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  رباعي و موضوع مرگ در رباعيات موالنا
  

لوليل ابراهيم صاري اوغخ                   

  

  چكيده
 از. اند هاي شعري است كه ابداع آن را در زبان فارسي دانسته           رباعي، يكي از قالب   

شـود و وزنـي خـاص در آن بكـار            كه در اين قالب، مفهومي  منحصر گنجانده مـي         جا    آن
  .بينيم هاي شعري مي  كاربرد آن را در زبان فارسي كمتر از ديگر قالب رود، مي

نا نيز در خيل اشعارش، به سرايش رباعي پرداخته و در اين باره مهارتي ويژه               موال
هـاي   در اين مقاله به بررسي مسألة مرگ و آن سوي مـرگ و انديـشه   . را بكار بسته است   

هاي وي دربـارة مـرگ ـ كـه ميـان       بدين ترتيب با انديشه. پردازيم موالنا در اين باب مي
عد از مرگ و حيات اخروي ـ كه جاي محاسبة  اعمال  ها مشترك است ـ ، حيات ب  انسان

  .شويم اين جهاني است ـ آشنا مي

  كليد واژه ها
  .موالنا ـ رباعي ـ مرگ

                                                      
 گاه آنكارا كدة الهيات، دانش دانش. 
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معني چهارتايي است، ولي در ادبيات نـام يكـي از قوالـب شـعر                 رباعي در لغت به   

. اند  داده رباعي نام،كند به قالبي كه چهار مصراع دارد و بك معني كامل را بيان مي   . است
دوبيتي و قطعـه    . رباعي وزني معين دارد و فرقي كه با دوبيتي دارد در همين نقطه است             

تواند به اوزان ديگر هم سروده شود، اما رباعي اكثر بر وزن مفعـول مفـاعلن مفـاعلين              مي
اتي هـم هـست كـه هـر           ،عموماً مصراع اول، دوم و چهارم آن مقفّا است        . فاع است  رباعيـ 

ترانه يا دوبيتي هم چنين است، تنها فـرق ايـن دو در             .  دارد سان  يكاع، قافية   چهار مصر 
  .هاست وزن آن

الدين محمد بـن   شمس. اند كه رباعي ابتدا در ادب فارسي ساخته شده است        گفته
 در سـدة هفـتم      المعجم في معـايير اشـعارالعجم     قيس رازي در كتاب معروفي كه به نام         

چنـين   رده است، دربارة پديـد آمـدن وزن ربـاعي، ايـن           سيزدهم ميالدي تأليف ك   /هجري
  : نقل كرده است  عاميانهاي قصه

كودكي . گاهي غرق تماشاي طبيعت بود     رودكي در يكي از اعياد در غزنين، در تفرّج        
كودك . كرد، در حين بازي جوزي غلتيد و درون گودالي افتاد           ده پانزده ساله جوز بازي مي     

اين كلمات مقبول طبع رودكي واقـع       » .تان همي رود تا بنِ گو     غلتان غل «: از سر ذوق گفت   
  ).113-112 صفحات ،المعجم(شد و از متفرّعات بحر هزج آن را بيرون آورد 

آيد، اما در واقـع       هرچند رباعي به ظاهر قالب چهارمصراعي و كوتاه شعر بنظر مي          
ران مـاهر و بـزرگ      و اين قالب، وزني است كه تنها شاع       . گنجينة احساس و انديشه است    

ام    . هاي پركاربرد در شعر نيـست       برند و اين قالب از قالب        بكار مي  تر  بيشآن را    عمـر خيـ
شاعري ايراني است كه اشعار خود را در قالب رباعي سـاخته اسـت و از ايـن رو شـاعري                     

 ،هايي كه خيام در رباعيات خود نقـل كـرده اسـت             موضوع. سرا شناخته شده است     رباعي
ام           چون موافق    ي و شكّاك رايج در سدة نـوزدهم افتـاد، بـر شـهرت خيـمذاق فلسفة ماد

 كـه   چنان ،ترديد تنها خيام نيست كه در ادبيات ايران رباعي سروده است            بي. 1افزوده شد 
گامان اين نوع  ابوسعيد ابوالخير، باباطاهر عريان و بابا افضل كاشاني را در اين باره از پيش          

  .شمارند مي
 كه در ادب ايران آغاز شده بود، از سوي شاعران ترك هـم بـا عالقـه                  قالب رباعي 

اين . مشهورترين شاعر ترك در اين زمينه عزمي زاده حالتي است. مورد توجه قرار گرفت
چون از  . كند   بيان مي  2»حالتي اوج رباعيده اوچار عنقا گيبي     «در مصراع   » نديم«نكته را   

  : نقل كنيمجا اينات زيباي او را در  يكي از رباعي،سخن بميان آمد» حالتي«
 ان كه دلشاد اولساخ   چمحزون اولورق قا  

 كـز بيـز كـيم      اول مرغ جفا پرور عشق    
  

 ان كه آبـاد اولـساخ     چويران قاليروخ قا   
 3دامـه دو شــرز قفـسدن آزاد اولــساخ  
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عـوني نيـي   :  افـرادي چـون  20 و  19 بويژه در سـدة      ،به جز اين دو شاعر جاودان     
  .هاي مشهورند و اميد ياشار اوغوزجان در زمينة سرودن رباعي از نامشهري، عارف نهاد 
الدين رومي هم كه عموماً آثارش به زبان فارسـي اسـت، از شـاعراني                 موالنا جالل 

مرحـوم عبـدالباقي گولپينـارلي كـه در         . است كه قالب رباعي را نيز زياد بكار برده اسـت          
 رباعي  1765هاي خطّي     ز بررسي نسخه  يي شناخته شده است، ا      پژوهش آثار موالنا چهره   

  .4از موالنا را جمع كرده است
گاه  فر، از اعضاي هيأت علمي دانش      الزّمان فروزان   از سوي ديگر مرحوم استاد بديع     

الدين تبريزي كه بـا   شناسي شهره است، در جلد هشتم كليات شمس تهران كه به مولوي   
 ربـاعي داشـته     1983والنا را بـالغ بـر       تصحيح آن مرحوم بچاپ رسيده، تعداد رباعيات م       

هـاي خطـي را       هاي اخير برخي از نسخه      مرحوم شفيق جان كه در سال     چنين     هم .5است
 رباعي  217ها را     ها بنظرش رسيده، تعداد آن      بررسي كرده، با رباعياتي ديگر كه در نسخه       

 مثنـوي نظر از      صرف ، رباعيات -آيد   آشكارا برمي  كه  چنان -ها  از اين بررسي  . 6دانسته است 
  .و ديوان در ميان آثار موالنا جاي گاهي مهم را به خود اختصاص داده است

هاي پرطول    موالنا اگرچه قالب مثنوي را اساس كار خود قرار داده كه در آن قصه             
 توانـسته اسـت كـه       ،سبب مهارتي كه در سرودن شعر داشـت         و تفصيل جاي دارد، اما به     

  .هايي كه چهار مصراع دارد بگنجاند به را در رباعيهاي مشا ها و انديشه ديدگاه
 و  ،گراسـت   گيـرد، واقـع     موالنا كه عموماً همة مضامين اشعار خود را از زندگي مي          

گونه كه كامالً به فرهنگ و معارف پيش از زمـان خـود واقـف اسـت، و بـه هنگـام                        همان
د بـه اصـرار و      بخشد، هر موضوعي را هـر چنـ         مقتضي با نظرات خود بر آينده روشني مي       

 ديگر بر زبان    اي  كند، قادر است كه در هر بار آن را به زيبايي و شيوه              بطور مكرّر بيان مي   
در . العاده ولود و تواناسـت، در ربـاعي هـم چنـين اسـت      طور كه در غزل فوق      همان. آورد

هـاي   ها به زبان فارسي است، رباعيات عربـي و حتـي ربـاعي           ميان رباعيات او كه اكثر آن     
  .شود لمع و آميخته به تركي هم ديده ميم

موالنا در اشعار خود، احساس، انديشه و هيجاني واحد را بـر زبـان آورده               كه     آن با
يي  است، همة آثار او را مشابه هم تلّقي كردن، صحيح نخواهد بود، زيرا هر كدام در شيوه           

بـه هرحـال يكـي    . دتوان نثر او را از نظم جدا كر از اين نظر نمي . خاص مطرح شده است   
هاي موالنا كه شاعري حساس و پرهيجـان و متـصوفي متفكّـر اسـت، آن                  ديگر از ويژگي  

هاي پرغناي خود را توانسته است در قالـب اشـعار چهـار               است كه اين احساس و انديشه     
اگـر  . يـي دارد    اين وضع شباهتي تام به گنجانيدن بحر در درون كوزه         . مصراعي بيان كند  
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توانيم چنـدين     ا واقف باشيم و زبان او را دريابيم، حتّي از يك رباعي او مي             به سبك موالن  

  .معنا استنباط كنيم
تر از اين هم گفتيم، موالنايي كه موضوع همة آثار خود را از مسايل   پيشكه چنان

يي از حيات انـسان   گيرد، در رباعيات خود هم همة مسايلي را كه با هر صحنه             زندگي مي 
هايي كه بـا موفقيـت بـه آن           بي ترديد يكي از موضوع    . كند، جا داده است     ميارتباط پيدا   

موالنا با مرگ چندان انيس است كه شـبِ وفـات           . پرداخته است، پرداخت به مرگ است     
ما در اين بررسي خود .  در اين باره سخناني بسيار سروده است،خود را شب عرس ناميده

. ي موالنا در اين باب نظـر خـواهيم انـداخت     ها  به مسألة مرگ و آن سوي مرگ و انديشه        
هاي موالنا دربارة مرگ كه در مورد هر انساني سهمي مشترك است،  بدين سان با انديشه

آماده شدن انسان به مرگ، حيات بعد از مرگ و حيات اخروي كه جاي محاسبة اعمـالي   
  .ايم، آشنا خواهيم شد است كه در اين جهان انجام داده

هـا مـورد       رباعيات خود، موضوع مرگ را بويژه تحت اين عنـوان          حضرت موالنا در  
  :بحث قرار داده است

   فاني بودن حيات دنيوي و خيلي كوتاه بودن آن نسبت به حيات آخرت،-
   مرگ رفتن و فاني شدن نيست، برعكس سرآغاز حياتي كامالً جديد و ابدي است،-
  ت، مرگ، وصال به خداي تعالي است كه معشوق حقيقي اس-
 اهميت ايجاد مانع در برابر هوا و هوس و مغلوب كردن نفس اماره كه در تصوف -

  يكي از اصول عمده است،» موت قبل از موت«تحت عنوان 
  عشق الهي در اين جهان، ماية سود حيات ابدي در آن جهان خواهد بود،كه   اين در-
كـه عـشق را     ميرند، پيوسته در حياتنـد، بـرعكس كـسي             عاشقان حقيقي نمي   -

  نچشيده باشد، مرده است،
  . آب حيات است  عشق براي انسان فاني به مثابة-

هايي كه در سطور باال ذكر كـرديم،       هاي موالنا، يكي از ويژگي      در هر يك از رباعي    
حـال ببينـيم    . ها چند ويژگي با هم و تو در تو بدست گرفته شده است              و در برخي از آن    
  :چگونه در رباعيات خود بكار برده استهاي عمده را  كه اين انديشه

كـه     ايـن  كند، و   موالنا نوشيدن شراب عشق را به سر كشيدن بادة بقا مانند مي           . 1
عشق جامي از آب حيات نوشـيدن  كه   اين گريزند و   عاشقان صادق و حقيقي از مرگ نمي      

  :آورد چنين بر زبان مي است، اين
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 درعشق كه جز مي بقا خوردن نيـست       
ـ     گـه ميـرم    و را شناسـم آن    گفتم كه ت

  

 جز جان دادن دليل جان بـردن نيـست         
 7گفتا كه شناسـاي مـرا مـردن نيـست         

 

 در مسلخ عـشق جـز نكـو را نكـشند          
 گر عاشـق صـادقي ز كـشتن مگريـز         

  

ــفتان زشــت  ــر ص ــشند الغ ــو را نك  خ
 8او را نكــشندكــه   آنمــردار بــود هــر

 

ــد   ــردن باش ــا و م ــق را فن ــر عاش  گ
 كـه عـشق   چه بگفتند     پس الف بود آن   

  

ردن باشــدپيــا در ره عــشق جــان ســ 
ــد   ــوردن باش ــات آب خ ــينِ حي از ع

)442قونيه / 589، فر فروزان(  

***  
ــساز  ــا درد ب ــب ــنمچ ــو م  ون دواي ت

 گر كشته شوي، مگو كه من كشته شدم       
  

در كــس منگــر كــه آشــناي تــو مــنم 
بهـاي تـو مـنم      شكرانه بده كـه خـون     

)654قونيه / 1255، فر فروزان(  

كند كه انسان تنها با مردن به هـستي           النا در رباعيات خود بيان مي     حضرت مو . 2
شود، تا جان نداده اسـت ممكـن         يابد و با مردن شمع جان افروخته مي         حقيقي دست مي  

  :نيست كه به وصال جانان نايل آيد
 هم كفرم و هم دينم و هم صـافي و درد          
 گر من بمـردم مـرا مگوييـد كـه مـرد           

  

 هم كودك خُـرد    هم پيرم و هم جوان و      
گو مرده شد و زنده شد و دوست ببـرد         

)1791قونيه / 519، فر فروزان(  

 فصليست چو وصل دوست فرخنده شـده      
ــده   ــه ش ــر در گري ــرق اب ــدة ب  از خن

  

راغ دل زنــده شــدهچــوز مــردن مــن  
ــده   ــده ش ــاغ در خن ــر ب ــة اب وز گري

)1609قونيه / 1604، فر فروزان(  

 موالنـا   9».ئولن حيوان ايميش عاشيقالر گولمز    «:  يونس امره گفته است    كه  چنان. 3
خواهد بگويد، مرگ همانا دست يافتن به حيات ادبـي اسـت، آن را بـه                  هم هنگامي كه مي   
  :روند شوند و از ميان نمي كند كه كساني كه عاشق بميرند، فاني نمي اين عبارات بيان مي

 به جـان ايـن جهـاني زنـده        كه     آن اي
 بــي عــشق مبــاش تــا نباشــي مــرده

  

ــادا    ــرمت ب ــش ــده؟ چرا چ ــاني زن ن
درعــشق بميــر تــا بمــاني زنــده    

)1608قونيه / 1608، فر فروزان(  

 گــر عمــر بــشد عمــر دگــر داد خــدا
ــن آب درآ  ــست دري ــشق آب حيات  ع

  

ــد نــك عمــر بقــا   ــا نمان گــر عمــر فن
هر قطره از اين بحـر، حياتيـست جـدا         

)31قونيه / 6، فر فروزان(  

 در مرگ حيات اهـل داد و ديـن اسـت          
 آن مرگ لقاست، ني جفا و كـين اسـت         

  

وز مــرگ روان پــاك را تمكــين اســت 
10نامرده همي ميـرد دردش ايـن اسـت        

)148قونيه / 313، فر فروزان(  
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فرمايد كه عمر انـسان       در يكي از احاديث شريف خود مي      ) ص(حضرت پيامبر   . 4

تـي رفـع    يي كوتاه از زمـاني اسـت كـه مـسافري در زيـر سـاية درخ                  در اين جهان، برهه   
پـذيرد كـه ايـن جهـان تنهـا هماننـد              موالنا هم با الهام از اين گفتار، مـي        . خستگي كند 

گيـرد،    يي است و هر مسافر در اين خانه فقط سه روز مورد پذيرايي قـرار مـي                  مسافرخانه
 بسيار كوتـاه از زمـان   اي عمر انسان در نسبت به عالم ابدي كه به آن خواهد رسيد لمحه       

  : رباعيات او در اين زمينه عبارت است ازيي از پاره. است
 شد كـودكي و رفـت جـواني ز جـوان          
 هــر مهمــان را ســه روز باشــد پيمــان

  

ــان    ــر ز جه ــر ه ــيد ب ــري رس روز پي
اي خواجه، سه روز شد، خرك برتـرران       

)148قونيه / 313، فر فروزان(  

ــه را   ــن دمدم ــه اي ــد زمان ــاه كن  كوت
 اندر سر هر كسي غروريـست، وليـك       

  

درد گــرگ فنــا ايــن رمــه راوز هــم بــ 
ــه را  ــن هم ــد اي ــا زن ســيلي اجــل قف

)34قونيه / 38، فر فروزان(  

 جهدي بكن ار پند پـذيري دو سـه روز         
ـ دنيا زن پير اسـت        ه باشـد گـر تـو      چ

  

 تر از مـرگ بميـري دو سـه روز          تا پيش  
 بــا پيرزنــي انــس نگيــري دو ســه روز

 

كند و وابسته شدن بيش از حد        موالنا در رباعيات زير نيز مرگ را يادآوري مي        . 5
گويد تا جان تسليم نكني بـه وصـال جانـان نخـواهي رسـيد و                  نكوهد و مي    به دنيا را مي   

  :رسيدن به آب حيات حقيقي هم تنها با مرگ ممكن است
 گر رشـك بـرد نبـات بـر خنـدة تـو            

ــ ــة چ ــو جيف ــة ت ــد  ون قبل ــا آم  دني
  

ور گرددشــاه و پهلــوان بنــدة تــو    
ــان   ــو و مردم ــردي ت ــو گ... م ــدة ت ن

)1455قونيه / 1544، فر فروزان(  

 تــا درد نيــابي تــو بــه درمــان نرســي
ـ  تا هم   و خليـل آتـش انـدر نـشوي        چ

  

تا جان ندهي، به وصـل جانـان نرسـي          
حيـوان نرسـي     شمةچون خضر به سر   چ

)959قونيه / 1815، فر فروزان(  

دين و ب . معرفي كرده است  ) ص(موالنا خود را بندة قرآن و خاك راه حضرت محمد           
هاي راستين خود درباره دنيا، مرگ و آخرت را در محور قرآن و سنّت شكل                 سان او انديشه  

  :بريم  بپايان مي وي گفتار خود را با رباعي زيبا و پرمعنيجا اينما در . داده است
ــدة   ــن بن ــان دادم  م ــر ج ــرآنم اگ  ق

 گر نقل كند جـز ايـن كـس از گفتـارم           
  

ــارم   ــد مختـ ــاك ره محمـ ــن خـ مـ
ــي ــي  زارم از ب ــخن ب ــن س زارم و وزي

)735قونيه / 1173، فر فروزان(  
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