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  رنده در شعر حافظپ

ين الد نام شمس به در قرن هشتم هجري قمري شاعري ،ي و آب رکنابادگلگشت مصلّ
 شاعري که سرزمين شعر فارسي مانند او را. في کردجهانيان معر به حافظ شيرازي را

  .خود نديده است  به
ين م پرندگان در اشعار اوبررسي نقش و مفه  به در اين مقاله نگارنده سعي دارد تا

  .سراي بزرگ بپردازد غزل
خوان که در سراسر ادبيات فارسي  آواز و غزل اي است خوش بلبل پرنده: بلبل

. باشدامده يآن ن دربلبل  نشده که نام پارسي نگاشته به هيچ ديواني. سيمايي روشن دارد
آوا، هاي ديگري از قبيل عندليب، هزار دستان، هزار  غير از نام بلبل، با اسم به اين پرنده

حافظ گاه واژه مرغ و طاير را هم . ١شود مي زندباف، زندالف و زندخوان نيز شناخته
سبب چهچهه  به اين پرنده رنگ جالبي دارد و. کار برده است  به درباره اين پرنده

بلبل در ادبيات . همواره مورد عالقه آدميان بوده است ،انگيز و نغمات موزون خود دل
 ابراز عشق و گاه شکوه و گاليه به که در پيشگاه معشوقتمثيل عاشقي است  ،فارسي

حافظ در نقش . حق اين است که بلبل نماد شخصيت و انديشه حافظ است ٢.پردازد مي
  :کند که هر چه دارد از سر دولت عشق است مي بلبل اقرار

  اين همه قول و غـزل تعبيـه در منقـارش     بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبـود 
 داند و مي گويد و خود را از ديگران برتر مي سان سخن ديگر حافظ بلبلدر جايي 

  :دارد که دوست را از دشمن باز نشناختن کاري عاقالنه نيست مي معشوق اظهار  به

                                                   
  .فرهنگ ده هزار واژه: ، دکتر ابوالفضليمصفّ  .١
  .۵۷۱، ص ۲ج حافظ شيرين سخن، ن، يدکتر محمد مع  .٢



  ٨٠  قند پارسي

ــد   ــند افت ــا پس ــل کج ــت اي گ ــواي بلبل   گـو داري  مرغان هرزه که چشم و گوش به  ن
رد که ديگران را تحت آواز او چنان سوزي دا. صميمي است بلبل حافظ، عاشقي

  :سازد مي برد و آتش عشق را شعله ورتر مي بين از را تحمل. دهد مي تأثير قرار
ــدليب  ــم اثــر آواز عن   گشتم چنان که هـيچ نمانـدم تحملـي     چــون کــرد در دل

  :دار است بلبل بر حسن گل غزلخوان و شب زنده
  ب همه شب دعاي توکند ش کز سر صدق مي  اي گل خوش نسيم من بلبل خويش را مسوز

  :بلبل سمبل وفاداري است و دلي حساس دارد
  منال بلبل عاشق چه جاي فرياد اسـت   نشان عهد و وفا نيست در تبسـم گـل  

  :بلبل حافظ در طريق عشق ورزي حليم و صبور است
  تا سرا پردة گـل نعـره زنـان خواهـد شـد       اين تطاول که کشيد از غم هجـران بلبـل  

  ٭
  بر جفاي خار هجران صـبر بلبـل بايـدش     ج روزي صحبت گل بايـدش باغبان گر پن

عبور هاي بسيار و  حافظ مسئله عرفاني وادي حيرت را که سالکان بعد از رياضت
مانند، ماهرانه در  مي رسند و با ديدار حسن معشوق ساکت مي آن به هاي سخت راه از

کي است که در وادي حيرت نظم آورده و در آن بلبل نماد وجود انسان خا به بيت زير
  :کند مي سکوت پيشه

ــيم     حافظ اين حال عجب با که توان گفت که ما ــل خاموش ــم گ ــه در موس ــيم ک   بلبالن
  :داند مي حافظ در غزلخواني نيز خود را همچون بلبل

  با اين لسان عذب که خامش چـو سوسـنم    ست بلبلي چو من اکنون در ايـن قفـس   حيف
  :شود مي وسيله معشوق گوشزد به عاشقيگاه خطاهاي بلبل در راه 

  ناز کم کن که درين باغ بسي چون تو شگفت  صبحدم مرغ چمن با گـل نوخاسـته گفـت   
  معشوق نگفت هيچ عاشق سخن سخت به  گـل بخنديــد کــه از راسـت نــرنجيم ولــي  

  :منزوي، متين و اندوهناک است ،بلبل حافظ
  آمد برون ز بيت حـزن  به بوي وصل گل  صــفير بلبــل شــوريده و نفيــر هــزار    

اهل نظر و صاحبدل است و حافظ عقيده دارد  ،بلبل در سخن حافظ حاکميت دارد
  :خوانند مي ور عشقباين مرحله کار آنهايي است که ز به که رسيدن

  بيا و نوگـل ايـن بلبـل غزلخـوان بـاش       سـت  ور عشق نوازي نه کار هر مرغـي بز
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  :داند مي را ات معنوي رسيده است و اسرار الهيمقام  به بلبل در کالم حافظ
  خواند دوش درس مقامات معنـوي  مي  گلبانـگ پهلـوي   بلبل ز شاخ سرو بـه 

  :يا
  گه سر عشـق بـازي از بلـبالن شـنيدن      گه چون نسيم بـا گـل راز نهفتـه گفـتن    

 االذکار گفته هاي تصوف سلطان ذکري که در فرقه. فغان بلبل مظهر ذکر است
شود و  مي نواخت شنيده حد و بسيط که با آهنگ و شدتي يک يعني صدايي بي شود؛ مي
چنين صدايي را . اين آواز است از يابد و همه عالم مملو نمي ير و تبدل در آن راهيتغ

  :شنوند مي فقط اهل دل
  به مجلس آي کز حافظ غزل گفتن بيـاموزي   به بستان شو که از بلبل رموز عشق گيري ياد

  :بل صالي سالمتي استصداي بل
  عــالج کــي کنمــت آخرالــدوا، الکـــي      به صوت بلبل و قمـري اگـر ننوشـي مـي    

عالوه بر بلبل از طاير، مرغ، تذرو، کبوتر، شاهين، هما، سيمرغ و عنقا هم در شعر 
  :ميان آمده است  به حافظ سخن

  اي کبوتر نگران باش که شـاهين آمـد    سـت  مرغ دل باز هوادار کمـان ابرويـي  
  :طور کلي پرندگان در کالم حافظ، آسماني هستند به

ــاهي   ار چه گاه گاهي بر سر نهد کالهـي  باز ــين پادش ــد آي ــاف دانن ــان ق   مرغ
طمع  به علت آن است که روزگاري  به برند، مي سر  به و اگر اکنون در جهان خاکي

  :اند دام افتاده  به خوردن دانه
  دام انـدازد  غ خرد را که بـه اي بسا مر  ور چنين زير خم زلف نهد دانـه خـال  

∗  
  آيــد صــفيرم   ز بــام عــرش مــي     من آن مرغم که هر شام و سحرگاه

  :هواي آسمان دارند ن خاطر مرغان حافظيبه هم
  به هوايي که مگر صـيد کنـد شـهبازم     سان از قفس خاک هوايي گشـتم  غمر

  :يا
  رغ آن چمـنم گلشن رضوان کـه مـ   روم به  ست الحاني خوش من چو سزاي نه قفس چنين

∗  



  ٨٢  قند پارسي

ــدش در دام    مرغ روحم که همي زد ز سر سدره صـفير  ــو فکن ــال ت ــة خ ــت دان   عاقب
∗  

  کــه در ايــن دامگــه حادثــه چــون افتــادم  طاير گلشن قدسم چـه دهـم شـرح فـراق    
∗  

  طاير قدسـم و از دام جهـان بـر خيـزم      مژده وصل تو کو کز سر جان برخيـزم 
 که بلبل و ديگر مرغان همچون هما، شاهين توان گفت مي عنوان نتيجه  به در پايان

  .عالم علوي تعلق دارند و مظهر تجلي انوار احديت هستند  به کبوتر در اشعار حافظ و
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