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چكیده
در میان مکاتب و رویکردهای ادبی مختلف ،سمبولیسـم یکـی از شایسـتهتـری رویکردهـای ژووهشـی در مواجهـه بـا ـار
موالناست .سمبلها در کاربست موالنا ،متنّوع و در سه گونهی انسانی ،حیوانی و اشـیاء نمادیننـدد در میـان حیوانـات نمـادی ،
ژرندگان و در میان ژرندگان نمادی  ،بلبل خوش الحان و یا هزار دستان از بسامد باالیی برخـوردار اسـت .نگـاهی بـه ازلیـات
شمس و مثنوی موالنا ،خواننده را به بیش از 200مورد ذکر بلبل رهنمون می سازد .نگارندگان ای جستار در ژـووهش حارـر
و مبتنی بر ای چارچوب نظری ،بر نند تا با به خوانش گرفت ار موالنا ،به نیّت و هدف ای عـارف رمزگـرا از کـاربرد ژـر
بسامد ای ژرنده ژی برند و در همی راستا ،به طبقه بندی صفات و ویوگیهای ظاهری و عرفـانی ن برردازنـد .دادههـای ایـ
ژووهش نشان می دهد .که موالنا بلبل را نماد عاشقی می داند که از باغ وصال حق جدا شده و خود و شمس را بدان تشبیه می
کندد حتی ای ژرنده را در عالم واقع نیز از باغ ملکوتی خداوند می داند و خود را نیز عندلیب الـرّحم مـی خوانـد .در واقـع
یادکرد بلبل و بسامد باالی ن ،یادکرد محبوب ازلی و ابدی و نمایندهی وی از دیـدگاه موالنـا شـمس الـدّی تبریـزی اسـت.
ژووهش حارر ،ژووهشی کاربردی است و داده ها به شیوهی کتابخانهای گرد وری شده است.
واژگان کلیدی :موالنا ،عرفان ،سمبل ،ژرندگان نمادی  ،بلبل.

 .1مقدمه
پرندگان به واسطهی برخورداری از ویژگیهای خاص :شكل ظااهری ،رنگاارنگی ،دادرپ پارواز و آوازهاای
دلنشین  ،از دیرباز دستمایهی آفرینش شاعران ،عارفان و هنرمندان بوده اناد .پرنادگان نماادین ،برخاوردار از
ویژگیهای انسانی و گاه فرا انسانیاند و «در متون عرفانی روایاپ و دصّهها و اساطیر ،آنها را نماادی از رو
و یا در دالب شخصیتهایی مثبت و نیک مییابیم .در روایاپ و دصهها پرندگان اغلب به مسائل عاطفی التفااپ
دارند و در دلمرو عواطف و احساساپ لطیف و پاک میزیند» (امینیالری .)45:1388،مولوی نیز در جای جای
آثار خود از تمثیل پرندگان برای بیان مفاهیم عرفانی خویش بهره جسته است و از میان این پرندگان رمازآگین،
تصویرها و ترکیباتی که با بلبل ساخته است بیش از دیگر تصاویر پرندگان به چشام مایآیاد .نكتاهی درخاور
توجه آن است که اگرچه پرندگان نمادین ریشه در اسطورههای کهن دارند اما بهرهی عرفانی بردن از آنهاا باه
ویژه در متون عرفانی اسالمی می تواند ریشه در برخی گزارههای درآنی نیز داشته باشد.خداوند در درآن مجیاد
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خطاب به مردم میفرماید :جنبندگان زمین و پرندگان نیز مانند شما امتهایی هستند  «:وَ ما مِن دابًةَ فِای االَرِ
وَ ال طائر یَطیرٌ بجَناحَیهِ اِلّا اٌمَم اَمثالٌكم ما فَرَّطنا فِی الكِتاب مِن شئٍ ثُام اِلای رَبّهام یحشَارونَ( ».انعاام )38،6/و
همچنین به تسبیح پرندگان اشاره می کند و این تسبیح از روی علم و آگاهی شمرده شده است « .اَلَم تَارَ اَنّ اََ
َ عَلایم بماا َیفعَلاونَ»
ح َو ا ُ
م صَاالتَه َو تَسابی َ
پ کُال دَاد َعلِا َ
پ وَاالَرِ وَالطَّی ُر صافّا ٍ
سبِّح لَه مَن فِی السموا ِ
ی َ
(نور .)41،24با این مقدمه ،نگارندگان برآنند تا با ریشه یابی این پرندهی رماز آلاود در متاون دینای ،ادبیااپ
عامیانه و ادبیاپ عارفانه ،به نمود آن در آثار موالنا بپردازند.
 .1.1پیشینهی تحقیق
در گسترهی ادب فارسی ،منطق الطّیر عطّار برجستهترین منظومهی عرفانی مستقل است کاه شخصایتهاای آن،
پرندگان نمادینند ؛ در این مثنوی ارزشمند ،ذکر بلبل در گفتار سوم آمده است و عطّاار او را نماینادهی ماردم
عاشق پیشه معرفی میکند که چگونه عذر می تراشاد و از همراهای دیگار مرغاان بااز مایماناد .از زمارهی
پژوهشهای معاصر ،فرهنگ نمادشناسی پرندگان در شعر عرفانی نوشتهی مجتبی گلی آیسک است که در جلاد
اوّل ،فصلی نیز به بلبل اختصاص داده شده است و به بررسای ویژگایهاا و صافاپ بلبال در اشاعار فارسای
میپردازد .از دیگر پژوهشهای مرتبط ،می توان به مقالهی «پرنادگان و موسایقی» از امینایالری و محماودی،

مقالهی «بلبل سرگشته» نوشتهی بهار مختاریان و نیز مقالهی «جایگاه بلبل در ترانهها و باورهاای ماردم گرگناای
کازرون» از ابراهیم ابونصری اشاره کرد که هر کدام اشاراتی به بلبل داشته ،از زوایای مختلف آن را بر رسایده
اند؛ اما به هر روی تا کنون پژوهشی مستقل در باب تعبیراپ برساختهی مولوی از ایان پرناده صاورپ نگرفتاه
است .در این جستار پژوهشی نگارندگان برآنند تا به بررسی صفاپ و ویژگیهای بلبال در کلیّااپ شام

و

مثنوی معنوی بپردازند.
 .2بحث و نظر
 .2.1بلبل؛ نام ها ،تعاریف و ترکیباپ
دهخدا ذیل مدخل «بلبل» می نویسد« :مرغی است معروف ،بقدر عصفوری و خوشالحان .جانور معاروف کاه
هاازار باشااد .پرنااده ای اساات خردجثااه و سااری حرکاات و در طالداات لسااان و زبااان آوری باادو مثاال
زنند»(دهخدا .)4947:1377،مولف لغتنامه سپ

این نامها را برای بلبل بر میشمارد« :بوبَرد ،تُنادرو ،زنادباف،

زندخوان ،جمیل ،جمیالنه ،زندوان ،فتّال ،کُزَم ،کعیت ،مرغ چمن ،مرغ بان ،مرغ خوشخوان ،مارغ ساحر ،مارغ
شبخوان ،مرغ شبخیز ،مرغ صبح خوان ،نُغَز ،هزار ،هزارآوا ،هزاردستان ،هزارداستان» (همان .)4947 :بناا بار
نوشته ی دهخدا ،بلبل در ادبیّاپ فارسی با این صفاپ معرفی و توصیف گردیاده اسات « :خوشاگوی ،خاوش
نغمه ،شیرین نف  ،آتشنف  ،آتشزبان ،رنگیننوا ،بلند صفیر ،شاو زباان ،شاوریده ،هنگاماه طاراز ،بایدرد،
بیطال  ،زار ،فردنوا» .برهان داط  ،از جغد به «بلبل گنج» یاد می کند و مینویسد  « :بلبل گنج ،جغاد را گویناد
که پرنده ایست منحوس و پیوسته در ویرانهها میباشد» (تبریزی .)296:1363،در کتاب فرهنگ فارسای« ،بلبال
شدن»را به معنی گرفتار عشاق شادن معناا کارده و « بلبالکاردن» را باه معنای عاشاقکاردن آورده اسات
(معین .)565:1370،بلبل در لهجهی کرمانجی کردستان ترکیه با تلفظ (ب.ل.ب.ل) و در لهجاهی کرمانشااهی و
سنندجی :بول بول (مكری )35:1367،است .در لغت عرب ،بلبال معاادل شاواله و فاائزالكحال اسات و بلبال
هزاردستان ،ابوهارون است(سیا .)115:1387،
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در عالم طبیعت و مبتنی بر کتابهای زیستشناسی ،از سه نوع بلبل یاد شده است :بلبل خرما ،بلبل هزاردساتان
و بلبل خالد ار ،که بلبل خالدار و بلبل هزاردستان از لحاظ ظاهری شبیه هام هساتند (منصاوری« .)297:1379
بلبل هزاردستان بهترین پرنده آوازخوان موجود در کشور ایران میباشد .این پرنده شانزده ساانتیمتر طاول دارد.
از بلبل خالدار روتنهاش کمرنگتر و بیشتر متمایل به دهوهای بوده و دمش نیز درمز است و حلقاهی سافید دور
چشمانش واضح تر است .این پرنده در هنگام آوازخوانی خود را کامال مخفی نگاه مایدارد ولای از صادایش
می توان آن را از بلبل خالدار تشخیص داد .از حشراپ و نرمتنان و میوههایی چاون تاوپ تغذیاه مایکناد .در
بوتههای تمشک و نزدیک و یا روی سطح زمین و با استتار کامل آشیانه میسازد» (نجاری.)107:1393،
 .2.2بلبل در امثال و حكایتهای عامیانه
بلبل در امثال و حكایاپ عامیانه نیز نمود برجسته ای دارد .داستانهای عامیانه و امثاال ،بازماناده از سادههاای
پیشین است و به افراد خاصی تعلّق ندارد؛ هم از این رو به طور دط نمیتوان تاریخ ددیق و زمان ساخت آنها
را مشخص کرد .ویژگی شفاهی بودن این حكایاپ و امثال و دهان به دهان گشتن یک داستان در میاان افاراد و
نسلها و دومها ،سبب شده است تا در طول زمان هرک

چیزی بدان افزوده و یا از آن کاساته اسات کاه ایان

فرایند« ،باعث صیقل خوردگی ،شفافیت و ارتقای سطح هنری و تخیلی داستانها شده اسات .پا

در حقیقات

پردازندگان این داستان ها اگرچه در بدایت یک نفر گمنام بوده است اما صاورتی کاه باه ماا رسایده ،حاصال
خالدیت جمعی است» (ذوالفقاری . )15:1392،بررسی امثاال عامیاناه و کااربرد بلبال در ایان امثاال بیاانگار
برجستگی مفهومی این پرنده در ادبیاپ عامیانه دارد .در ذیل به برخی از این موارد اشااره مای شاود  :بلابالن
خاموش و خر در عرعر است (دهخدا)460:1370،؛ بلبلیش بلبل است یا لندک است پرنیاورده یا پیار اسات پار
ریزانده(دهخدا)460:1370،؛ آدم جایی جیک جیک میکند که بلبل نباشد (خضرائی واله)198:1376،؛ بلبل اگار
یک زمستان را ببیند ددر بهار را خواهد دانست (خضرائی)199:1376،؛ می زنم چهچهه بلبل که خَرَم بگاذرد از
پل (خضرائی واله )199:1376،؛ بلبل یک پولی انا اعطینا نمیخواند (امینی)166:1369،؛ بلبل در سال هفت بچه
میگذارد یكی از آنها بلبل میشود و بادی آنها سساک(هدایت)110:1378،؛ بلبال خاوش نادارد صاحبت زاغ
(ذوالفقاری)538:1389،؛ بلبل و جغد همآواز نگردد هرگز (ذوالفقاری)538:1389،؛ جور گل بلبل کشید و فیض
گل را باد برد (شكورزاده)373:1384،؛ رفتند دمر (=دمرالملوک ،وزیر دربار) را بیاورند ،نباود ،بلبال خااکی را
آوردند (شكورزاده.)572:1384،
 .2.3پیوند موسیقی و عرفان در شعر موالنا
اگر چه برای سرآغاز پیدایش موسیقی نمیتوان به تاریخ ددیقی اشاره کرد اما میتوان گفت «از زماانیکاه بشار
توانست انفعاالپ درونی خود را به وسیله ی صدا نمایش دهد ،و وزن را از صداهای منظم و مختلف طبیعت باه
دست آورد ،موسیقی را به وجود آورد .زیرا جهان پر از اصواپ است .عالم خلقت بر تاوازن و انتظاام اساتوار
است» (مشحون .) 8:1373،هم از این روست که برخی معتقدند ،طبیعت ،آموزگار انسان در فرا گرفتن هنار و از
آن جمله ،شعر و موسیقی بوده است« :بشر در دبستان طبیعت ،از عشوه و ناز گل و الحان پرندگان خاوش آواز
چون بلبل ،و وزیدن باد بین شا و برگ درختان و در جریان خوشایند آبهای روان جویبارها و  ...هم صنعت
شعر را آموخته است و هم فن موسیقی و ردص را که پردامنهترین گونه هنرهای زیباست» (همان .)18 :سپنتا نیز
موسیقی را از وسایل اولیهی ارتباطاپ می داند و معتقد است« :نشانههای آوایی حاصله از طبالهاای دبایال در
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اعصار باستان تا وزنهای موسیقایی که با کارهای مختلف انسان همآهنگی داشته است ،تا حدی به طور طبیعای
برای بیان احساس و بردراری ارتباط مورد استفاده درار میگرفته است» (سپنتا .)9:1369،در نظرگاه دینای آغااز
پیدایش موسیقی اینگونه است که چون خداوند پیكر ابو البشر آدم را آفرید و مدپ چهال روز در باین یمان و
طایف افتاده بود ،فرمان الهی صادر شد که رو به جسد ابوالبشر جایگیر شاود« :و چاون رحمات پروردگاار
درباره ابوالبشر نامتناهی بود ،ندای عزّپ به جبرئیل علیه السالم رسید که به لطاایف الحیال رو را باه مساكن
ابدی او راه نماید.رو االمین به فرمان رب العالمین به درون پیكر مطهار حضارپ ابوالبشار درآماده و باه آواز
حزین و به مقام راست کلمه :درآ در تن! ادا فرموده . ...و چون باعث این علم جبرئیل اسات ،کاه رو االماین
گوینااد علیااهالسااالم و ساابب رو شااده ،از ایاان جهاات حكمااا علاام روحااش گوینااد» (عباادالمومن باان
صفیالدین .)21:1346،در نگرش عارفان ،موسیقی وسیلهای است در خدمت اتصال به چهره حقیقت حق که در
سماع به همراهی شعر و آواز و ردص به اوج تعمق میرسد؛ موسیقی «پیک عالم غیب است و بر اثر لطافتی که
در ذوق مستم ایجاد میکند اشتیادی در او پدید می آورد که وی را از عالم خاکی میرباید و از تنگنای خااک
برمی کشد و اگر کدورتی هم در دل و جان سالک پدید آمده باشد آن را از دل و جان او مایزدایاد و او را در
کام خود گرم میسازد» (آثاری .)1388:46،موالنا هم در نگرشی عمیق ،موسیقی را از هماان نشا هی آغاازین،
همراه با انسان میداند ،چنان که گفته است:
ما هاامه اجااازای آدم بودهایم

در بهشت آن لحنها بشنودهایم

گرچه بر ما ریخت آب و گل شكی

یادمااان آید از آنها چیزکی (موالنا)43 /4: 1372،

برخی پژوهش گران ،کاربرد موسیقی توسط موالنا را به ارتباط او با شم

پیوند مای زنناد و معتقدناد بعاد از

آشنایی با شم  ،موالنا به سماع و موسیقی باز میگردد (ستایشگر .)529:1376،از سوی دیگر ادبال و همکااران
او ،دیوان شم

را به جهت غنای موسیقیایی آن و گزاره های موالنا در تأیید موسایقی و آالپ آن ،نماودبخش

اندیشه های سنایی در خصوص موسیقی می دانند[ « :دیوان شم ] بی تردیاد از بزرگتارین آثارعرفاانی و نیاز
تغزّلی جهان است و بازتاب صادق اندیشه او در باب ارزش واالی موسیقی است» (ادبال و دیگران.)62:1363،
بكوبید دهلها و دگر هیچ مگویید

چه جای دل و عقل است که جان نیز رمیدهاست
(مولوی :1378 ،غ)329

موالنا از موسیقی در باروری روانی خود بهره فراوان گرفته است و از آنجا که «موسیقی ،پویا ،نشاانه جنابش،
زندگی و همزاد با پیدایش ،تودف ناپذیر و مناسب با غلیان رو است ،این شاعر نامدار ایرانی تحت تاثیر ایان
دوهی محرکه و همزمان با نوازندگی دف و رباب و سیر در عالم ملكوتی خود ،سه هازار و پانصاد غازل را در
پنجاه و پنج بحر مختلف برای ذخایر ادبی ایران به یادگار گذاشاته اسات» (آثااری .)49:1388،در ایان میاان،
اگرچه مولوی ،دافیه اندیشی را مان دیدار یار و دافیه را پوست شعر میداند امّا در عین حال کمتر شااعری باه
اندازه او از ددرپ بالغی و موسیقایی دافیه و ردیف و نیز دافیههای داخلی استفاده کرده اسات« :هامآهنگای و
ارتباطهای معنوی عناصر شعری همگام با تناسبهای صوتی ،در غزل مولوی چنان تناوع چشامگیری دارد کاه
میتوان گفت وی حداکثر بهره را از هارمونی صوتی و هماهنگی تصویری برده است؛ در عاین آن کاه معنای و
مفهوم نیز در اوج کمال و زیبایی است» (عباسی داکانی .)210:1387،از آنجا که موالنا غزلهایش را عموماً در
حالت مستی و بیهوشی میسراییده می توان گفت که موسیقی بیرونی و «وزن در غازل مولاوی ،مقهاور عاطفاه
اوست .عاطفه در شعر او ،تعداد ارکان عروضی و ...را تعییین می کند همان طور که در تعداد ابیاپ غازل هام،
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عنصر عاطفه نقش غالب را برعهده دارد( ».خلیلی جهانتیغ )35:1380،و درفرهنگ موضوعی ادب فارسی ویاژه
مثنوی در ذیل موسیقی ابیاتی از موالنا نقل شده که مقصودش را خیال آن خطاب میداند:
لیک بد مقصودش از بانگ رباب

همچو مشتادان خیال آن خطاب (موالنا) 43 /4 :1372 ،

 .2.4موالنا و زبان سمبلیک
روش معرفتی موالنا در دلمرو عرفانی ،روشی در خور توجه است «او با نظر به مجموع آثاری کاه از خاود باه
یادگار گذاشته است ،نه چیزی را از ابعاد و استعدادها و غرائز آدمی نفی ساخته است و نه وادعیتی را از جهاان
عینی .موالنا از ذراپ عالم جسمانی گرفته تا مجموع عالم طبیعت را به عنوان وادعیتی که وابسته به مبادا بارین
اساات ،ماای پااذیرد و از ذراپ و تفكااراپ و خاااطراپ گرفتااه تااا رو کاال و عقاال تصاادیق ماای نمایااد»
(جعفری .)45:1361،مفاهیم مورد نظر موالنا ،مفاهیمی متعالی ،شهودی و غیر تجربی اسات .بیاان ایان مفااهیم
دایره ی واژگانی خاص خود را می طلبد .هم از این رو ،دال و مدلول در زبان موالنا متفاوپ و آشاناییزداشاده
است« :موالنا سخنی که در فهم و گفت نیاید را میخواهد بیان کند .در این صورپ واژههاا باه چیازی غیار از
آنچه به صورپ معمول بر آن داللت دارند داللت میکند .نشانههای زبانی متعارف بر مدلولهای معینای داللات
دارند اما ودتی ظرف حضور امور غیرتجربی میشوند به دالهای بیمدلول تبدیل میشوند و از خصالت نشاانه
بودن خارج می شوند .حضور غیب در شهادپ ،یا ددیم در حادث ،یا نامرئی و نامحسوس در مرئی و محساوس
که بنیاد زبان سمبلیک است که در غزلهای عرفانی خواهی نخواهی پدید میآید»(پورنامداریان.)280:1380،
یكی از عوامل جذابیت موالنا همین زبان سمبلیک و ساده سازی مفاهیم شهودی اسات .باه بیاان دیگار ،زباان
سمبلیک ابزاری است در دست موالنا برای دابل فهم کردن مقوله ها و دریافت های عمیق عرفاانی .جعفاری در
این زمینه می نویسد« :با اینكه عقل و اندیشه موالنا در سطحی خیلی باال کار میكند ،دریافتهای شهودی خاود
را با الفاظ متداول تفهیم می نماید .توانسته است احساسها و دریافتهای برین را در مفاهیم دابل فهم انسانهاا
پیاده کند» (جعفری .)26:1379،خوانش موالنا خواننده را با این اندیشه هماراه مای ساازد کاه «موالناا عشاق
کیهانی را به خوبی درک کرده بود بدین جهت گاهی شودمندانه در حال خلود و شهود و اشراق سارودههاایش
متضمن عناصر پیدا و ناپیدای معجزهگر آن است» (طایران .)37:1387،موالنا از سالطنت عشاق در نظاام عاالم
سخن می گوید و معتقد است « :عشق حرف اول را در جهان میزند .عشاق بار هماه چیاز سالطنت داشاته و
حكمتش در همه جا نافذ است .دولت عشق هرجا ددم نهد جایگاه اوسات ،و عاشاق بار اسااس حكام عشاق
حرکت می کند .همه جا حكم او جاری است و چیزی از حیطه حكم عشق خارج نیست» (فاضالی.)152:1386،
موالنا در مثنوی «هرگونه گرایش و کشش را که بین کایناپ عالم هست نوعی عشق یا محبت تلقی مایکناد؛ ...
و هرچه اجزای همجن

را به یكدیگر مجذوب می دارد و اضداد را در ترکیب به هم پیوند میدهد نیز جلاوهای

از عشق محسوبست» (زرین کوب .)493:1368،در این میان ،شم

متفكر و پژوهندهی تبریز ،موالناا را «مانناد

سایه به دنبال خود به دنیایی سیر داد که ماورای دنیای مادی است ،به جایی رهنمون شد که تنها عشاق حقیقای
جهان به مرزهای نامرئی آن راه دارند» (مالیران .)32:1387،در حقیقت شم
ک

«سالیان سال صبر کرد و باا هایچ

سخن نگفت ،و مترصد ماند ،تا فرصت مناسب برای شكار روحانی فرا رسد» (عباسیداکاانی.)180:1387،

بینش باالی شم  ،تنهایی او را ردم زده بود« :چرا که هیچ ک

سخن او را نمیتوانست تحمل کند تا اینکاه

در مناجاتی از خدا مصاحبت شخصی را طلب کرد که تاب حرفهای او را داشته باشد .از عالم غیاب اشاارپ
رسید که اگر هم صحبت می خواهی به طرف روم سفر کن .شهر به شهر جویان گشت تا به دونیه رسید .شام

 / 6نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیاپ فارسی  -بیرجند اسفند 1396

که به دونیه آمد ماموریتی برای خود دائل بود؛ ماموریت نجاپ موالنا از گرفتاری در میاان ایان داوم نااهموار»
(موحد .)138:1375،عشق شم

تبریزی سجادهنشین باودار و واعظ شهر را به بازیچه کودکان مبدل کرد:
از عشق گرفته ام چغانه

در دست همیشه مصحفم بود

شااعر اساات و دوبیتاای و ترانااه (مولااوی:1378،غ )2351

اناادر دهناای کااه بااود تسبیااااااح
و (موالنا )1150 :1393،

ماموریت خویش را به درستی انجام داد.موالنا را به عاشقی تبدیل کرد کاه دیگار در بناد منای نیسات:

شم

«انقالبی که شم

در درون موالنا به وجود آورده ،هر لحظه بارای او ،مان تاازهای در دروناش مایجوشاد و

میخروشد» (جعفری:)127:1361،
گوش بده عربده را دست منه بر دهنم

زین دو هزاران من و ما ای چه عجب من چه منم
(مولوی  :1378 ،غ ) 1397
 .2.5بلبل و نوای آن در عارفانههای موالنا

نگرش موالنا به بلبل ،سطحی و ظاهری نیست ،بلكه نگاهی عمیق و ژرف اندیش است؛ موالنا از ایان پرنادهی
خوش الحان ،برای بیان حاالپ روحانی خویش سود جسته است و عشق بلبل به گل را دستمایهی بیان رمازی
عنایاپ خداوند به دیگران درار داده است .در این میان امّا ،غیرپ عشق عظیمی که در جان موالنا مای شاورد،
نمیگذارد که او از این عشق به طور واضح سخن بگوید:
ذکر گل و بلبل و خوبان باغ
غیرپ عشق است وگرنه زبان
مفخر تبریز و جهان شم

جمله بهانست چرا می کند
شر عنایاپ خدا می کند

دین

باز مراعاپ شما می کند ( مولوی : 1378 ،غ)1000

به واسطهی سلطنت همین عشق است که تمام موجوداپ در شوق آن غرق و مدام در ستایش پروردگارند:
برد سود دو جهان وانچ نیاید به زبان

کاروانی که غم عشق خدا راه زدش

سوسن ستایش او کرد کزو یافت زبان

سرو آزادی او کرد که بخشید ددش

بلبل آن را بستاید که زبانش آموخت

گل ازو جامه دراند که برافروخت ددش

( مولوی  :1378،غ)1253
موالنا خود را ممثّل بلبل عاشقی می داند که از عالم باالست .در عشق او غم و شادی این جهاان هایچ تفااوتی
ندارد:
من اگر پر غم اگر شادانم

عاشق دولت آن سلطانم

تا که خاک ددمش تاج من است

اگرم تاج دهی نستانم

رنگ شا گل او برگ منست

زانک من بلبل آن بستانم ( مولوی :1378 ،غ )1680

بلبل عاشق تمامی هستی خود را از وجود معشودش گرفته است و تمام هساتی او در هساتی معشاودش فاانی
میشود و این جاست که خانه جسم معشوق سجده گه خلق میشود:
طوطی گویا شدم چو شكرستانم اوست

بلبل پویا شدم چون گل و گلزارم اوست

پر به ملک برزنم چون پر و بالم ازاوست

سر به فلک برزنم چون سر و دستارم اوست

جان و دلم ساکن است چونكه دل و جانم اوست
خانه جسمم چرا سجده گه خلق شد

دافلهام ایمن است دافلهساالرم اوست...
زانكه به روز و به شب بر در و دیوارم اوست
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( مولوی :1378 ،غ)465
موالنا بلبل را نمادی از انسان کامل می داند که گاهی برای خود و گاهی بارای شام

از ایان تمثیال اساتفاده

میکند:
شاام

باااش تااا دااوپ تااو از روضااه رضااوان آرنااد

تبریااز اگاااااار بلباال باااغ ارماای

( مولوی  :1378،غ)804
نادره بلبل که توی گلشنی و لعل خدی

نادره طوطی که توی ،کان شكر باطن تو

لیلاای و مجنااون عجااب هااردو بااه یااک پوساات درون

آینااهی هاار دو تااوی لیااک درون نماادی

( مولوی، :1378غ)156
«این تو که همان «تو نهصدتو» یا «من برتر» روحانی انسانی است ،خود هم طوطی و هم کان شاكر اسات کاه
روزی مناسب اوست .هم بلبل است و هم گلشن که معشوق اوست .هم لیلی است و هم مجنون .هام عاشاق و
هاام معشااوق و ساارانجام هاام رب و هاام عبااد .بنااابراین عاشااق «او» شاادن بااا عاشااق خااود شاادن براباار
است(».پورنامداریان .)202:1380،در مثنوی معنوی عارف باَ به بلبل نیز تشبیه شده که در بوستان الهی ،الحاان
معنوی می سراید و «تشبیه اولیا به پرندگان زیبا» (زمانی )1107:1378،دیده میشود:
هم نهای بلبل که عاشق وار زار

خوش بنالی در چمن یا الله زار ( موالنا)65 :1372،

موالنا برای بیان نزول رو از عالم باال از تمثیل مرغ الهوتی استفاده میکند؛ موالنا «رو را رمز مرغی تصویر
کرده است که الهوتی می باشد که در دام جهان افتاده .این تصویر سمبولیک در شعر دیگران هم آمده و دبال از
موالنا رواج داشته است» (فاطمی:)232 : 1379،
دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم

من مرغ الهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم
( مولوی  :1378 ،غ )1390

در دیوان شم

«جان» مترادف با«رو » به کار رفته است« :جان در جسمها پراکنده است ،عامل زوق و حیااپ

تن است و صاحب درد حقیقی اوست .جان با وجود درار گرفتن در تن خاکی ناپااک ،همچناان مظهار صافا و
پاکی است» (ابوالقاسمی .)241:1383،موالنا جان را به بلبل نیز تشبیه کرده:
ب

بلبل جان خطبه کند بر فنن ( مولوی : 1378،غ)2109

کن ازین شر و خمش کن که تا

همچااو تااو جغاادی کجااا باااغ ارم را ساازد

بلباال جااان هاام نیافاات راه بااه گلاازار ماان

( مولوی : 1378،غ)2059
بلبل جان با هبوط در این دنیای ویران از باغ وصال معشوق مهجور مانده است و مشتاق دیدار و وصاال مجادّد
یار است و با خویش داغ هجران دارد .بلبل جان چون فاخته کوکوکنان جویاای رخساار یاار اسات و در بااغ
طرب جز به سوی گل تر نمیرود«.ودتی گل و بهار و فصلش به سر رسید و نوبات بااغ و گلساتان درگذشات
دیگر او نیز نمیتواند شوق و حوصله ای برای بیان سرگزشت خود بیابد چراکه او عاشق مهجور اسات و بادون
معشوق البته عاشق شور و ذودی ندارد»(زرین کوب:)38:1384،
امروز خوش است هرکه او جان دارد

رو بر کف پای میر خوبان دارد

چون بلبل مست داغ هجران دارد

مسكن شب و روز در گلستان دارد ( مولوی:1378 ،غ)532

بلبلی که بواسطه گلشن مست است و جدایی از گلشن اورا میکشد .حال که در ایان خااکدان افتااده اسات،
دیگر آن شیرینی وصال را نمیچشد و آواز خوش سر نمیدهد و دم فرو میبندد:
حاصل مرا چو بلبل مستی ز گلشنی است

چون بلبلم جدایی گلزار میکشد ( مولوی : 1378 ،غ)872
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طوطی اینجا شكر نمیخاید

باااااااااوی دلدار مااااااااا نمیآید

بلبل جانها بنسراید ( مولوی : 1378،غ)988

هر مقامی کااااااه رنگ آن گل نیست

بلبل جان در این عالم غریب است و هم دمی ندارد .شنوایی در این عالم نمی یابد تا از عشاقش باه معشاودش
برای او سخن بگوید و « اگر گوش شنوا پیدا نشود ،گویناده خااموش شاود ،اگرچاه آکناده از حارف باشاد»
(زمانی)17 : 1378،
آه کان بلبل جان بی گل و بستان چه کند

آه کان طوطی دل بی شكرستان چه کنااد
( مولوی : 1378 ،غ)781

وی بلبل آن بستان با ناشنوا چونی

ای دلدل آن میدان چونی تو در این زندان

افتاااده دریاان غرباات بااا رنااج و عنااا چااونی

ای آدم خااو کاارده بااا جناااااااات و بااا حااورا
( مولوی  :1378،غ)2608

بلبل جان موالنا در این دنیا هم زبانی ندارد تا باا او ساخن گویاد .موالناا دو سابب عماده بارای رازداری بار
میشمرد« ،یكی کژفهمی مخاطبان نا موجه و دیگر نارسایی زبان وضعی بشری در انتقال حقیقت» (زماانی1382،
:)655:
من ز شیرینی نشستم رو ترش

من ز پرّی سخن ،باشم خمش

تا که شیرینی ما از دو جهان

در حجاب رو ترش باشد نهان

تا که در هر گوش ناید این سخن

یک همی گویم ز صد سرّ لدن (مولوی ) 88 : 1372 ،

«افشای راز به نزد نااهالن از نظر صوفیه گناهی نابخشودنی است و با کفر همکفه است» (پورجافی:)67: 1385،
زین خلق پرشكایت گریان شدم ملول

آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست
مهاار اساات باار دهااانم و افغااانم آرزوساات

گویااا تاارم ز بلباال امااا زرشااک عااام
( مولوی : 1378 ،غ)441

هم از این رو «حكم الهی را به اهل آن توان گفت ،اما پیش جاهالن از آن بیان نتوان کرد» (زمانی:)66 :1382،
چونكه گل رفت و گلستان درگذشت

نشنوی زان پ

ز بلبل سرگذشت (موالنا) 10/ 1 : 1372 ،

بلبالن ودتی هجوم زاغان را میبینند ،مخفی می شوند و از سخن گفتن دم فرو میبندند« .روشن است که در این
ابیاپ بلبالن ،اشاره به عارفان از بند هوا رسته دارد و تأویل آن ،این است که ودتی غافالن و جااهالن در عاالم
بسیار شدند ،طالبان حق گوشه خلوپ گزیدند( ».تاجدینی )140:1382 ،و«ودتی گوش شانوا نباشاد رازداناان،
رازگویی نمیکنند» (زمانی:)227:1382،
چونکه ز اغان خیمه بر گلشن زدند

بلبالن پنهان شدند و تن زدند (موالنا) 10 /2 : 1372 ،

موالنا از گرفتگی و پژمردگی جانها به ستوه آمده و رو به هموطن بستانی خویش میکند و از او طلاب ساخن
آشنایی میکند:
ای بلبل از گلشن بگاو زان سارو و زان سوسان بگاو

ز ان شاا آبساتن بگاو پنهاان مكان روشان بگاو

( مولوی: 1378 ،غ)2452
موالنا عالوه بر اینکه جان را مانند بلبلی می داند ،از این تشبیه پا فراتر نهاده و این پرندهی خاوشالحاان را در
عالم واد نیز هموطن خویش می داند و بلبل را مرغ آسمانی می داند که تعلاق و وابساتگی باه ایان خااکدان
فرومایه ندارد .عاشقی که از خود نیست گشته و در عشق معشودش زنده اسات و باه واساطهی ایان زنادگی،
وجودش نورانی گشته است:

عندلیب الرّحمان؛ شخصیت انسانگونهی بلبل هزار دستان در عارفانه های مولوی
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آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی
تو صید آن جهانی وز مرغزار مایی

تو مرغ آسمانی نی مااااااااارغ خاکدانی

تو نور کردگاری یا کردگار مایی

از خویش نیست گشته وز دوست هست گشته

(مولوی : 1378 ،غ)2961
موالنا از بلبل پیام دوست را میشنود و نواهای شیرین که آشناست و گویا نام دوست را بر زبان میآورد:
از بلبل سرمست نوایی شنوم

وز باد سماع دلربایی شنوم

در آب همه خیال دلربایی بینم

وز گل همه بوی آشنایی شنوم
( مولوی : 1378 ،غ) 1122

موالنا از ناله و فغان بلبل بوی آشنایی می شنود ،بویی که بر زخم غم هجران او در دنیایی که هامزباانی نادارد
مرهمی دوی است .موالنا میخواهد از این فغان ها شمهای از حقیقت خداوند را کشف کند:
میآید بوی آشنایی

ای بلبل مست از فغانت
مینال که ناله مرهم آمد

بر زخم جراحت جدایی

تا کشف شود ز ناله تو

چیزی ز حقیقت خدایی
( مولوی :1378 ،غ )2766

موالنا بلبل را جان جهان میداند و از او می خواهد که با نواهای خویش که باعث مساتی سار و راحات جاان
است از معشوق هر چه میتواند بگوید بلبل جان سوز و پیغامبر یار است که در عشق حق شیرین ناوا گشاته را
گاو خوش خوار این جهانی ندارد« .اگر وصال را معادل بهار و یا گاهی تابستان بدانیم ،روشن است کاه فاراق،
زمسااتان یااا پاااییز خواهااد بود.موالنااا هنگااامی کااه باااغ را ماایسااراید ایاان تضاااد را صااریحاً بیااان
میکند»(چیتیک )304:1383،کالغ بهمنی خو کرده در زمستان این جهاانی و لاکلاک بیاباانی کاه شامهای از
بوستان عالم باال را درک نكرده از نواهای رو افزای بلبل مست آن جهانی چه میداند.
نداناااد ذوق مساااتی عقااال هشااایار

نداندگاااااااااااااو کاااردن باناااگ بلبااال
( مولوی  : 1378 ،غ)1048

کااالغ بهمناای و لااک لااک بیابااانی

چااه دانااد و چااه شناسااد نااوای بلباال مساات
( مولوی : 1378 ،غ)3093

از این روست که موالنا توصیه می کند به آواز بلبل گوش دهید و نعرهی خر را مشنوید:
در گلستان نگر ای چشم پی خار مگیر

بانگ بلبل شنو ای گوش بهل نعرهی خر

( مولوی  : 1378 ،غ)1091
بلبل خوش آ واز که دائم در ذکر معشوق است و نام او بر لب دارد و موالنا از او پیغام دوست مای شانود هام
«شم

دین» سر می دهد:

شم

دین بر دل مقیم و شم

من نه تنها میسرایم شم

دین بر جان کریم

دین و شم

دیاااان

شم

دین درّ یتیم و شم

دین نقد عیار

میسراید عندلیب از باغ و کبک از کوهسار

( مولوی : 1378 ،غ)1081
جغد جایش در ویرانه است «و ویرانه نمودار دنیا ،و جغد نشان دهندهی اسارپ در عالم فارودین و آزاد نباودن
است . ...جغد نمودار حقارپ و فرار از دام عشق است ،و همین اسیر عشق نبودن در نظر شاعر برابار اسات باا
اسارپ( ».فاطمی )48:1379،جغد در فرهنگ اسالمی هم « به نحوست مشهور است » ( یااحقی )289 :1386 ،
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این بلبل مست بوستانی در این جهان در میان جغدان بی بهره از عشق گرفتار بوده و حال که باویی از گلساتان
عالم باال به مشامش رسیده به سوی گلستان میرود:
بوی تو بلبل مستی میانه جغدان

رسید بوی گلستان به گلستان رفتی

بسی خمار کشیدی ازین خمیر ترش

به عادبت به خراباپ جاودان رفتی
باادان نشااانه پریاادی و زیاان کمااان رفتاای

پاای نشااانهی دولاات چااو تیاار راساات شاادی
(مولوی: 1378 ،غ)3051
و در جای دیگر آورده:
کسی که جغد صفت شد در این جهان خراب

ز بلبالن ببرید و به گلستان نرسد(مولوی :1378،غ )910

بلبلی که جایگاه اصلیش گلستان عالم باالست ممكن است به خارستان برود اما خیلی نادر است ،پ
مجبور بودهای در خارستان این جهان باشی تالش کن تا به گلستان بروی و این دف

حال کاه

تن را بشكن و به جایگااه

اصلیاپ برو:
خاموش کن گر بلبلی رو سوی گلشن باز پر

بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهای ( مولاوی:1378 ،

غ)2437
مثل بلبل مستم دف

خویش شكستم

سوی باال بپریدم که من از چر بلندم ( مولاوی  :1378،غ)1607

در ادب فارسی هم ؛ همواره بلبل مظهر دم غنیمت شمردن و عشق  ،دانسته شده است (.شمیسا)172 :1377،
مرده در پیش روی دوست زندگی حقیقی است و بلبل پاک نهاد و پاک سرشت تنها به خاوبی هاا و پااکیهاا
تمایل دارد:
من به جز سوی گهر مینروم

گر جهان بحر شود موج زند
بلبل مستم و در باغ طرب
در سرم بوی میی افتادست

جز به سوی گل تر مینروم
تا چو می جز که به سر مینروم

( مولوی  :1378 ،غ)1681
موالنا با نكته سنجی تمام ،از هر پدیده ای که در دنیای پیرامونش مشاهده میکند ،برای تبیین مفاهیم بلند عرفانی
سود میبرد «.امّا گاهی نابسندگی دنیای محسوساپ و واژگان و تنّوع احوال ،وی را برآن میدارد تا یک واژه را
در مفاهیم گوناگون و حتّی متضاد به کار برد و سر آخر نیز برای نجاپ مخاطب خاود از ساردرگمی در دنیاای
معانی ،نمادها را تفسیر می کند( ».اکبری)169:1392،
نتیجهگیری
با توجه به بسامد و کاربرد فراوان بلبل در نام های مختلف آن ،میتاوان دریافات کاه مولاوی در آثاار خاود
بهره ای نمادین از این پرنده برده است .این پرندهی رمزآگین مبتنی بر اشعار موالنا برخوردار از صفاپ انساانی
و گاه فرا انسانی است :عندلیبی که سه ماه سخن گوید و نه ماه در فراق ،خاموش است؛ به واسطهی عشق حق،
دالرام گشته است؛ کشف اسرار میکند؛ با وجود این که مست است هوشیار هم هسات و اگار از ایان مسات
جرعه ای بر عالمیان فروچكد همه نابود میشود .موالنا درنهایت خود را بلبلی می داند که از بوستان عشق الهی
مهجور مانده است.

عندلیب الرّحمان؛ شخصیت انسانگونهی بلبل هزار دستان در عارفانه های مولوی
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کدکنی ،چاپ هفتم ،تهران :سخن.1393 ،
 .47مولوی ،جالل الدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ شر کریم زمانی ،دورهی7جلدی،چاپ ششم ،تهران :اطالعاپ،
.1378

 .48مولوی ،جالل الدین محمد؛کلیاپ شم

تبریزی؛ تصحیح بدی الزماان فروزانفار ،چااپ یاازدهم ،تهاران:

امیرکبیر.1378 ،
 .49نجاری ،محمّد؛ دانشنامهی شناخت پرندگان و ماکیان؛ مشهد:خاتم.1393 ،
 .50هدایت ،صادق؛ فرهنگ عامیانهی مردم ایران؛ تهران :چشمه.1395 ،
.51یاحقی ،محمد جعفر؛ فرهنگ اساطیر و داستانوارهها؛ چاپ اول ،تهران :فرهنگ معاصر.1386 ،

