است.
مهارت خاقانی در تصویرآفرینی با کبوتر ،تنها در سطح بازی واژگانی محدود نمیشود بلکه در
پشت این بازی های زیبا ،نهایت تناسب ،دانش وسیع شاعر ،باورها و عقاید گوناگون مردم درباره
کبوتر نیز نهفته است .این مقاله با هدف بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی به این سواالت پاسخ
میدهد :چه مضامین و تناسباتی در ارتباط با کبوتر در شعر خاقانی دیده میشود؟ چه تصویرهایی
از کبوتر در شعر خاقانی دیده میشود؟ این مضامین و تصاویر چه اهداف و کارکردی دارند؟ روش
تحق یق تحلیل محتوایی است که پس از استخراج تمام ابیاتِ مرتبط با کبوتر ،پژوهش در دو محور
مضامین مرتبط با کبوتر و تصویرآفرینی با کبوتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .ارتباط کبوتر با
دیگر پرندگان ،ویژگی و عادات کبوتر ،باورهای مردمی درباره کبوتر از بحثهای اصلی مربوط به
محور مضمونپردازی با کبوتر میباشد؛ تشبیه ،استعاره ،تمثیل و حسن تعلیل شگردهای
تصویرآفرینی خاقانی با کبوتر است.
کلید واژه ها :خاقانی ،کبوتر ،مضمونپردازی ،تصویرآفرینی

-1 -1-1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک (نویسنده مسئول)
-2استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
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 -6مقدمه
مهم ترین شگرد هنری و عنصر مرکزی شعر خاقانی تصویرپردازی است .او از ذهن وقاد ،تفکر
پوبا و پشتوانه عظیم فرهنگی خود برای ساختن تصاویر غریب و نوآیین بهره میگیرد .خاقانی
«اصالتاً شاعری تصویرگرا و لفظآراست و هنجارهای اندیشگی و ذهنی در سخن او به نسبت
تصویرآفرینی نقش کمتری دارد( ».مهدویفر )176 :1391 ،شعر او جاذبه و دافعه شگفتی دارد .افراد
زیادی در اولین برخورد ،از شعرش دلزده و مأیوس میشوند؛ اما افراد زیادی مسحور جاذبههای
شگفتانگیز و الیههای درهم تنیدۀ شعر او میشوند و چنان مجذوب مغناطیس شعر او میشوند که
گریز و دلکندن از آن دشوار است .قرن ششم دورۀ حاکمیت قصیدۀ فنی است که هر شاعری تالش
دارد تمام هنر و فن خود را در ساختن اشعار محکم به کار گیرد .خاقانی از سرآمدان شاعران این
عصر است و تصویرآفرینیِ همراه با مضمونپردازیِ بدیع ،عنصر کانونی شعر اوست که دیگر عناصر
را زیر فرمان خود دارد و به همۀ آنها هویت و ارزش میبخشد .خاقانی در زمینه مضمونآفرینی،
ذهنی تناسبآفرین دارد و هر پدیدهای به مناسبت پدیدۀ دیگر در ذهن او شکل میگیرد و ظاهر
میشود؛ بههمین خاطر مناسبتهای باریک و مستتر در صحنه های شعری او به اندازهای زیاد است
که خواننده به تدریج و با تامل بسیار ،آن ها را درمییابد .یکی از بهترین بهرههایی که مخاطب شعر
خاقانی در آن به اوج می رسد لذت کشف است .مخاطب هر بار که شعر خاقانی را میخواند به
کشفی جدید در حوزۀ زبان و خیال دست مییابد که در گذشته از درک آن عاجز بوده است.
«خواندن شعر وی به صعود قلهای میماند که در هر ایستگاه پس از رنج و سختی های زیاد ،مناظری
بدیع و باشکوه نمایان میگردد و انسان را به باال رفتن و بهرهمندی بیشتر تشویق میکند و در نتیجه
خستگیها را به شوق مبدل میسازد( ».کرمی)6 :1389 ،
کبوتر یکی از کهنترین تصویرهایی است که در شاعران قبل از خاقانی وجود دارد و بیشترین
مضمون شناختهشدۀ آن نامهرسانی کبوتر است و دیگر خوشههای تصویری ( )cluster imageآن
معموالً مغفول مانده یا پراکنده در شاعران مختلف اشاره شده است .تصویر کبوتر در دیوان خاقانی
یکی از تصاویر تکرار شونده و کانونی است که با تودهای از تصاویر فرعی و جزئی در پیوند است.
قلمرو خوشه های تصویری مرتبط با آن گسترده است .خاقانی در ارتباط با کبوتر فقط از اطالعات
دم دستی و پیش پاافتاده برای تصاویر کبوتر استفاده نکرده است بلکه او جنبههای مختلف اساطیری،
آیینی ،فولکوریک و عادات خود کبوتر را نیز در امر تصویرسازی دخیل داده است .برای تحلیل

تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی

| 51

زیبایی شناسانه تصویر کبوتر در دیوان خاقانی الزم است همه باورها و مفاهیم مرتبط با کبوتر و
همچنین تمامی اجزا و عناصر تصویر کانونی و خوشههای تصویری مورد بررسی قرار گیرد.
این حجم وسیع اطالعات خاقانی درباره کبوتر حاکی از آن است که در این زمینه اطالعات
کافی و تجربه وافی دارد .چون تجربه است که عواطف شاعر را تحریک میکند و زمینۀ پیدایش
شعر را مهیا میکند .در واقع شعر را میتوان ثبت تجربیات شاعر دانست« .آثار ادبی فاخر و
شکوهمند ،حاصل تجربیات زندگی هنرمند است .تجربه هنری درواقع رویدادی است ذهنی یا
حسی که برای هنرمند به وقوع میپیوندد و احساس او را برای آفرینش اثر تحریک و برانگیخته
میسازد و شاعر عاطفه خود را به همراه بیان تجربه خود در شعر ثبت میکند( ».دهرامی:1392 ،
 )75حوزه تجربۀ هر شاعر میتواند بسیار گسترده باشد که بسیاری از آنها قابلیت درج در شعر را
ندارند اما نکته مهم تسلط شاعرانه بر آن تجربیات است .خاقانی در زمینه مضمونپردازی و
تصویرسازی با کبوتر تسلط و اطالعات کافی دارد به همینخاطر در هر بیتی الیهای جدید از این
تجربه را به نمایش می گذارد .نگاهی به ابیات او در زمینه کبوتر حاکی از آن است که شاعر عواطف
و اندیشههای خود را در البهالی توصیف کبوتر گنجانده است و این وصفها ابزاری برای بیان
اندیشه شاعر شده است .خاقانی در این ابیات تنها قصد توصیف حالت کبوتر را ندارد بلکه وصف
کبوتر وسیلهای برای بیان شاعرانۀ افکار خود و ملموسسازی آنها است و این نکتهای است که شعر
او را تامل برانگیزتر میکند .البته نکته قابل توجه این است که همه اطالعات خاقانی درباره کبوتر
ممکن است در عالم واقع برای او حادث نشده باشد؛ بلکه به کمک مطالعه و افکار و عقاید مردم
این امر را درونی کرده و با قدرت تخیل خود دست به تصویرآفرینی زده باشد .قطعا ساخت چنین
تصاویری به یک کارگاه خیال قدرتمندی نیاز دارد .قدرت خیال خاقانی در مجسم کردن تجربیات
و وصف حاالت و حوادث ،بسیار ظریف و هنرمندانه و هوشمندانه است؛ بهگونهای که مخاطب
میپندارد خاقانی همه این موارد را تجربه کرده است .گفتنی است که داشتن تجربه باعث انسجام
شعر و تصاویر آن میشود که این نکته در خاقانی فوقالعاده است؛ اساسا خاقانی شاعری ساختارگرا
و منسجم است او هرگز اهل پراکندهگویی نیست؛ بلکه در اشعار خود نهایت تناسب را رعایت کرده
است.
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 -6-1بیان مساله وسواالت تحقیق
خاقانی شاعری تصویر ساز است کشف اصالتهای تصویری در اشعار او معیار خوبی برای
کشف هنر و خالقیت اوست .تصویر کبوتر در دیوان خاقانی نمودی از هنرنمایی های شاعر است
که از پشتوانه عظیم فکری و فرهنگی خود ،برای ساختن تصاویر رنگانگ و نوآیین بهره برده است.
این پژوهش در پی پاسخ به این سواالت است :تصویر کبوتر در شعر خاقانی چه جایگاهی دارد؟
چه مضامینی در ارتباط با کبوتر در شعر خاقانی وجود دارد؟ تصویرآفرینی با کبوتر در شعر خاقانی
به چه شکلی است؟ خاقانی در این زمینه چه اهدافی را دنبال میکند؟
 -6-2اهداف و ضرورت تحقیق
نوع نگاه و نگرش هر شاعر به اطراف و محیط پیرامون خود قابل تامل است که در این زمینه
شاعران بزرگ و صاحب سبک ،دیدی مختص به خود دارند .دست یافتن به نحوه نگاه شاعران و
درک افقهای دید آنها مستلزم بررسی اشعار آنهاست .خاقانی به عنوان شاعری دوران ساز و صاحب
سبک ،شگردها و ظرافتهایی در تصویرآفرینی و مضمون پردازی شعر خود دارد .تصویر کبوتر در
اشعار او بسامد باالیی دارد که هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف تصویر کبوتر در شعر این شاعر
شهیر قرن ششم است.
 -6-3روش تفصیلی تحقیق
این تحقیق به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است .بدین صورت که در مطالعاتی که در اشعار
خاقانی داشتیم متوجه شدیم خاقانی توجه زیادی به کبوتر دارد و آن را دست مایه تصویرپردازی و
مضمون آفرینی خود کرده است .به همین خاطر همه ابیات دیوان خاقانی که در آن کبوتر به کار
رفته است استخراج گردید .بعد از آن ابیات از دید تصویرپردازی و مضمون آفرینی مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت.
 -1-4پیشینه تحقیق
کارهای پژوهشی بسیار ارزشمندی در زمینۀ شناخت خاقانی و هنر شاعری او انجام گرفته است
که هر کدام گوشهای از عظمت و وسعت این شاعر دورانساز را تحلیل و بررسی کردهاند .در زمینۀ
بررسی تصاویر شعری خاقانی :فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی (مهدویفر ،)1395 ،اصالت
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تصویر مهمترین معیار در تصحیح دیوان خاقانی (همان ،)1391 :استعارههای نو و چندالیه در شعر
خاقانی (دهرامی ،)1389 ،خاقانی معمار زبان و خیال (کرمی )1389 ،و  ...قابل ذکرند.
 -7بحث اصلی
کبوتر پرندهای است بسیار اجتماعی که به خاطر زیبایی ،خوشپروازی ،سبکبالی و شکوهش،
همواره بر ارزشهای مثبت نمادگرایی آن تاکید شده است .کهنترین روایات دربارۀ کبوتر به زمان
حضرت نوح (ع) مربوط میشود« .وقتی کشتی نوح بر کوه جودی نشست ،نوح کبوتر را فرستاد...
این نخستتتین استتتفادۀ انستتان از کبوتر بود .در هنر مستتیحی از کبوتر به عنوان نماد روح القدس و
پیک صلح و صفا و نماد عشق و عصمت استفاده شده است( ».یاحقی )663 :1391 ،در بسیاری از
فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایران کبوتر را قاصتتتد و نامهبر میدانند .کبوتر در نظر مردم ایرانزمین
پروازی به وستتتعت و طول ادب و فرهنگ این مرز و بوم دارد و شتتتاعران ایرانی مضتتتامین و
اندی شههای زیادی در این مورد خلق کردهاند .خاقانی از آن شاعرانی ا ست که م ضامین و تعبیرات
زیادی برای کبوتر کار برده است.
-2-1مضمونپردازی با کبوتر
خاقانی در مضمونپردازی ،ذهنی بسیار تناسبآفرین دارد و هر پدیدهای به مناسبت پدیدۀ دیگر،
در ذهن او شکل میگیرد و ظاهر میشود؛ به همین دلیل مناسبتهای باریک و مستتر در صحنههای
شعر او به اندازهای زیاد است که خواننده به تدریج و با تامل بسیار ،آنها را درمییابد .کبوتر در
اشعار خاقانی تناسبات معنایی و مضمونی زیادی دارد که در سه محور اصلی ( -1ارتباط کبوتر با
دیگر پرندگان  -2شکل و شمائل و عادات و رفتار کبوتر  -3عقاید و باورهای عامیانه درباره کبوتر)
بررسی میشود:
 -2 -1-1ارتباط کبوتر با دیگر پرندگان
یکی از دستمایههای مضمونپردازی در ارتباط با کبوتر در شعر خاقانی ،رابطۀ این پرنده با
دیگر پرندگان است .خاقانی جزئیات و نحوۀ این رابطه را مناسبِ مضمونآفرینی دیده است و به
طور دقیق و هدفمند برای بیان اهداف واالتر خود استفاده کرده است.
 -2 -1-1-1کبوتر و باز
یکی از پرندگانی که ارتباط زیادی با کبوتر دارد باز است .باز از راستۀ پرندگان شکاری و در
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توانایی سرآمد است و از این رو نیز به دلیل شکوه و تقدس خود ،به شاه مرغان شهرت بافته
است( .یاحقی )509 :1391 ،پادشاهان هنگام صید ،برای شکار پرندگان از باز استفاده میکردند و
از این رو تربیت باز ،فنی عمده و از لوازم سلطنت محسوب میآمده است .معروف است که جهت
تربیت باز ،با سوزن چشم او را میدوختند؛ یعنی پوست نازک پلک باز را به هم نزدیک میکردند
و دو گوشۀ چشم را با مالیمت و احتیاط دو سه بخیه میزدند .پس از چندی که بازیار ،باز را رام
و آموخته دید بخیهها را باز میکرد( .شمیسا :1387 ،ذیل باز) معموالً قبل از شکار کالهی بر سر باز
میگذاشتند و آنگاه که وقت صید شد کاله را از سر او برمیداشتند تا مستقیم ًا به طرف شکار رود.
یکی از شکارها و طعمههای باز ،کبوتر است و از این جهت بین باز و کبوتر پیوندی در میان است.
خاقانی بارها به تقابل باز و کبوتر اشاره کرده است:
شتیتر بته چتنتگتال عنف ،گردن آهو

ب ت تاز ب ت ته منقار ق ته تر ،ب تال کبوتر

شتتتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتتت

گتتتتتتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(خاقانی)570 :1388 ،

شاعر در بیت زیر هم بین کبوتر و باز تناسب برقرار کرده است:
مپرس از دلم کز چتتهای چون کبوتر

بگو زلف را کز چه چون چ نگ بازی

تتتتتتتتتتم
نکته دیگر در ارتباط با باز این است که هرچند (هت
)687هم
تتتتتتتتتتان:کند ولی باز را
کبوترترا شکار می
معموال باز
به وسیله کبوتر به دام میاندازند و شکار میشود .جاحظ در الحیوان اشاره میکند که باز را به وسیله
کبوتر صید میکنند( .الجاحظ )187 :1385 ،خاقانی در یکجا به این امر اشاره میکند:
ب ت تاز اگ تر چ تن تد ک تب توت تر گ تی ترد

ب تاز را ه تم ب ته ک تب توت تر گ تی ترن تد
(خاقانی)877 :1388 ،

 -2-1-1-2کبوتر و سیمرغ
یکی دیگر از پرندگانی که با کبوتر ارتباط دارد سیمرغ است .سیمرغ در شاهنامه ،اوستا و روایات
پهلوی موجودی خارقالعاده و شگفتانگیز است که بر کوه البرز آشیان دارد و زال را با بچگان
خویش پرورش داد و از زمان قدرت گرفتن زال و رستم تا روزگار ناپدید شدن آنان ،عامل بهروزی
و کامروایی آن دو بود .ضمن داستان شگفتانگیزی علت غیبت سیمرغ را این میدانند که در زمان
حضرت سلیمان (ع) چون نتوانست قضای پروردگار را بگرداند به وی ایمان آورد و بعد از آن به
کوه قاف رفت و دیگر کسی وی را ندید( .یاحقی )505 :1391 ،این پرنده شگرف و افسانه بدون
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شک از مهمترین مایههای اساطیری است که در فضای فرهنگ ایران و پهنۀ ادب فارسی تجلی بارز
یافته است .پهنۀ شعر فارسی سرشار است از خیالهای نازکی که پیرامون سیمرغ در ذهن شاعران
جوشیده است .در منطقالطیر ،از سیمرغ ذات باری تعالی اراده شده است و اینکه سرانجام سی مرغ
به سیمرغ میرسند که نشان از وحدت در کثرت و کثرت در وحدت دارد .موالنا نیز سیمرغ را
نمایندۀ عالم باال و مرغ خدا و مظهر عالیترین پروازهای روح و نماد انسان کامل میداند که به دلیل
ناپیدابودن آن ،مثال «تجرّد» و «آئینه کمال» نیز میتواند باشد .شفیعیکدکنی با آگاهی وسیع خود از
ادبیات و فرهنگ ایران و اطالع از افسانهها و عقایدی که در مورد سیمرغ وجود دارد ،در شعرش،
به جنبههای متفاوت سیمرغ اشاره کرده است .خاقانی بارها نام سیمرغ را در دیوان خود آورده است
و معموالً به همان روایات شاهنامه به خصوص پروردن زال اشاره کرده است( .سجادی:1389 ،
 )881در مواردی هم عنقا و سیمرغ را یکی دانسته است:
بتتی یتتاری زال و پتتر عتتنتتقتتا

بر خصم

ظفر

رستم

نیافت

(خاقانی)278 :1388 ،
خاقانی در چند بیت کبوتر و سیمرغ را در کنار هم آورده ا ست .در بیت زیر شاعر از سیمرغ،
دست نیافتی بودن آن را اراده کرده است:
بتتاری کتتبتتوتتترا تتتو زمتتن نتتامتته ای بتتبتتر

نزدیتتک یتتار و پتتاستتتخش آور بتته ستتتوی من

درد دلتم بتبتیتن کته دلتم وصل جوی اوست

آه ای کتتبتتوتتتر از دل ستتیتمترغ جتوی متن
(همان)651 :

کرده بتته ا ع تقتتادی در برج هتتاش م نزل

افالک چون ستاره سیمرغ چون کبوتر
(همان)188 :

یکی از مواردی که خاقانی در ارتباط سیمرغ و کبوتر اشاره میکند این است که سیمرغ با همه
رفعت و بزرگی مقامی که دارد ،به نامهرسانی کبوتر رشک میورزد و دوست دارد که نامه ببرد:
ستتتتیتتمتترغ بتته نتتامتته بتتردن فتتتتتح

می رشتتتک برد کبوتران را (همان)34 :

و در بیت زیر هم اشاره میکند که سیمرغ برای نامه رسانی بهتر است:
شتتته باز ملکی و ز پی نا مه برد نت

سیمرغ در محل کبوتر نکوتر است
( همتتان)76 :
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عنقا هم که با سیمرغ یکی پنداشته شده ،آماده نامه رسانی است:
عنقا کمر ببستتت برای کبوتری (همان)98 :

از ب هر آ نکتته نتتامتته درگتتاه او برد

یکی دیگر از پرندگانی که در شعر خاقانی با کبوتر ارتباط دارد هما است .این پرنده همانند
سیمرغ ،مرغی افسانهای است که فرخندهفال و پیک سعادت پنداشته میشده و به همین دلیل به مرغ
سعادت معروف است .قدما معتقدند که مرغی است استخوان خوار که جانوری نیازارد و هرگاه بر
کسی بنشیند او را پادشاه کنند (یاحقی .)888 :1391 ،خاقانی هما را برتر از کبوتر دانسته است:
آن کتتعتتبتته را کتتبتتوتتتر پتترنتتده در

کتتاختتر ز بتتام کتتعتتبتته نتیتارد گتذار کترد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترم
حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتای کتبتوتتر هتمتای
ایتن کتعتبته را بته

کتتانتتدر حتترم متتجتتاورت ایتتن دیتتار کترد

بخت

(خاقانی)152 :1388 ،

در بیت زیر هم به این موضوع اشاره کرده است:
بودی درون عیتتد نفسهتتای روزهدار

مشتتتکینکبوتری ز ف لک نا مهآورش

من قار بر قنی نه و پر بر قدح ب ما ند

کامد همای عید و نهان شتتتد کبوترش
(همان)222 :

 -3-1-1کبوتر و زاغ
خاقانی در یکجا زاغ و کبوتر را در کنار هم آورده است .از زاغ ،سیاهی آن را اراده کرده است
و از کبوتر ،پریدن او را:
پران شتتتتود ز ز یر کلتته زاغ ز لف تو

تا بر پرد ز بر دل من چون کبوتری

(همان)682 :
زاغ (کالغ ،غراب) ،پرنده ای سیاه و مردار خوار است که هزار سال عمر میکند .سابقۀ داستانی
این پرنده به روایت هابیل و قابیل برمیگردد .یکی ازکهنترین روایات که زاغ و کبوتر را کنار هم
می بینیم به زمان حضرت نوح مربوط میشود .وقتی کشتی نوح بر کوه جودی نشست و زمین
مقداری آب را به خود فرو کشید ،نوح زاغ را فرستاد تا ببیند چقد آب در زمین مانده است .زاغ به
مردارخواری مشغول گشت و برنگشت .نوح کبوتر را فرستاد .کبوتر بیامد و بر زمین نشست .کبوتر
پیش نوح آمد و گفت مقداری در زمین مانده است .نوح کبوتر را دعا کرد (یاحقی.)662 :1391 ،
از دیگر پرندههای همسان و نزدیک به زاغ ،کرکس است .این پرنده تیزبین و دورپرواز است
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که به طول عمر شهرت دارد و در فارسی الشخوار یا مرغ مردهخوار و در عربی نسر خوانده می
شود .در قضیه پرواز به آسمانها با گردونه یا تخت کرکس نقش عمدهای داشته است (همان.)666 :
تیز بینی ،دورپروازی ،مردارخواری و درازی عمر این پرنده در ادبیات فارسی مورد توجه شاعران
قرار گرفته است .در فرهنگ اصطالحات نجومی کرکسان فلک نام دو ستارۀ نسر طائر (کرکس
پرنده) و نسر واقع (کرکس نشسته) است که در مجموع نسرین هم خوانده میشوند .خاقانی در
بیت زیر که نسر را در کنار کبوتر آورده است به بلندپروازی آن نظر دارد:
کعبه آسمان حرم صدر شهنشه است و بس

خاص کبوترش توئی از همه نستتتر طائری
(خاقانی)422 :1388 ،

بیت زیر هم بلندمرتبه بودن پایگاه نسر را در مقابل کبوتر اشاره میکند:
گفت کاین شهباز در ن سرین گردون ننگرد

بر کبوتر باز بی ند ای نت پ نداری خ طا
(همان)22 :

 -4-1-1کبوتر و عنکبوت
عنکبوت از حشرات محسوب میشود .در دو بیت با کبوتر ارتباط دارد .رابطه کبوتر با عنکبوت
از آن جهت است که در ماجرای پناهنده شدن حضرت رسول به غار ،عنکبوت بر در غار تار تنید
و کبوتر در آنجا تخم نهاد که دشمنان از رفتن به درون غار منصرف شدند .در ابیات زیر به این
تناسب اشاره شده است:
به عنکبوت و کبوتر کته پتیتشتترس شدند

همای بیضتتتۀ دین را ز بیضتتتهخوار غراب
(همان)51 :

چتتون کبوتر نتتامته آورد از ظتفتر ،نتعتم

عنکبوتآسا خبر داد از حضر نتعتم التفتتتا

التبتریتد

(همان)21 :

 -2-1-2شکل و شمائل و عادات و رفتار کبوتر
کبوتر عادات و ویژگیهایی دارد که در شعر خاقانی مورد مضمونپردازی قرار گرفته است:
 -2-1-2 -1ترسو بودن کبوتر
یکی از بارزترین صفات کبوتر بددلی و ترسو بودن آن است .ترسو و بد دل بودن کبوتر از آن
جهت گفته اند که سخت از شاهین و باز میترسد (طوسی)521 :1387 ،
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لیک م تن در ط توق خدمت چ تون کبوتر ب تد

پیش شهبازی چنان ،زنهار کتی بتاشتد مترا

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

(خاقانی)22 :1388 ،

در بیت زیر هم به ترسو بودن کبوتر در برابر باز اشاره کرده است:
بگو زلف را کز چه چون چ نگ بازی

مپرس از دلم کز چته ای چون کبوتر

(همان)687 :
 -2-1-2آب و غذا خوردن کبوتر
خاقانی به جرعهجرعه آب خوردن کبوتر هم توجه دارد و در م ضمونآفرینی شعر خود از آن
بهره برده است:
دیدهام ستترچشتتمۀ خضتتر و کبوتروار آب

خورده و پس جرعهریزی در دهان آوردهام
(همان)256 :

در ارتباط کبوتر با چشمۀ خضر آوردهاند که خضر در ظلمات پیکری سفیدگونه به نظر آورد و
به آن سوی رفت .کبوتر سپید دید که از چشمه آب میخورد (اشرفزاده .)42 :1385 ،همچنین
گفتهاند« :مقرر است که کبوتر آب در دهان نگاه میدارد و به بچۀ خود میخوراند( ».معموری ،بیتا:
 .)142خاقانی در ابیات دیگر به عادت"غذا دادن کبوتر به بچۀ خود غذا اشاره میکند:
ختتتتتتتتتتون در لب بچگان فروریخت

نتتاالن چتتو کتتبتتوتتتری کتته از حتتلتتق

(خاقانی)460 :1388 ،
و این عادت کبوتر به عنوان یک ضعف برای او تلقی میکند و از این جهت کبوتر مشبهبهی
میشود برای افرادی که خاقانی آنها را سرزنش میکند:
شتتترمتت نتایتد کتتتتتتته چتتتتتتون کبوتر

روزی خ ت توری از ده تان م تادر (همان)887 :

همچنین در بیت زیر هم به این امر اشاره میکند:
در ه نر فرزنتتد بتتازی نتته ک بو تر بچتتهای

صید د ست خویش خور ،طعمۀ دهان کس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور
(همان)776 :

غذای کبوتر ارزن و گاورس است که این هم دست مایۀ مضمون آفرینی در شعر خاقانی شده
است:
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(همتتان)483 :
کانون اصلی مضمون آفرینی هم در بیت زیر تناسب بین گاورس و کبوتر است:
از مستتام گاو زرین شتتد روان گاورس

چون صراحی را سر و حلق کبوتر ساختند

زر

(همان)111 :

عالقۀ کبوتر به گاورس و ارزن باعث میشود که او به دام بیفتد:
من نتتامتته بر کبوتر راهم ز همرهتتان

بتتازاوفتم چو دیتتده بتته ارزن درآورم
(همان)242 :

در بیت زیر هم تناسب بین ارزن و کبوتر دیده میشود:
کتتبتتوتتتر ختتانتته روحتتانتتیتتان را
 -2-1-2پرواز کردن کبوتر

نقط های ستتتر ک لک من ارزن (ه مان:
)319

خوش پرواز و سبکبالی کبوتر یکی از دالیل زیبائی و جذابیت او میباشد .معلق و چرخ
زدن ،صفت بارز پرواز کبوتران است که از دید افرادی که با کبوتر سروکار دارند پنهان نیست .این
ویژگی کبوتر از دید خاقانی هم پنهان نبوده و دستمایۀ هنرپردازیهای او شده است:
تیرتر از کبوتری برج بته بترج متیپترد

بی ضۀ زر همینهد دربهدر از سبکپری
(همان)429 :

دوش م ع لق زنتتان ک بو تر دولتتت

آمد و اقبال نامه زیر پر آورد( .همان)148 :

این نوع پرواز کردن کبوتر گویی از سر شوق و شور و وجد و حال است:
در وجد و حال بین چو کبوتر زنند چرخ

بتتازان کتتز آشیان طتتریتقت پتریتدهانتد

(همان)870 :
کبوتر با همۀ ستتبکبالی و تیز پروازی ،اگر بالهای او خیس باشتتد نمیتواند زیاد پرواز کند و
زود خسته میشود:
بتتتتتتس نبالد گیابنی کتتته کتتتژ استتتت

بس نپرد کبوتری که تر است
(هتتتمتتتان)63 :

| 60

پژوهشنامه ادب غنایی

 -2-1-2رنگ کبوتر
کبوتر از پرندگانی است که زیبایی خاص خود را دارد و در رنگهای مختلف دیده
میشود .رنگ سفید آن مقبولیت عام دارد که در نمادگرایی هم از آن استفاده شده است« .کبوتر
سفید مظهر پاکیست( ».کوپر )287 :1379 ،رنگ کبود آن هم موجود است که «بهترین نوع کبوتر
را کبوتر کبود دانستهاند(».طوسی )522 :1387 ،دیگر رنگهای آن از قبیل قهوهای ،طالئی ،خاکستری
و  ...نیز یافت میشود .خاقانی رنگ کبوتر را نیز وسیلهای برای هنرورزیها و نازکخیالیهای خود
قرار داده است:
بر در کعبتته معلق زن و دروا بیننتتد

آستتت مان کو ز کبودی به کبوتر ما ند

(خاقانی)98 :1388 ،
چون سحای نامه یتتتتا چون عین عنوان

ماه نتتو در سایۀ ابر کبوترفام راستتت

انتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
دیتتتتتتتتتتتتتتتتتتده
(همان)92 :
در بیت زیر به رنگ طالئی و زرین کبوتر اشاره کرده است:
روز نتتتتو چتتتون کتتتبتتتوتتتتر زرین

بتر زمتیتن پتر اختضتر افتشتانتده استت
(همان)82:

در بیت زیر هم رنگ کبوتر ابزار مضمون پردازی شاعر شده است:
زین دو رنگین کبوتر شتتتتب و روز

به عدو نامۀ عذاب رستتاد (همان)489 :

برخی از کبوتران طوقی زیبا بر گردن دارند و آنها را مطوقه میگویند .در ارتباط با طوفان نوح
جهت اطالع اهل کشتی از وضعیت زمین نقل است« :نوح کبوتر را فرستاد و کبوتر شاخهای از
درخت زیتون به همراه خود آورد .به پاداش این کار ،طوق به او عطا شد( ».یاحقی)663 :1391 ،
شاید داشتن این طوق باعث شده است که صفت وفاداری و خدمتگزاری را هم به کبوتر نسبت
بدهند:
من چو کبوتران بتته وفتتا طوقدار او

او کعبۀ من و حرم از من دریغ داشتتتت
(خاقانی)557 :1388،

 -2-1-3عقاید و باورهای عامیانه درباره کبوتر
کبوتر به خاطر اجتماعی بودنش ،همیشه مورد توجه مردم بوده و طبیعتا عقاید و باورهایی در
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درباره آن میان مردم شکل گرفته و رواج یافته است که هر کدام میتواند حاکی نکتهای باشد.
این بُعد کبوتر نیز در شعر خاقانی مورد توجه قرار گرفته است:
 -2-1-3-1کبوتر و حرم
چون گرداگرد کعبه ،حرم پیامبر (ص) و ائمه (ع) کشتن و آزار رساندن حیوانات ممنوع است
بسیاری از کبوتران به این اماکن متبرکه پناه میآورند و و از نذورات زائرین هم بهرهمند میشوند.
ارتباط کبوتر با حرم در شعر خاقانی بسیار اشاره شده است.
چتتون کتتبتتوتتر بته متکته یتابتد امتن

از عراقش ستتوی حتتجتاز فترستت
(همان)823 :

کسانی که در حرم محرم بودند به کبوتران سنگ نمیپرانند:
آنکتته در ک عبتته ا ع تکتتاف گرفتتت

سنگ چون بر کبوتر اندازد (همان)125:

و برای او احترام قائل بودند:
اگتترچته بتاز سپید استت جتان ختاقتانتی

کبوتر حتترم استتت احترام او زیتبتد
(همان)854:

کبوتر در مکه ایمن است و به او تعرض نمی کنند:
نتته کتتبتتوتتتر کتته امتتان یتتافتتت ز تیغ

به ادب خاصۀ بیت التتحترم استت
(همان)821 :

و توفیق نصیبشان میشد:
هتر کبوتر کتتز حریم کعبۀ جتتان آمتتده

زیر پرش نا مۀ توفیق پن هان د یدها ند
(همان)89 :

 -2-1-3 -1کبوتر و نامه رسانی
شاید تحت تاثیر وظیفهای که حضرت نوح (ع) به کبوتر داد در بسیاری از فرهنگ ها از کبوتر
به عنوان پیک و قاصد یاد شده است .در بسیاری از دوره های تاریخی ایران از کبوتر به عنوان قاصد
استفاده میکردند و این مضمون در ادبیات فارسی بسیار به چشم میخورد .یکی از مضامین مرتبط
با کبوتر در دیوان خاقانی ،نامه رسانی این پرنده است:
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آمتتد کتتبتوتتر تتو و نتامته رستانتد و گتفتت

پتتیتتش از کت تبتتوتتر آمتدن از در درآیتمتت
(همان)573 :

چتنتان کته دوشتم بتیزحتمتت کتبتوتر و پیک

رسید نتامتۀ صتدر التزمتان بته دستت صتبتا
(همان)29 :

بر پای کبوتر نشانهای میبستند که اگر گرفتار آمد بدانند قیمتی است:
م ت تن کبوتر قیمتم ب تر پ تای دارم س تربه تا

آن قدر زری که ستتتوی آشتتت یان آوردهام
(همان)256 :

بر پای کبوتران نامهبر حلقهای از زر میبندند که اگر در جایی به دام افتاد بدانند که از نوع
اعالست و آن را ضایع نسازند( .معموری ،بی تا )142 :وقتی این زر را به پای کبوتر میبستند آن را
رها میکردند:
بتتربتتستتتتته زر چتهتره بته پتای کتبتوتترت

ستتیتتنتهکتنتان چتو بتاز گتشتاده پتر آیمت
(همان)573 :

در حقیقت این حلقۀ زر حکم خط امان نامۀ کبوتر را داشت:
چتون کبوتر رفتتته بتاال و آمتده بتر پای خویش

بستتتتتته زر تحفتته و خط امتتان آوردهام
(همان)256 :

 -2-1-3 -2کشتن کبوتر ثواب دارد
علیرغم اینکه کبوتر حرم در امنیت است ولی نقل هم شده است که کشتن کبوتر ثواب
دارد .سجادی ذیل کبوتری کردن نقل میکند :عثمان کشتن سگ ها و ذبح کبوتر را توصیه کرده
است .همچنین نقل شده است پیامبر مردی را دید که کبوتری را دنبال می کند پس گفت الشیطان
یتبع الشیطان( .سجادی)1228 :1389 ،
هر که کبوتری ک تش تد ه تم ب ته ث تواب در رس تد

خیز و ببر گلوی دن ،کو کنتتدت کبوتری
(خاقانی)428 :1388 ،

در جای دیگر هم خاقانی به کشتن کبوتر اشاره میکند:
دارم دلتتتکتتتی کتتتبتتتوتتتترآستتتتتا

پیش تو کنم به عید قربان (همان)350 :

تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی
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نکته دیگر که در ارتباط با کبوتر قابل ذکر ا ست این ا ست که از پر کبوتر برای بالش ا ستفاده
میشده است:
بتتهتتر آگتتیتتن چتتار بتتالتتش اوستتتتت

هر پری کاین کبوتر افشانده است (همان)82 :
30

25
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15
مضمون پردازی با کبوتر

10

5

0
باورهای عامیانه

رفتار و شمایل

کبوتر و دیگر

درباره کبوتر

کبوتر

کبوتر

نمودار شماره  -1نمودار فراوانی انواع مضمونپردازی با کبوتر در دیوان خاقانی

-2-2

تصویرآفرینی با کبوتر

خاقانی به عنوان یکی از چیرهدستترین شاعران تصویرپرداز ادب پارسی ،اساس زبان
شعری خود را بر آفرینش تشبیهات و تصاویر غریب و بدیع ،ترکیبات استعاری و سایر صور خیال
بنا نهاده است .او هیچگاه دنبال تصاویر پیشساخته و کلیشهای دیگران نمیگردد و اگر تصاویری از
دیگران مدّ نظر داشته باشد بیگمان با خالقیت خود ،نوآوری و بازبینیهایی در آن میکند و گونۀ
متفاوتی از تصویر را به نمایش میگذارد و همین موضوع باعث حرکت و پوبایی در تصویرآفرینی
شعر او میشود .تصویر مجازی ( )figurative imageکبوتر در دیوان خاقانی الیههای مختلف
دارد .ظاهریترین الیۀ آن ،تشبیه است:
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 -2-2 -1تشبیه
تشبیه یکی از پایههای اساسی علم بیان است که به عنوان هسته اصلی و مرکزی صورتهای
خیال شاعرانه است .در ابیات مرتبط با کبوتر در شعر خاقانی ،تشبیه به نسبت دیگر صورتهای
خیال بسامد باالتری دارد .شاعر با اطالعات خاصی که دربارۀ کبوتر دارد ،تشبیهات متعدد و بدیعی
نیسازد که در قالب تشبیه مفرد ،مرکب و بلیغ قابل بررسی است .بیشتر تشبیهات او دربارۀ کبوتر
از نوع مفرد یا مقیدند که خاقانی با کشف وجهشبههای متفاوت در این زمینه هنرنماییهای خود را
به نمایش میگذارد .در ابیات زیر کبوتر مشبهبه برای آسمان قرار گرفته است که هر بار شاعر
وجهشبه متفاوتی ذکر میکند:
آستتتمان کو ز کبودی به کبوتر ما ند

به در کعبه معلق زن و دروا بینند (همان)82 :

در این بیت شاعر آسمان را به کبوتر تشبیه کرده و در این تشبیه چند وجه شبه را ذکر کرده
است .یکی رنگ کبود است که آن را بین آسمان و کبوتر مشترک دانسته است و شاعر آشکارا به
این وجه شبه اشاره کرده است .او بارها در اشعارش آسمان را کبود پنداشته است؛ به عنوان مثال
در بیت زیر شاعر آشکارا صفت کبود را به آسمان نسبت داده است:
با لباس کبود غمخور اوستتت (همان)538 :

این ز گردون مبین کتته گردون نیز

دیگر وجهشبه در بیت موردبحث ،معلقزن و دروا بودن است که از رفتارهای کبوتر است .شاعر
با ذکر چنین ادعایی که آسمان مانند کبوتر است صفات دیگری از کبوتر را برای آسمان تصور کرده
است .معلق زدن و دروا بودن آسمان یک تخیل شاعرانه است که مخاطب را نیز اقناع میکند .خاقانی
در ابیات دیگری هم آسمان را به کبوتر تشبیه کرده است:
آستتتمان در حرم کعبه کبوتروار استتتت

که به امنش ز در کعبه مستتتما بینند (همان)98 :

در شعر زیر با ردیف "آسمان"  ،شاعر میگوید آسمان مانند کبوتر بر درگاه ملک است:
ز آن ملتتک را چون کبوتر بر درش

زیر پر خط امان بست آسمان (همان)516 :

تشبیه کردن آسمان به کبوتر از موتیفهای تکراری شعر خاقانی است؛ البته نگاه باریکبین شاعر
در هر بار تصویرآفرینی ،وجهشبه جدید و بدیعی میآفریند .یکی دیگر از مشبههایی که کبوتر مشبهبه
آن قرار گرفته است خود شاعر است:
دیده ام سرچشمه خضر و کبوتروار
آب

خورده و پس جرعهریزی در دهان آوردهام
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چون کبوتر رف ته باال و آ مده بر پای

بستتتتتتته زرّ تتحتفتته و ختط امتتان آوردهام

ختتتتتتتتتتتتتتتتویتتتتتتتتتتتتتتتتش
من کبوتر قیمتم بر پای دارم ستتترب ها

آشیان آوردهام

آن قدر زری که سوی

(ه مان)256 :
خاقانی با آوردن وجه شتتتبههای گوناگون در این زمینه قدرت تصتتتویرآفرینی خود را نشتتتان
میدهد:
من چون کبوتران به و فا طوق دار او

او کعبۀ من و حرم از من دریغ داشتتتت
(همان)557 :

من نتتامتته بر کبوتر راهم ز همرهتتان

بتتازاوفتم چو دیتتده بتته ارزن درآورم
(همان)242:

آشکار است که در هر کدام از تشبیهات باال خاقانی نکتۀ خاصی را از کبوتر مدنظر داشته و
دست مایۀ تشبیهات خود ساخته است .بسته به اینکه چه وجهشبهی مدنظر دارد ،کبوتر را مشبّهبه
برای مشبّههای مختلف آورده است و ویژگیهای متفاوتی از کبوتر را وجهشبه قرار داده است .این
موضوع نشان میدهد که تنها بازی واژگانی ،ترکیبات نو و تشبیهات تازه و غریب نیست که موجب
قبول خاطر اشعار او شدهاست؛ بلکه در پشت این حجابهای رنگین و شیشههای مهآلود ،دریایی
از دانشها ،باورها و عقاید نهفته است و این مسائل در کنار هم موجب شده است که شعر او هم
از نظر معنایی و هم از نظر لفظی غنی باشد .دانستههای گوناگون خاقانی در جای جای دیوان
اشعارش انعکاس یافته است .از همینروی است که میگویند« :عشق و اشتیاق خاقانی به درج
تمامی دانستههایش در شعر ،دیوان او را به صورت دایرهالمعارفی از علوم مختلف درآورده است...
و برای شرح کامل دیوان او الزم است عدهای منجم و طبیب و موسیقیدان و ریاضیدان و عالم
دین و ...گرد هم جمع شوند( ».معدنکن)14 :1372 ،
یکی دیگر از مشبههای کبوتر در شعر خاقانی دل شاعر است .در بیت زیر شاعر دل خود را به
کبوتر تشبیه کرده است:
دارم دلتتکتتی کتتبتتوتتترآستتتتتا

پیش تو کنم به ع ید قر بان ( خا قانی)350 :1388 ،

این بیت اشاره به کشتن و قربانی کردن کبوتر دارد که آن وجه شبهی برای دل و کبوتر است و
از این نظر وجه شبه ،در ارتباط با مشبه ،بهگونهای تفسیر میشود و در ارتباط با مشبهبه به گونهای
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دیگر .بنابراین آرایه استخدام هم در بیت موجود است؛ چون قربانی کردن دل با قربانی کردن کبوتر
تفاوت دارد .در ابیاتی دیگر نیز خاقانی دل خود را به کبوتر تشبیه کرده است:
پران شتتتود ز زیر ک له زاغ رلف تو

تا بر پرد ز بر دل من چون کبوتری (ه مان)682:

مپرس از دلم کز چه ای چون کبوتر

بگو زلف را کز چه چون چنگ بازی (همان)687 :

یکی دیگر از نکات قابل توجه در تشبیهات خاقانی در ارتباط با مضمون کبوتر وجود تشبیه
مرکب است .منظور از تشبیه مرکب ،تابلو و تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آمدن
آن نقش داشته باشد؛ بنابراین عالوه بر اینکه طرفین تشبیه مرکب هستند ،وجه شبه نیز مرکب است.
در مضامین مرتبط با کبوتر ،خاقانی دوبار از تشبیه مرکب استفاده کرده است:
چون عتتاشتتتق بوستتتتهزن ،لتتب خم

در حتتلتتق قتتنتتیتتنتته جتتان فتتروریتتختتت

هم جتتان کتته ز خم ستتتتتتد قنینتته

در بتتاطتتیتته جتتان کتتنتتان فتتروریتتختتت

نتتاالن چو ک بو تری کتته از ح لق

خون در لب بچ گان فروری خت (ه مان)507 :

در ابیات باال شاعر ریخته شدن شراب از خم به قنینه و سپس ریخته شدن آن از قنینه به باطیه
را به ریختن خون و غذا در دهان بچگان کبوتر توسط مادرشان تشبیه شده است که این عمل در
هر دو تصویر ،همراه با سروصدا و ناله است .قنینه و باطیه هر دو ظرف شراب هستند .دیگر تشبیه
مرکب در ارتباط با کبوتر بیت زیر است:
نتتاز پتترورد بتتکتتر طتتبتتع متترا

گم مکن بتتا حجتتاب نتتاز فرستتتتت

چون ک بو تر بتته مکتته یتتابتتد ا من

از عرقش سوی حجاز فرست (همان)823 :

یکی دیگر از انواع ت شبیه در ارتباط با کبوتر ،ت شبیه بلیغ (ا ضافه ت شبیهی) ا ست .در بیت زیر
دولت به کبوتر تشبیه شده است:
دوش م ع لق زنتتان ک بو تر دولتتت

آ مد و اق بال زیر پر آورد (ه مان)148 :

در بیتی نیز صبا به کبوتر تشبیه شده است وجه شبه نیز نامهرسانی است:
صتتتبا کبوتر این نامه شتتتد بدان درگاه

که صتتورت کرم امروز آفریده اوستتت (همان)840 :

در بیت زیر هم شب و روز به دو کبوتر رنگین جهت نامهرسانی تشبیه شدهاند:
زین دو رنگین کبوتر شتتتتب و روز

به عدو نامه عذاب رستتتاد (همان)489:
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 -2-2 -2استعاره
هدف از کاربرد استعاره خلق فضایی خاص در ذهن مخاطب است؛ فضائی که از جنبههای
شناختی و هیجانی بسیار قوی برخوردار باشد و بتواند با نزدیک کردن ذهن شنونده به ذهن گوینده،
اشتراکنظر پدید آورد .در واقع التذاذ از استعاره به خاطر کشف شباهتهای جدیدی است که بین
دو شیء تصور شده است .تخیّل شاعر با کشف مشابهت بین دو قلمرو یا دو شیء یکی را جایگزین
دیگری میکند و ذهن را به جستجو وامیدارد و شگفتی میآفریند و باعث ایجاد زبان ادبی میشود.
کارکرد ا صلی ا ستعاره تو سّ ع زبان ا ست .هاوکس میگوید« :چون زبان واقعیت ا ست ،ا ستعاره
گسترش واقعیت است ...استعاره با کنار آوردن عناصری که کنش و واکنششان بُعد جدیدی به هر
دو میبخ شد واقعیت جدیدی خلق میکند و در د ستر سی همگان قرار میدهد» (هاوکس:1377،
 )95بر این اساس این عنصر خیال ،باعث تکثّر معنا و غنای واژگانی یک زبان میشود.
خاقانی از نظر آفترینش استتعارات بتدیع و تتازه در شتمار خالّقترین شعرای فارسیگوی قرار
دارد .وی که از همۀ خالقیتهای هنری و دانستههتای ختود در جهتت ایجتاد شیوهای تازه و
دیریاب ساختن شعر استفاده کرده ،از استعارههای تازه و دیریاب در این راستا بهرۀ زیادی بترده
است .نوآوریهای خاقانی بیش از هر چیز در استعارههای او تجلّی یافته است« .این نوآوریها را
میتوان در دو حوزه مورد بررسی قرار داد :یکی کشف شباهتهای تازه بین اشیاء و پدیدهها و
آفرینش استعارههای تتازه؛ دوم تغییتر در ستاختار استتعاره و آفرینش استعارههای چند الیهای».
(دهرامی.)84 :1389 ،استعاره قرار گرفتن کبوتر در شعر خاقانی الیههای معنایی متفاوتی دارد؛ یعنی
اینگونه نیست که معنای استعاری کبوتر در ابیات مختلف ،مشخص و ثابت باشد .شاعر هر بار با
مهارتهای خاص و خالقیت خود ،نوآوریها و مضامین جدیدی را به نمایش میگذارد .آشکارترین
معنای استعاری کبوتر در اشعار خاقانی ،قاصد ،پیک و نامه رسان است:
من نا مه نوشتتتتم به کبوتر بستتتپردم

چه سود که بختم سود بامت نر سانید
(خاقانی)611 :1388 ،

بتتاری ک بو ترا تو ز من نتتامتته ای ب بر

نزد یک یار و پاستتتخ آور به ستتتوی من

درد دلم ببین که دلم وصتتل جوی اوستتت

آه ای کبوتر از دل سیمرغ جوی من
(ه مان)651 :
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آمد کبوتر تو و نامه رستتتاند و گفت

پیش از کبوتر آمتتدن از در درآیمتتت

بر بستتت ته زر چهره به پای کبوترت

سینه کنان چو باز گشاده پر آیمت (همان)573 :

البته نباید گفت قطعاً کبوتر استعاره از قاصد و نامهرسان نیست؛ این وجه هم پذیرفتنی است که
کبوتر در معنای قاموسی خود به کار رفته باشد؛ چون در قدیماالیام کبوترها واقعا نامهرسانی می-
کردند .مثالً خاقانی در بیت زیر به این امر اشاره دارد:
چنانکه دوشتتتم بی زحمت کبوتر و پیک

ر سید نامه صدر الزمان به د ست صبا (همان)29 :

در بیت دیگری هم باد را از جهت نامهرسانی به کبوتر تشبیه کرده است:
که پیک نازنین رفتاری ای باد (همان)592 :

کتتبتتوتتتروارم آری نتتامتته یتتار

یکی دیگر از معانی استعاری کبوتر ،آسمان است .در این معنی چون درک استعاره بسیار دشوار
است شاعر در ابتدا با مقدمهچینی بین کبوتر و آسمان شباهتهایی پیدا میکند سپس کبوتر به از
تشبیه به استعاره تبدیل میشود .در بیت زیر شاعر ابتدا آسمان را از نظر کبودی به کبوتر تشبیه
میکند سپس در بیت بعدی با ذکر مشبهبه -که همان کبوتر است -استعارهپردازی میکند:
آستتت مان کو ز کبودی به کبوتر ما ند

بتته در کعبتته معلق زن و دروا بیننتتد

این کبوتر که ن یارد ز بر کع به پر ید

طیرانش نه به باال که به پهنا بینند (همان)98 :

در بیت دوم "این" قرینهای است که کبوتر در معنای استعاری به کاررفته است .در بیت دیگری
نیز شاعر به همین روش ابتدا با آوردن تشبیه ،کبوتر را استعاره قرار می دهد .در بیت زیر ابتدا
"بخت" به "قاصد" تشبیه ،سپس در بیت دوم "کبوتر" استعاره از آن میشود:
قاصتتد بخت از زبان صتتبحدم این دم

صتتد زبان آمد چو خورشتتید از پی این

شتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتد
چون کبوتر نامه آورد از سفر نعمالبرید

تتتتتتتتتتتتتتتتتترا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتاجت
خبر داد از حضتتتر نعم
مت عنکبوت آستتتا
التتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی)
(همان21 :

نمایش مضمونآفرینی ،خالقیت ،نوآوری و ایجاد زبان هنری خاص ،بیش از هر چیزی ،در
استعارههای نو و بدیع خاقانی جلوهگر شده است .خاقانی در دو بیت زیر کبوتر را به ترتیب مشبه
به و استعاره برای نفسهای روزهدار به کار بردهاست:
بودی درون ع ید نفس های روزهدار

مشتتتتکتتیتتن کتتبتتوتتتری ز فتتلتتک نتتامتتهآورش

تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی
من قار بر قنی نه و پر بر قدح ب ما ند
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(ه مان)222:

این نوع نگاه شاعر و تنا سبی که برقرار کرده ا ست در نوع خود اعجاب برانگیز ا ست .بیت به
این اشتتاره دارد که با آمدن عید ،روزه هم تمام میشتتود و خبری از نفسهای خوشبو و مشتتکین
روزهداران نی ست .از این جهت عید به هما ت شبیه شده ا ست که کبوتر با آمدن او نهان می شود.
محتوای ابیات اشتتتارهای استتتت به حدیث نبوی که بوی دهان روزهدار را نیکوتر از بوی مشتتتک
میداند :خلوف فم ال صائم اطیبُ عندی من ریح الم سک عند الناس (نی شابوری .)210 :1386 ،در
بیت زیر خاقانی "کبوتر" را استعاره از عاشقان حریم الهی دانسته است:
هر کبوتر کز حریم کع به جان آ مده

زیر پرش نا مه توفیق پن هان د یده ا ند
(خاقانی)89 :1388 ،

در این بیت چون درک معنای استتتعاری کبوتر بستتیار دشتتوار استتت شتتاعر در بیت بعد آن را
تفسیر کرده است:
عا شقان اول طواف کعبۀ جان کردهاند

پس طواف کعبۀ تن فرض فرمان

دیدهاند (همان)90 :

یکی از هنرورزیهای خاقانی که توانسته آن را در خدمت استعاره درآورد ،ترکیب سازی است.
بدین صورت که بسیاری از استعارات او از رهگذر ترکیب به وجود آمده است و این نشان دهندۀ
خالقیت هنری و اطالعات گوناگون اوست که با ترکیب دو یا چند واژه ،معنای تازهای میآفریند.
در شعر زیر:
روز نتتتتو چتتتون کتتتبتتتوتتتتر

ب تر زم تی تن پ تر اخ تض تر اف تش تان تده

زریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن
ب هر آ گ ین چتتار بتتا لش اوستتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتافشتتانده استتت (همان82:
هر پری کاین کبوتر

کبوتر استعاره از خورشید است .گفتنی است که خاقانی در جایی دیگر خورشید را مشبه برای
کبوتر قرار داده است:
تیزتر از کبوتری برج به برج می پرد

بی ضه زر همی نهد در به در از سبک پری

(همان)429 :
متنوعترین تصاویر خاقانی مرتبط با خورشید است .وی در «قصاید خود بیست و نه استعاره
مکنیه و شصت و هشت استعاره مصرّحه مختلف در مورد خورشید دارد( ».دهرامی )86 :1389 ،او
با استفادۀ خالقانه از استعاره ،تصاویر فراوانی از پدیدههای خارجی و مفاهیم ذهنی خود خلق
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میکند؛ یعنی موضوعی واحد را با تصویرسازیهای متعدد و متفاوت در قالب استعاره پرورش و
ارائه میدهد .در شعر زیر نیز کبوتر استعاره از خورشید است:
به شرق و غرب ر سد نامه ضمیرم از آنک

کبوتر فلکی پیک رایگان من استتت
(خاقانی)755 :1388 ،

البته تعمد آگاهانۀ خاقانی در استفادۀ فراوان از استعاره ،منجز به ابتذال و کلیشهای شدن
معانی استعاره نمیشود؛ بلکه او پیوسته میل به ابداع معانی جدید و بارگذاری آن در استعارههای
خود دارد و بدین صورت شاهین خیال شاعر به گونهای است که نمیتواند تنها به صید یک استعاره
بتسنده کنتد .البته باید توجه داشت که وی در پی دیریاب کردن شعر خود نیست؛ بلکه بیشتر بته
نگتارگری و هنرنمایی توجته دارد؛ زیرا وقتی مخاطب معنای استعاره یکی از ابیات را کشف کرد،
تکرار دوبارۀ آن استعاره ،التذاذ خاصی ندارد؛ اما خلق معانی جدید برای استعاره ،خواننده را مجذوب
و مسحور میکند و از تماشای تصاویر زیبا و رنگارنگ شعر هیجانزده و بر توانایی کمنظیر شاعر
اقرار میکند .مثالً در بیت زیر:
گفت کاین شهباز در ن سرین گردون ننگرد

بر کبوتر پر گشتتتاید اینت پنداری خطا
(همان)22 :

کبوتر استعاره از خود شاعر است .قرینه صارفه در این بیت در دو بیت قبل نهفته است:
دعوتم کردی به لشتتتکرگاه خاقان کبیر

ح تبّتتذا لشتتتتکتترگتته ختتاقتتان اکتتبتتر ح تبّتتذا

لیک من در طوق خدمت چون کبوتر بددلم

پیش شهبازی چنان زنهار کی باشد مرا (همانجا)

 -2-2-3تمثیل
کاربرد وسیع تمثل در شعر خاقانی باعث شگفتی و تعجب هر مخاطبی میشود .چون
عصر وی دورۀ تمثیل نیست و هر خوانندۀ گاهی میداند که این ویژگی بارز سبک هندی است« .از
مرور دیوان خاقانی درذهن این پندار صورت می بندد که خاقانی نقطۀ آغاز سبکی است که در
تاریخ ادبی به سبک هندی معروف است( ».دشتی )62 :1340 ،این شاعر خالق در همین ابیات
مورد بحث (مرتبط با کبوتر) چهار بار تمثیل پردازی کرده است و مضامین مرتبط با کوتر را در
تمثیلهای گوناگون برای تایید و اثبات نظریات شاعرانۀ خود به کار برده است.

تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی
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صتتت ید مرد استتتت زن ا ما به ز نان

متترد را صتتتتیتتد نتتگتتون ستتتتر گتتیتترنتتد

بتتاز اگتتر چتتنتتد کتتبتتوتتتر گتتیتترد

باز را هم به کبوتر گیرند (خاقانی)877 :1388 ،

در ابیات باال شاعر در ابتدا موضوع صید شدن زن به دست مرد و صید شدن زن به دست مرد
را بیان میدارد .سپس برای اثبات ادعای خود -که نکند کسی این ادعا را قبول نداشته باشد -بیتی
را به صورت ثمیل میآورد .با آوردن این تمثیل شاعرانه که ریشه در عالم واقعیت دارد ،مخاطب را
قانع میکند و باعث التذاذ هنری او نیز میشود .قطعا درصد زیادی از کسب التذاذ هنری از شعر
خاقانی به خاطر اقناع ساختن مخاطب به شیوهای ظریف و هوشمندانه است که چنین چیزی از
ذهنی وقاد برمیآید.
در بیت زیر خاقانی با بیانی شاعرانه و مغلق روزگار را نگهبان بارگاه باشکوه مخدوم خود
میپندارد و ادعا میکند به خاطر اینکه روزگار در بارگاه پادشاه شاغل است طبیعتاً به همکاران خود
و خادمان بارگاه ممدوح آسیبی نمیرساند .بیان چنین مضمونی در شاعران قصیدهپرداز بسیار زیاد
به چشم میخورد و مخاطب ،آن را بیانی شاعرانه میداند و به رد و قبول این ادعای شاعرانه
نمیپردازد؛ اما خاقانی به صرف گفتن این اغراق شاعرانه قانع نیست و برای اثبات سخن خود دست
به دامن تمثیل میشود تا با دلیلی ملموس و قابلباور مخاطب را مجاب کند:
د هر دربتتان اوستتتتت بر ختتد مش

نتتتاوک ظتتتلتتتم کتتتمتتتتتتتر انتتتدازد

آ نکتته در ک عبتته ا ع تکتتاف گرفتتت

ستتت نگ چون در کبوتر ا ندازد (ه مان)125 :

یکی از مهمترین اهداف خاقانی از کاربرد تمثیل ،تبیین اندیشههای انتزاعی و غیرحسی در حوزۀ
تفکرات دینی ،اخالقی ،فولکوریک و باورهای شخصی است .او با توسل به تمثیل اندیشهها و
باورهای خود را برای مخاطب قابل قبول میسازد .درواقع کاربرد تمثیل عالوه بر تمایز زبانی ،القاء
کنندۀ سخن بر دل مخاطب با براهین عقلی و ادبی است« .بر این باید افزود روحیۀ تفاخر شاعر را؛
چرا که با افکندن گرهی شاعرانه و لطیف ،کشف و گرهگشایی آن را بر عهدۀ مخاطب میگذارد تا
شنونده پس از کشف رابطۀ تمثیل از قدرت شاعری و سخنوری وی به شگفت آید( ».کرمی:1389 ،
)10
به ادب زی که به شتتتمشتتتیر ادب

عرب اقلیم ستتتتتتان ع جم استتتتت

حرز جتتان ستتتتاز ادب کتتاین کلمتته

بر ستتتر افستتتر کستتتری رقم استتتت
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نتته ک بو تر کتته امتتان یتتافتتت ز ت یغ

بته ادب ختاص بیتت الحرم استتتتت
(خاقانی)821 :1388 ،

تمثیل زیر نیز نمونهای از تیزبیبنی و مضمونآفرینی خاقانی است:
ه مه روز اعور استتتتت چرخ ول یک

احولستتتت آن زمان که کینهور استتتت

هر که را روی راستتت بخت کژ استتت

مار کژ بین که بر رخ ستتتپر استتتتت

بس نبتتالتتد گیتتابنی کتته کژ استتتتت

بس نپرد کبوتری که تر استتت (همان)63 :

گفتنی است که تمثیلهای خاقانی به دالیل متعددی  -از جمله :عدم شمول و فراگیری ،محدود
بودن طیف خوانندگان ،دشواری و مهجور بودن تمثیلها ،استفاده از اصطالحات غریب و بیگانه و
 -...نتوانسته به شکل مثل سائر درآید.
 -2-2-4حسن تعلیل
حسن تعلیل در شعرِ فارسی جایگاه رفیعی دارد؛ به نحوی که میتوان این صناعت را از
صناعات محبوب شاعران کهن فارسی به شمار آورد .در حسن تعلیل ،شاعر با نگاه و اشراق
شاعرانۀخود بین اموری که پیوندی با هم ندارند رابطه میآفریند؛ به عبارت دیگر ،شاعر در حیطۀ
این صناعت بر مبنای اسباب عقلی در صدد اثبات ممکن بودن امر ناممکن است .اگر تعلیل در اثری
لطیف نباشد یا جنبۀ علمی داشته باشد ،نمیتوان آن را ادبی دانست .پس «تعلیل در ادبیات اسلوب
خاصی دارد و باید جنبۀ اقناعی و استحسانی داشته باشد نه برهانی و علمی و مبتنی بر تشبیه باشد
که خود تشبیه مبتنی بر کذب است .تعلیل بر دو نوع است :الف) علتی که ذکر میشود واقعی و
حقیقی است ،اما در ربط آن به معلول ،ظرافت و لطافتی است و این به وسیلۀ تشبیه مضمر و تمثیل
صورت میگیرد .ب) علتی که برای معلول ذکر میشود حقیقت ندارد ،بلکه شاعر بر اثر تشبیهی که
در ذهن او صورت گرفته است چنین ادعایی میکند و این از نوع قبلی هنریتر است .گاهی علت
ادعایی ،امر غیرممکن را ممکن جلوه میدهد( ».شمیسا)170 :1389 ،
خاقانی به وسیلۀ حسن تعلیل در شعر خود نوعی دلیلتراشیِ عقلگریز میآورد که این امر
حاصل کشف و اشراقی شاعرانه و به نوعی آشناییزداییِ معنایی از جهان مألوف و معهود است .او
در بیت زیر جهت ترغیب مخاطب به بادهنوشی ،روایتی -کشتن کبوتر ثواب دارد -ذکر میکند و با
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نگاهی ظریف که حاصل نوعی نگرش ،اشراق شاعرانه است ،التذاذ هنری و لذت بهتزدگی را در
ذهن مخاطب ایجاد میکند:
هر که کبوتری ک شد هم به ثواب در ر سد

خیز و ببر گلوی دن کو کندت کبوتری
(خاقانی)428 :1388 ،

درست است که حسن تعلیل صنعت ادبی مستقلی به شمار میآید ،اما همواره با صناعات و
آرایههای ادبی دیگر همراه است؛ این صناعت معموالً با ترفندها و صنایع ادبیِ دیگری ،همچون
اغراق ،تشخیص ،تشبیه و تجاهل العارف و مانند اینها همراه است .مثالً در این بیت باال تشبیه مضمر
هم وجود دارد شاعر دن شراب را به کبوتر تشبیه کرده است که بین آنها تناسب هم وجود دارد؛
چون یکی از اشکال ساغرهای شراب ،کبوتر بوده است:
چون صراحی را سر و حلق کبوتر ساختند

از مستتام گاو زرین شتتد روان گاورس
زر

(همان)111 :

حسن تعلیل یکی از بهترین ابزارهای ادبی و شیوههای هنری خاقانی برای ستایش ممدوح ،بیان
عقاید خود و نمایش قدرت شاعری اوست؛ بدینصورت که برای هر پدیدهای که توجیه عقالنی
ندارد ،از حتسن تعلیتل آمیختته بتا اغراق و مبالغه و غلو استفاده میکند که هر ناممکنی را به یاری
حسن تعلیل ممکتن میستازد .بدیهی است که شاعر در این راه گاه دچار گزافهگویی ،غلو مذموم
و به ندرت ترک ادب شرعی هم میشود.
40
30
20
10

تصویرآفرینی با…

0
حسن تمثیل استعاره تشبیه

تعلیل
نمودار شماره  -2نمودار فراوانی انواع تصویرآفرینی با کبوتر در دیوان خاقانی
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 -8نتیجه
قدرت مضتتمونپردازی و تصتتویرآفرینی خاقانی غنای خاصتتی به شتتعر او بخشتتیده استتت؛
بهگونهای که هر چیزی را که شتتاعر دستتتمایۀ هنرپردازیهای خود قرار میدهد ،معانی آن را در
نهایت تناسب و انسجام نمایان میکند .کبوتر یکی از تصاویر شعری خاقانی است که بسامد قابل
توجهی دارد و هفتادو شش بار در دیوان ا شعار او ذکر شده ا ست .هربار شاعر م ضمونی ظریف و
سنجیده و تصویری بدیع و متناسب از کبوتر ارائه میدهد .در زمینۀ مضمونپردازی رابطۀ کبوتر با
دیگر پرندگان ،شکل و شمایل ،عادات و غذاخوردن کبوتر ،عقاید و باورهای مردم درباره کبوتر و
 ...همگی با نگاه باریکبین و ذهن وقاد شتتاعر ،خمیرمایهای مفید برای مضتتمونآفرینی شتتدهاند.
بدین صورت که هربار شاعر بر نکته ای تمرکز می کند و آن را مورد م ضمون پردازی شعر خود
قرار می دهد .در زمینۀ ت صویرپردازی هم با توجه به اینکه ا صالتاً او شاعری ت صویر ساز ا ست از
تمامی پشتوانۀ عظیم فرهنگی ،اعتقادی ،باورهای عامیانه در جهت ساختن ت صاویر غریب و نوآیین
و متناستتب استتتفاده میکند .از مهمترین صتتورتهای خیال شتتعری او در تصتتویرآفرینیِ مرتبط با
کبوتر به ترتیب بسامد تشبیه ،استعار ،تمثیل و حسن تعلیل قابل ذکرند.
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