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  رفتارهاي هنري در رباعيات موالنا

  
كاووس حسن لي          ∗ 

 ∗∗ شهين حقيقي     
 

  چكيده

شدة شعر فارسي است كه بسياري از سـخن سـرايان    رباعي از قالب هاي شناخته
. انـد  ايراني و از آن جمله جالل الدين موالنا سرودن در اين قالب را صدها بار تجربه كرده

موالنا از ديرباز با دو اثر برجستة خود، يعني مثنوي و غزليـات شـمس، در كـانون توجـه     
رباعيات او نيز مانند غزليات  حال آن كه جهان و گران ادبي بوده است بسياري از پژوهش

امـا ارزش ادبـي و   . هايي درنگ آميز اسـت  هاي شاعرانه و هنرورزي و مثنوي، پر از تجربه
در . هنري رباعيات زير پرتو خيره كنندة آثار يادشده رنگ باخته و كم فروغ گرديده است

ـ   اين جستار برخي از انگيزش از نمـوده  هاي هنري و شگردهاي ادبي موالنا در رباعيـات ب
منبـع  . اي ديگر اين رفتارهاي هنري بررسي و تحليـل خواهـد شـد    در نوشته. شده است

پژوهش در اين نوشته كليات شمس تبريزي، به كوشش دكتر توفيق سبحاني اسـت كـه   
شـمار رباعيـات در ايـن اثـر     . از سوي انتشارات قطره منتشر شـده اسـت   1381در سال 

  .رباعي است 1983
  

  :كليد واژه

سـاختار   -روايـت داسـتاني   -ياسـتدالل هنـر   -رفتارهاي هنـري  -يات موالنارباع
  .نمايشي

  
  
  

                                                      
 .شيراز گاه دانشيار زبان و ادبيات فارسي  دانش ∗

 .شيراز گاه دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  دانش ∗∗
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هاي موالنا موارد زير شايستة يادآوري و درخور  از جمله رفتارهاي هنري در رباعي
  :توجه است

   توليدات شگفت كارگاه خيال. 1
ي او هـا  نازك خيالي. دايرة تخيالت موالنا بسيار گسترده و گاهي حيرت آور است

موالنـا در  . شود تا جايي است كه گاهي خواننده با درك معني، دچار حيرت و شگفتي مي
هـايي بـديع و غريـب ايجـاد      ها مناسبت هاي خويش ميان بسياري از پديده تصويرپردازي

بندد، از غايت عشـق، دو زلـف او را    دل او روزي راه را بر معشوق مي: براي نمونه. كند مي
دل رفـت سـر راه   «: كنـد  و معشوق براي رهايي از او چـاره گـري مـي   گيرد  به دندان مي

پرسـيد كـي اي تـو؟ چـو دهـان      / وز عشق دو زلف او به دندان بگرفـت / ستان بگرفت دل
شـراب  «بـراي  » شـير «چنـين تصـوير     هـم  1.»جست از دهنم راه بيابان بگرفت/ بگشادم

سرمست «: دهد نشان مي است كه در رباعي زير دورپروازي ذهن و تخيل موالنا را» عشق
مـن شـير شـراب عشـق     / عشق به دسـت  معشوق در آغوش و مي/ برون آمد از بزم الست

؛ تصاويري كه شـاعر جابـه   2»!گفت كه نوش بادت اي عشق پرست مي/ خوردم و عقل  مي
دهد نشان دهندة گرفتاري او در تنگناي بيـان معمـولي بـراي نشـان      جا از خود ارائه مي
چون جملـه مـنم، ز   / من يك جانم كه صدهزار است تنم«: يب استدادن حالت هاي غر

؛ »نيكو بنگر هست سرم عـين تـنم  / چون موج برآوردم سر از تن خود/ غير خود دم نزنم
خـود را  / هردو هم خويشـتنم  چه جان و چه تن كه/ من يك جانم كه صدهزار است تنم«

مـن يـك جـانم كـه     «؛ »تا خوش باشد آن دگري را كـه مـنم  / به تكلف دگري ساخته ام
/ ديدم دوهزار خلق كĤن من بـودم / ليكن چه كنم چو بند دارد دهنم؟/ صدهزار است تنم
اغراق شگفت انگيز شاعر براي ترسيم تصـوير هـيچ    3»ام يكي را كه منم زان جمله نديده

از / از خويش خوشم، ز نـي نباشـد خوشـيم   «: بودن و بي وزني خويش نيز خواندني است
از هـيچ كـم آيـم دو    / چندان سبكم ز عشق كاندر ميزان/ آبي، ني آتشيمخود گرمم، ني 
شيوة بوسه خواستن او از معشوق نيز ويـژة شـخص اوسـت و تصـوير     . 4»من ار بر كَشيم

يا صورت خـود نمـاي تـا    «: انگيز خود وي گذشته است غريب آن از پالونة تخيل شگفت
يـا يـك   / ك را جداجدا بوسه بـده يا هر ي/ يا عزم كنيم و پاي در كفش كنيم/ نقش كنيم

تا بـا  «: ؛ يا وحدت عاشق را با معشوق چنين خواسته است5»بوسه كه تا همه بخش كنيم
در مـن نرسـي تـا    / اي بس دوري كه از تو باشد تا مـن / هستي با من خودي، دوري ارچه

/ در اصل يكي بدست جان مـن و تـو  «؛ 6»اندر ره عشق يا تو باشي يا من/ نشوي يكتا من
برخاست مـن و تـو از   / آن من و تو: باشد كه گويي خامي/ داي من و تو و نهان من و توپي
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برهنه شدن از صـفات خـويش بـراي غوطـه خـوردنِ عريـان در جـويِ        . 7»ميان من و تو

وي قبلة زاهـدان،  /اي حسرت خوبان جهان روي خوشت«: معشوق نيز تصويري تازه است
تا غوطه خورم برهنـه، در جـوي   /ان گشتماز جمله صفات خويش عري/ دو ابرويت خوشت

: نوشـدش  آيد و عاشق مي معشوق به رواني و سيالن باده، به جام عاشق در مي 8»خوشت
گيـرم  / فرامـوش كـنم   خـواهم كـه تـو را دمـي    / جوش كـنم  در آتش خويش چون دمي«

؛ يا در ربـاعي زيـر، شـاعر    9»در جام درآيي و تو را نوش كنم/ هوش كند كه عقل بي جامي
را به پريدن فلك بـه آسـمان تشـبيه    » پريدن خواب«، شراب متصور شده و »شب«اي بر

بـي خـوابي مـن گـزاف و سردسـتي      / تو مر مرا مستي نيست اي شب ز مي«: كرده است
. 10»زيرا جستم بسـي، دريـن پسـتي نيسـت    / خوابم چو فلك بر آسمان پرّيدست/ نيست

كـس  «: الً تازه و خيـال انگيـز اسـت   در رباعي زير كام» شعله دهان«كاربرد تصوير بديع 
هـر تيـر كـه    / ني زشت و نه نيكو و نه پيدا و نهـان /نيست به غير از او درين جمله جهان

؛ يـا  11»هست، هسـت از آن شـعله دهـان    هر نكته كه / جست، جست از آن سخته كمان
رفتـي سـوي   «: بـرد  تعبير خيال انگيزي كه براي گسترة بي كرانِ دل معشـوق بكـار مـي   

هفـت گـردون    صحرا چه بود كه/ صحرا گم شد ميان پهناي دلت/ به پر و پاي دلت صحرا
تـوان از   ؛ در دايرة تخيالت موالنا، حتي مـي 12»كفّي ست گشاده پيش صحراي دلت/ بلند

هـر چنـد كـه از پنجـة او     / دوشـم  از ثور فلك شير وفا مـي «: شير وفا دوشيد» ثور فلك«
تـر اسـت از    امشـب بـه خـدا كـه خـوش     / گوشمهر چند كه دوش حلقه بد در / بخروشم

: ، در رباعي زير نيز درنـگ آميـز اسـت   »اشك«هاي شاعر دربارة  ؛ خيال پردازي13»دوشم
پيداسـت  / ريزد خون است، بيا ببين كه چون مي/ ريزد آبي كه از اين ديده چو خون مي«

كـه  چنـان   هـم . 14»ريـزد  خورد و ديده بـرون مـي   دل مي/ كه خون من چه برداشت كند
سـوز جالـب توجـه      هاي پي درپي خاكستر وجود عاشق در اثر عشـقي اسـتخوان   استحاله

بـاز از هـوس   / هم ال شد سوزيدم و خاكستر من/ عشقي آمد كه عشق ها سودا شد«: است
در » الحمـد «تشبيه خـود بـه   . 15»واگشت و هزار بار صورت ها شد/ سوز تو خاكستر من

زيبا با آن از ديگـر   و ساختن ايهامي» بقره«نا با واژة خوانده شدن و بازي خيال انگيز موال
اي اصل خوشي و هر چـه  / هر شش اي كرده به پنج شمع، روشن«: هاي اوست هنرنمايي

چـون بقـره بگيـر گـوش مـن و       هـم / خـواني  تا چند چو الحمد مرا مي/ داري همه خوش
ه خرابـات گـذر   روزي ب«: نظر افكنده است» نظر خويش«در اين رباعي شاعر بر . 16»كش
مـن بـر   / كردنـد  هر كس نظري به جانبي مي/ كردم اين دلق بشردوخت بدر مي/ كردم مي

آميـزد و يكـي كـار ديگـري را      همة حواس درهم مي گاهي . 17»كردم نظر خويش نظر مي
احـوال  / امروز كه درهم نگريديم به چشـم / دگر بديديم به چشم عمري رخ يك«: كند مي
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ناگـه ز درم درآمـد آن   «؛ 18»گفتيم به ابرو و شنيديم به چشم/ دل خويشتن از بيم رقيب

رويم / از ديدن و از گرفتن زلف چو شست/ لعل نوش كرده، بنشست جام مي/ بر مست دل
زآن / در چشمة دل مهي بديـديم بـه چشـم   «؛ 19»همه چشم گشت و چشمم همه دست

ماننـدة دل،  / زآن روز بـه گـرد گـرد آن چشـمة دل    / چشمه بسي آب كشيديم به چشـم 
  .20»دويديم به چشم همي

هـاي   بخشـي  خود، گـاهي از شخصـيت    هاي متفاوت و تازة موالنا براي بيان تجربه
هـاي او   توان گفت همه چيـز در سـروده   تا جايي كه مي. جويد انگيز مدد مي بسيار شگفت

 هاي مادي و انتزاعي و حتي احساسـات  اين رفتار وي با همة پديده. در تپش و تكاپوست
هايش را از زندگي، حركت، پويايي و شور و نشاط سرشـار   هاي دروني او، سروده و انديشه

/ او راسـت عروسـي و مـنش طبـالم    / عشق است قدح و ز قدحش خوشحالم«: كرده است
در خيـال موالنـا   . 21»كĤن روز كه بطّال نيم، بطّالم/ سوگند بدان عشق كه بطّال كن است

گوش شـب را بگيـر و   / مشب ز براي دل اصحاب مخسپا«: شود شب را گوشمال داد مي
. 22»مشتاب، مخسـپ ! بيدار بهي تو فتنه/ گويند كه فتنه خفته بهتر باشد/ برتاب، مخسپ

تا روز قيامـت  / امروز چو هر روز خرابيم، خراب«: زند مهتاب شحنه وار گردن خواب را مي
ـ  / مهتاب شبي آمـد و زد گـردن خـواب   / نرهيم از سيالب زي چـه بـاك دارد   از خـون ري

در چشـم آمـد خيـال آن در    «: توان بĤساني در گوش دو چشم، راز گفـت  مي 23»مهتاب؟
/ پنهان گفتم بـه راز در گـوش دو چشـم   / آن لحظه كزو اشك همي رفت شتاب/ خوشاب

همان گونه كه دل و جان در آثـار موالنـا پيوسـته از    24.»مهمان عزيز است بيفزاي شراب
و مدام سرگرم كار و كرداري خـاص بتصـوير كشـيده شـده      شخصيتي مستقل برخوردار

جان آمـد هـم از   / افكند دلم مرا به غوغا و گريخت«: گريزد نيز هراسان مي» زهره«است، 
بـربط بنهـاد زود بـر جـاي و     / آن زهرة بي زهره چو ديد آتـش مـن  / سر سودا و گريخت

خويش چو آهـن كـرده    توبه كه دل«: توبه قاتلي سنگ دل و خون ريز است. 25»گريخت
بـا  / چون زلف تو هر چند شكن در شـكنم / در كشتن بنده چشم روشن كرده است/ است
برجـه كـه سـماع    «: روح در رقص و سماع اسـت . 26»همان كنم كه با من كرده است توبه

سوداي قديم، آتش افزاي / و آن دف چو شكر حريف آن ناي شدست/ روح برپاي شدست
/ من عهد شكسته بر شكستي بزنم«. 27»وقت هيهاي شدستهاي تو كو؟ كه  آن/ شدست

نـاموس فـرودآرم و دسـتي    / اند امروز كه ارواح برقص آمده/ پرستي بزنم وز عشوه ره عشوه
عكس قد و رخسـارة آن  / است زار گلدر باغ اگر سرو اگر «: شود فكرت مست مي 28.»بزنم
م ار يكـي رگـش هشـيار    مـن كـافر  / آن فكرت من كه مست اين اقرار است/ دار است دل

وز شـيره  / جاني كه شراب عشق از آن سو خوردست«: شود باغ گلوگير جان مي 29.»است
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خونش ريزم كـه خـون مـا او    :/ آن باغ گلوي جان بگيرد، گويد/ و باغ آن نكورو خوردست

خندد و حتّي هـويتي مسـتقل از خـود     كند، مي دل با شاعر گفت و گو مي. 30»خوردست
با دل گفتم كـه دل از  «: گويد اي كه شاعر با او از حال زار دل سخن مي گونه دل دارد، به

خنديـد دلـم گفـت كـه ايـن      / بر ترش است و با تو ديگرگون اسـت  دل/ او جيحون است
» شـكر تـرش  «و در همـين ربـاعي،    31»آخر شكر ترش ببينم چـون اسـت  / افسون است

ان گرفتـه و بـه رشـتة عبـارت     تصوير پارادوكسيي تازه است كه در حوزة تخيل شاعر جـ 
عقل آمد و پند «: بوسد كند و پاي عاشقان را مي زني پيشه مي راه» عقل«يا . درآمده است

گه پنـد   چون در سرشان جاي/ زني كيش گرفت در ره بنشست و ره/ عاشقان پيش گرفت
خيال معشوق را پـايي اسـت كـه عاشـق     . 32»پاي همه بوسيد و سر خويش گرفت/ نديد
خـواهم  / اي روي تو از لطافـت آيينـة روح  «: است به تير مژه آن را مجروح سازدناك  بيم

ترسـم كـه شـود پـاي     / در ديده كشم ولي ز تيـر مـژه ام  / كه قدم هاي خيالت به صبوح
هـا و كاركردهـاي گونـاگون تصـور      پيوسته براي خواب و خيال نقـش . 33»خيالت مجروح

خوابم بشد / خواهم داد تو ز خيال تو هميوز / خوابم ز خيال روي تو پشت بداد«: كند مي
برخيز و بخسپ، يـار  «يا  34»خوابم خود مرد، چون خيال تو بزاد/ و دست به دامان تو داد

/ تا مـن مـانم كـه خـواب مـن بـاز بمـرد       / از حد بگذشت زحمت، آزاد آزاد/ دستوري داد
شـب را  / رمدوش آمـده بـود از سـر لطفـي يـا     «. 35»چندان كه براو خاك بود، عمر تو باد

خورشـيد تـو داري زكجـا    / پس و پيش نگه كن آخر: شب گفت/ فاش مكن اسرارم: گفتم
زلـف تـو   «: ؛ كار و كردارهاي زلف در اين رباعي نيز بسيار شگفت انگيز است36»صبح آرم

مشكش گفتم، از اين سخن تاب / ها برزد در مالش عنبر، آستين/ رزدبا هيبه حسن، ذوفن
و » دختـران عشـق  «؛ يا رفتارهاي جسـورانة  37»ها برزد يشتن زميندرهم شد و خو/ آورد

هـاي   هاي برجستة اين جان بخشي و كندن ريش و سبيل او از نمونه» غم«ها با  جدال آن
آن شب همه جان شوند، هر جـا  / هر شب كه ز سوداي تو نوبت بزنند«: خيال انگيز است

  .38»يد، سبلت و ريشش بكنندگر غم آ/ در چادر شب چه دختران دارد عشق/ كه تنند
بر گور من آن كو گـذرد، مسـت   «: گيرد بحر و عمد و گور و لحد را مستي فرا مي

در خـاك  / در بحر رود، بحر و عمد مست شـود / ور ايست كند، تا به ابد مست شود/ شود
است كه در دايرة تخيـل موالنـا   » كالم«و گاهي اين خود  39»رود، گور و لحد مست شود

مرغي كه پريد چون نگاهش / عاشق گشته است گفت بر اسرارم«: شود مست ميعاشق و 
بي برگـي  . 40»چندان گفتم كه مست شد گفتارم/ در خمار چمني! اي بلبل مست/ دارم؟

واهللا كـه ز انگبـين كـس    / تا كاسة دوغ خويش باشد پيشم«: را توان گوشمال دادن است
قفـس بجـان   . 41»را به بندگي نفروشـم  آزادي/ ور بي برگي به مرگ مالد گوشم/ ننديشم
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جـان  / وز هر دو جهان مهر گسستيم و شديم/ دل در كرم كريم بستيم و شديم«: آيد مي

عقـل بـراي   . 42»مـا نيـز قفـس را بشكسـتيم و شـديم     / در قفس و قفس بجان آمده بـود 
امروز چريديم، به شب هـم  / گويد كه نقد، اين باغ دريم دل مي«: گزد سرزنش دل لب مي

. 43»گرچه در رحمـت اسـت، زحمـت ببـريم    / گزدش عقل كه گستاخ مرو لب مي/ چريمب
از سـنگ  / اي سنگ زسوداي لبت آبسـتان «: شود سنگ از سوداي آب معشوق آبستن مي

از بهـر خـدا، از كـف    / آن جام چو جاني كه بدان كف داري/ برون كشي تو مكر و دستان
گـر شـام و گـر عـراق و گـر      «: آيد يگورستان دست زنان برقص در م. 44»مستان، مستان

تـا  / با منكر و بـا نكيـر هـم دسـتي كـن     / روشن شده زآن چهرة چون نورستان/ لورستان
تـو  ! اي دف«: تواند مخاطـب قـرار گيـرد    ؛ نعره نيز مي45»دست زند، رقص كند گورستان

اي نعـرة گوينـدة جوينـدة    / تو بزن بر رگ خون ايشـان ! اي كف/ بخوان ز دفتر مشتاقان
  46.»ببر مرا تا نه مكان! اي از نمكان/ !دل

هويـت و شخصـيتي انسـاني دارد كـه احساسـات و كـنش هـايي انسـاني          رمضان
دل گرسنة عيـد تـو شـد،    «: كند گرسنگي، شادي و سكوت و اندوه را تجربه مي: چون هم

بسته / با باطن پرآتش، اكنون رمضان/ وز عيد تو شد شاد و همايون رمضان/ چون رمضان
جهان گاهي گم كـرده سـر و پـا، از سـر عشـق، در      . 47»ن، دهان پرخون رمضانست دها

اي يك قـدح از درد تـو دريـاي    «: تكاپوي پريدن است و گاهي اسير پرهاي بستة خويش
اي / خواهد كه جهـان ز عشـق تـو برپـرَّد    / گم كرده جهان از تو سر و پاي جهان!/ جهان

دوش آن « : كفن افسانه مي گوينـد  چين و شكن هاي. 48»غيرت تو ببسته پرهاي جهان
روزي كه سفركنم از اين كهنه /نتوان بنبشتن و بنتوان گفتن/ چه برفت در ميان تو و من

گاه شخصيتي كـه ماللـت و    با عشرت در جاي 49»افسانه كند با تو شكن هاي كفن/ وطن
ي كـه خـود تشـبيه   » انگـور عـدم  «تواند كرد، گفت و گو و آن را به  مهجوري را درك مي

وز مجلس ما ملـول  / زما دور مشو! اي عشرت نزديك«: كند بسيار غريب است، تشبيه مي
: يـا  50»انگـور مشـو  ! واپس مرو اي شـراب / انگور عدم بدي، شرابت كردند/ و مهجور مشو

غم نيسـت  / اي بت پرستك شده! وي زاهد پير/ اي هستك شده! اي عشرت نيست گشته«
مه عاشق اسـت و شـب   . 51»اي رفراخ مستك شدهاز كوزة س/ اي اگرچه تنگ دستك شده

خاصـه  / خلوت كـن عاشـقان ز هـر بيگانـه    !/ داني شب چيست؟ بشنو اي فرزانه«: ديوانه
در جايي ديگـر، مـه   . 52»من مستم و مه عاشق و شب ديوانه/ هم خانه هست مه امشب كه

/ مه را ز هـواي خـويش دف زن كـردي   «: دف زن است و دريا كف زن و وسوسه صف زن
در كشـتن مـا   / آن وسوسه اي را كه زالحول دميـد / صد دريا را ز خويش، كف زن كردي

هرگز / تو توبه مكن كه من شكستم توبه«: گريد توبه خون مي. 53»دلير و صف زن كردي
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گريـد زدسـت دسـتم     خـون مـي  / صدبار و هزار بـار بسـتم توبـه   / نايد ز جان مستم توبه

گفـتم كـه   / مه دوش بـه بـالين تـو آمـد بـه سـراي      «: با ماه سر ستيز دارد زيرا. 54»توبه
شـب َگـرد و جهـان    / مه كيست كه با تو او نشيند يـك جـاي  / زغيرتش بكوبم سر و پاي

/ از شادي تو پر است شهر و وادي«: غم غمگين و گله مند است. 55»ديده و انگشت نماي
م همـه را  كـز غـ  / كس را گله اي نيست ز تو جز غم را/ اي روي زمين و آسمان را شادي

/ رخ زردي! گفتم كه غما خير بـود / غم را ديدم گرفته جام دردي«: ؛ يا56»اي آزادي بداده
خبـر مسـت   . 57»بـازار مـرا خـراب و كاسـد كـردي     / چه كنم چو شادي اي آوردي: گفتا
درهـم  / خيره است نظر در تو و يا تـو نظـري؟  / مست خبر از تو و يا تو خبري؟«: شود مي

خيال، مهمان اسـت و  . 58»نگري دزديده تو از گوشگكي مي/ و پري شده خانة دل از حور
/ در ديده وطـن سـاخت زنيكـو گهـري    / مهمان دو ديده شد خيالت گذري«: ديده ساقي

تـن دزدي  . 59»مهمان مني به آب، چندان كه خوري: / گفت ساقي خيال شد دو ديده مي
نـي،  / دانـي؟  ده اي، ميتو دوش چه خواب دي«: است كه كاالي خواب را نهان كرده است

چراش ! اي شحنه/ دزد است تن تو، كاله پنهان كرده است/ دانش آن نيست بدين آساني
در دست اجـل چـو در نهـم    «: تواند متحير شود ؛ و باالخره عدم نيز مي60»رنجاني زو نمي

در هـر دو  / هرگـز جـايي   حيران گردد عـدم كـه  / در كتم عدم درافكنم غوغايي/ من پايي
  .61»ت چنين شيداييجهان نيس

  آميزش ناسازها -2

هاي شگفت انگيـز او در عاشـقي،    دريافت هاي ديگرگونة موالنا در زندگي و تجربه
هـاي آن   زباني هنجارشكن و بياني متفاوت براي او به ارمغان آورده است كه يكي از نشانه

) رآورده اسـت آن چه كه امروزه به بيان پارادوكسيكال، نام ب. (آميزش مفاهيم ناساز است
اما بايد بياد داشت كه در پس اين تناقض ظاهري حقيقتي نهفته است كه به سازگاري و 

چـون   هاي موالنا هـم  اين رفتار هنري در رباعي. انجامد هم نوايي دوطرف متناقض نما مي
پـارادوكس را  . هـاي تالطـم روح اوسـت    هاي او بسامد باال دارد و يكي ديگر از نشانه غزل
در زيـر،  . توان در آن دسته از سخنان وي ديد كه رنگ و بـويي از شـطح دارد   تر مي بيش
يـا جـان   / دي آن كه ز سوي بام برمـا نگريسـت  «: نگريم هايي از اين رفتار را بازمي نمونه

بـي او بـه   / مرده است هر آن كه بي رخ خـويش بزيسـت  / فرشته است يا روح پري است
وز هر دو بريدنم نـه  / و نيستيم بيگانگي استبا هستي «. 62»خبر بودن از بي خبري است

. 63»شـوم، ز ديـوانگي اسـت    ديوانه نمي/ گر من ز عجايبي كه در دل دارم/ مردانگي است
گـر مـن   / هم پيرم و هم پيرم و هم كودك خرد/ هم صافم و هم صافم و هم تيره و درد«
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پيران خرابات غمت «. 64»گو مرده بدم زنده شدم، دوست ببرد/ بِمرم، مرا مگوييد كه مرد

/ شـدگان  بفرست شراب صـاف كـاين دل  / چون چشم تو، هم خفته و هم بيدارند/ بسيارند
آغاز بنه ترانة بي / مردانه بيا كه نيست كار تو مجاز«. 65»ني مست حقيقتند، ني هشيارند

آنـم كـه   «. 66»آخر ز گزاف نيست اين ريـش دراز / مال، خواجة شهري تو سبلت مي/ آغاز
وان لحظـه كـه سـاكن و    / آن دم كه خراب گشـته ام آبـادم  / خوار شوم، من شادم چو غم

لـب بسـتم و صـد سـخن     «. 67»رسـد فريـادم   چون رعد به چرخ مـي / خموشم چو زمين
/ گوشـت گفـتم  در سر دارم آن چه به / در گوش دلِ عشوه فروشت گفتم/ خموشت گفتم
از نازش معشـوقة  / ز ايام شدم من پير شدم، پير نه«. 68»چه دوشت گفتم فردا بنمايم آن
. 69»دانه شـدم، دام شـدم   در هر قدمي/ در هر نفسي پخته شدم، خام شدم/ خودكام شدم

سـر  : گفتـي / بـي كـارم و بـس شـگرف كـاري دارم     / اي دوست شكارم و شـكاري دارم «
او / امروز همه روزه بـه پـيش نظـرم   «. 70»آري دارم! آري دارم نگار/ سربريدن من داري؟

وز قوت آن باخبري، بـي  / از غايت حاضري، چنان مهجورم/ آن خراب و زير و زبرمبود، از 
وز كثـرت  / وز غايت آميزش تـو مهجـورم  / از بس كه به نزديك توام من دورم«. 71»خبرم

هم نور دل منـي و هـم راحـت    «. 72»وز صحت بسيار چنين رنجورم/ پيداشدگي مستورم
مـا را از  / ما را گويي چه داري از دوست نشان؟/ هم فتنه برانگيزي و هم فتنه نشان/ جان

هم فتنه برانگيـزي و  / هم نور دل مني و هم راحت جان«. »دوست بي نشاني است نشان
دل  «. 73»تا تو نبري گمان بد بر دگران/ گر بربستم خواب تو را نيم شبان/ هم فتنه نشان

ون شـد و شـكر   دل خـ / دريا خواهد شدن زافزون گشتن/ از طلب خوبي بي چون گشتن
اسرار مرا نهانـه انـدر   «. 74»دل ها خون شد در هوس خون گشتن/ كند، زآن كه بسي مي

ايـن  / گر جان داري مرا چو جان پنهان كن/ احوال مرا ز خويش هم پنهان كن/ جان كن
خونابـه روان ز چشـم   / چون زرد و نزار ديد او رويك من«. 75»رو ايمان كن كفر مرا پيش

اي ظالم مظلومـك بـدخويك   !/ دل جويك من: يد و به خنده گفتخند/ چون جويك من
هر چنـد چـو   / چينم من وز قند لبش نبات مي/ بينم من بينم آن را كه نمي مي«. 76»!من

بـا مـن تـرش اسـت روي     «  77.»ياسين نهلد دمي كه بنشينم من/ سين ميان ياسينم من
گـر  / ر زشـيريني خـويش  بيزار شود شك/ شيرين تر از آن ترش نديدم شكري/ يارم قدري

  .78»زان شكر ترش بيابد خبري

  استدالل هاي هنري -3

هاي خويش براي توجيه برخي رفتارها دسـت بـه اسـتدالل     موالنا گاهي در رباعي
گم باد سري كـه  «: ها، هنري، هنجارشكن و تازه است زند كه بسياري از اين استدالل مي
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درايـن ميـان   : گفتنـد / ن سـودا نيسـت  وان دل كه به جان، غرقـة آ / سروران را پا نيست

آمـد بـر مـن دوش، نگـاري     «. 79»من موي شدم، از آن مـرا گنجـا نيسـت   / نگنجد مويي
يعني كه چـون  / با روي چو آفتاب بيدارم كرد/ شيرين سخني، شكرلبي، شورانگيز/ سرتيز

با صـبر ز ديـدن تـو بيگانـه     / تا شمع تو برفروخت، ديوانه شدم«. 80»آفتاب ديدي، برخيز
از «. 81»يعني كـه پـري ديـدم و ديوانـه شـدم     / در روي تو بي قرار شد مردم چشم/ شدم

چشم بـد  : گفتم من مي/ وز ديدن تو دو ديده روشن بودم/ هميشه گلشن بودم روي تو من
گر رنج دهـد، بـه جـاي بخـتش     «. 82»جانا  مگر آن چشم بدت من بودم؟/ از روي تو دور

سـختش  / زان ناز كند سـخت كـه چـون بازآيـد    / مور بند نهد به جاي تختش گير/ گيرم
ور خوار كنـد، بـه   / گر جنگ كند، به جاي چنگش گيرم«. 83»گيرم، عظيم سختش گيرم

؛ 84»تا چون به برم آيد، تنگش گيـرم / گيرد؟ بر من داني تنگ چرا مي/ نام و ننگش گيرم
م چـو بـه   دسـت / بوسـم  آنم چو به دست نيست، اين مي/ بوسم بر ياد لبت لعل نگين مي«

خواهم كـه زعشـق تـو ز جـان     «. 85»بوسم آرم سجده و زمين مي مي/ نرسد آسمان تو مي
چـون  / خورشيد تو خواهم كه به بـاران برسـد  / وز بهر تو از هر دو جهان برخيزم/ برخيزم

گـويي كـه فـالن    / دانم جاني كه در او دوصد جهان مي«. 86»ابر، ز پيش تو از آن برخيزم
هر چشم كه بسته گشـت،  / او شاهد حضرت است و حق نيك غيور /دانم است و فالن مي

آن / تا نخروشـي، هـر آينـه نخروشـم    / نوشم من ناي توام از لب تو مي«. 87»دانم از آن مي
 ،ماننـد قلـم  «. 88»هـر خسـي نفروشـم    شكرت بـه  تا ني/ لحظه كه خامشم از آن خاموشم

ـ  / چو قلم سرم بري، سر نـنهم  گر هم/ سپيدكار سيهم ـر     چـون سر خـواهم، بـه  تـرك س
ما مـذهب چشـم شـوخ مسـتش     «. 89»چون با سر خود ز سرّ او شرح دهم/ خواهم گفت

ما هـم دل و  / هرچند شكست يار دل ها، شكند/ كيش سر زلف بت پرستش داريم/ داريم
وز غصـة افـزون تـو    / رفتي و ز رفتن تو مـن خـون گـريم   «. 90»جان بهر شكستش داريم

چون ديده برفت، بعد از آن چـون  / چو تو  رفتي، پي تو ديده برفتني، خود / افزون گريم
آن كـو غلـة   / وز ديدة كژّ منكران كژ نشويم/ تو كژبيني وليك ما راست رويم«. 91»گريم؟

بـا تـو قصـص و درد و فغـان     . 92»شاد است به روي ما كه ما ماه نويم/ خانه و مهگانه برد
چنـدين  / ام اين كه از غمـم شادشـوي   انستهد/ گويم ور گوش ببندي، پنهان مي/ گويم مي

بشـكافت و  / دل برد ز من دوش به صد عشـق و فسـون  «. 93»گويم غم دل با تو از آن مي
يعنـي كـه نپختـه اسـت، از آن     / فرمود در آتشش نهادن حالي/ بديد پر ز خون بود درون

لـيكن  / ا  توهمانم ب! ديگر نشدم بتا/ گفتم روزي كه من به جانم با تو«. 94»است پر خون
داروي ملولي رخ و رخسـارة  «. 95»بازم كه تا بمانم با تو زآن مي/ هرچه بازم، ببري دانم كه

از بهـر  / چندان نمك است در تو، دانـي پـي چيسـت؟   / وآن نرگس مخمورة خمارة تو/ تو
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ماه وآن گهاني بي : گويد مي!/ گاه اي ماه من گويم كه گشت بي«. 96»ستيزة جگرخوارة تو

اي مـاه  «.97»چو شب تيـره سـياه   در حال شود هم/ ماهي كه زخورشيد اگر برگردد/ گاه؟
/ چون دانستي برابر جان گشتي/ گرد فلك خويش خرامان گشتي/ برآمدي و تابان گشتي

اي روي زمـين و  / از شادي تو پر است شـهر و وادي «. 98»ناگاه فروشدي و پنهان گشتي
. 99»اي آزادي كز غم همه را بـداده / جز غم رااي نيست ز تو  كس را گله/ آسمان را شادي

دزد است تـن  / ني، دانش آن نيست بدين آساني/ داني؟ اي، مي تو دوش چه خواب ديده«
گفتـي كـه تـو ديوانـه و     «. 100»رنجاني چراش زو نمي! اي شحنه/ تو، كاله پنهان كردست

چـه آهـن   گفتي كـه چـه بـي شـرم و     / ديوانه تويي كه عقل از من جويي/ مجنون خويي
  .101»آيينه كند هميشه آهن رويي/ رويي

  روايت داستاني -4

از جمله رفتارهاي موالنا در قالب ربـاعي، آوردن داسـتاني كامـل در يـك ربـاعي      
هـاي   دادي است كه از راه كنش و گفت وگوي شخصـيت  گر رخ ها بيان اين داستان. است

هـايي از ايـن دسـت، هـم از      تانداس  از اين رو،. شود درگير در داستان بتصوير كشيده مي
كنش داستاني برخوردار است و هم از عنصر مكالمه و گـاهي توصـيفاتي دربـارة صـحنة     

از اين . خورد ها بچشم مي ها در اين داستان داستان و حاالت شخصيت ها و احساسات آن
تـوان تمـام اجـزاي پـي رنـگ را در       ها عمدتاً منسجم است و مي رو، ساختار پي رنگ آن

باران بـه سـر گـرم    «: هايي از اين رفتار موالنا اين چنين  است نمونه. ها شناسايي كرد آن
زد خـوش بطـي، كـه     پر مي/ بسيار چو ريخت، چست در خانه گريخت/ ريخت دلي بر مي

كه سـاز چـنگش    چنگي صنمي«. 102»كاين جان مرا خداي از آب انگيخت/ آن بر من ريز
وان قـول  / كĤيم بر تو غزل سرايان روزي/ هاست شبزد  اي همي بر چنگ ترانه/ به نواست

در خانة تـن مقـام دل   / بر چست امشب آمد خيال آن  دل«. 103»آمد راست مخالفش نمي
زد بـر دل مـن كـه دسـت و بـازوش      / دل را چو بيافت، زود خنجر بكشـيد / جست را مي

/ آمد مستگفتا كه شكست توبه، باز/ هم برزد دست چون ديد مرا مست، به«. 104»درست
با شب «. 105»دشوار توان كردن و آسان بشكست/ چون شيشه گري است توبة ما پيوست

شب روي به من كرد / اين زود گذشتن تو از  نقصان است/ گر به مهت ايمان است: گفتم
با دل گفـتم كـه دل   «. 106»ما را چه گنه؟ چو عشق بي پايان است:/ و چنين عذري گفت

خنديد دلـم گفـت كـه ايـن     / ُترُش است و با تو ديگرگون استبر  دل/ از او جيحون است
كـان فـالن زنـده ز    : دارم گفـت  دل«. 107»آخر شكر ترش ببينم چون است/ افسون است

گريان گشـتم، گفـت كـه ايـن     !/ جانش چو منم عجب كه بي جان چون زيست/ چيست؟
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، يـار در  دوش از سر لطـف «. 108»بي من كه دو ديدة ويم چون بگريست؟/ طرفه تر است

/ به خدا چنـان كـه مـاهي بـي آب    : گفتم/ بي ما چگونه بتواني زيست؟: گفتا/ ما نگريست
بازآمـد و  / عشقت به دلم درآمد و شـاد برفـت  «. 109»گفتا كه گناه  توست، بر ما بگريست

بنشست، كنون رفتـنش از  / به تكلف دو سه روزي بنشين: گفتم/ رخت عشق بنهاد، برفت
/ وز عشق دو زلف او به دنـدان بگرفـت  / فت، سر راه دلستان بگرفتدل ر«. 110»ياد برفت

عقـل آمـد و   «. 111»جست از دهنم، راه بيابان بگرفت/ پرسيد كيي تو؟ چو دهان بگشودم
گـه   چون در سرشان جاي/ زني كيش گرفت در ره بنشست و ره/ پند عاشقان پيش گرفت

/ بـر از مـن رنجيـد    بيت، دل برگفتم«. 112»پاي همه بوسيد و سرخويش گرفت/ پند نديد
به كدام : گفتا/ گفتم كه چه ويران كني اين بيت مرا؟/ گفتا كه به وزن بيت، ما را سنجيد

فـاش مكـن   : شب را گفـتم / دوش آمده بود از سر لطفي يارم«. 113»بيت خواهم گنجيد؟
. 114»خورشيد تو داري، ز كجـا صـبح آرم؟  / پس و پيش نگه كن آخر: شب گفت/ اسرارم

شـدم   همي آمد و من مي/ رخسارة عقل و روح را بخراشم/ ق آمد و گفت تا برِ او باشمعش«
/ هـم  دستارم و جبـه و سـرم هـر سـه بـه     «. 115»اين بار نيامدم كه آن جا باشم/ تا اكنون

كسـم،   هـيچ  مـن / نشنيدستي تو نام مـن در عـالم؟  / قيمت كردند، به يك درم چيزي كم
در چشم و رخم پديـد آثـار   / دار، رخ آلوده به خون دل رفتم بر«. 116»كسم كسم، هيچ هيچ

برد ز   دل«. 117»در پاي كشان سلسلة كن فيكون/ زنجير دريده بودم و رفته برون/ جنون
فرمـود در آتشـش   / بشكافت و بديد پر ز خون بود درون/ من دوش به صد عشق و فسون

كي كـه دلـم شـاد كنـد     تر«. 118»يعني كه نپخته است، از آن است پر خون/ نهادن حالي
و آورد / بسـتد ز مـن او خطـي بـه آزادي خـويش     / دارد به غمم زلف پراكندة او/ خندة او

وز خـارة او ايـن دل مـن    / بازآمد يار با دلي چون خـاره «. 119»خطي كه من شدم بندة او
. 120»چـاره  اندر زد چنگ، در من بي/ در مجلس، من بودم و عشقش چون چنگ/ صدپاره

چـه كـنم، چـو    : گفتـا / رخ زردي! گفتم كه غما خير بود/ گرفته جام درديغم را ديدم «
/ من دوش به كاسة رباب سـحري «. 121»بازار مرا خراب و كاسد كردي/ شادي اي آوردي

گفتا كه اگـر كاسـه زنـي،    / درآمد آن رشك پري  با كاسة مي/ ناليدم ترانة كاسه گري مي
چـون  / از ساقي كردم التماس مي مي/ اقيدوش از سر عاشقي و از مشت«. 122»كوزه خوري

توبه كـردم ز  «. 123»من نيست شدم، بماند ساقي باقي/ جاه و جمال خويش بنمود به من
از هيـزم توبـة مـن آتـش     / عشـقت بشـنيد از مـن ايـن ممتحنـي     / شور و بي خويشتني

/ دوش آمـد يـار در بـرم شـيدايي    «. 124»هان دگر توبه كني؟ سوخت مرا كه مي/ بفروخت
دولـت بـدر   ! / زهـي سـودايي  : گفـت  رفـت و همـي   مي/ م كه برو كه امشب اندر ناييگفت

  .125»آمدست، در نگشايي
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  ساختار نمايشي -5

شـايد بتـوان   . هاي موالنا در قالب گفـت وگـو سـروده شـده اسـت      برخي از رباعي
هـا نشـان داد كـه در آن،  تكيـة      اي الگوي دراماتيك را در ساختار اين دست ربـاعي  گونه
از . ها شخصيت تر بر كالم و گفتار است و نه توصيف و شرح احساسات و درون  ر بيششاع

توانـد ارزش هنريـي ويـژه داشـته باشـد و قابليـت هـا و         اين ديدگاه، پديدة يادشده مـي 
: بـراي نمونـه  . هاي موالنا را از ديـد هنـر نمـايش نشـان دهـد      رباعي هاي كالمي  ظرفيت

گفتا كه نـه بـس بـود    / ر آب مدار بي رخ نيكويتپ/ هست خاك كويت چشمم كه: گفتم«
پرسيد مهم كه چشم تـو مـه را   «. 126»همه عمر باشد آب رويت؟ از من/ كه در دولت من

گفـتم كـه   / پرسـم مـن   گفتا كه ز ماه عيد مي/ پرسيد گفتم كه بديد و مه ز مه مي/ ديد؟
: اشـكم، گفـت  : مگفت/ سحابي كم گير: چشمم، گفت: گفتم«. »پرسد عيد بلي عيد كه مي
خرابـي كـم   : گفـتم كـه تـنم، گفـت    / كبابي كم گير: گفتم كه دلم، گفت/ سرابي كم گير

/ بميـر : گفتم كه شد آب روغـنم، گفـت  / بمير: بنما كه چون كنم؟ گفت: گفتم«. 127»گير
چشـمم،  : گفتم«. 128»بمير: از روي تو شمع روشنم، گفت/ گفتم كه شوم شمع منِ پروانه

گفتم كـه تـنم، گفـت    / گفتم كه دلم، گفت كه پرخون كنمش/ شگفت كه جيحون كنم
چه كنم؟ گفـت كـه   : گفتم«. 129»رسوا كنم و ز شهر بيرون كنمش/ كه بعد از دو سه روز

آن جـا  / ور خود چه كنم زيـان شـوي، آواره  / جمله چه كنم بساز از يك باره!/ چاره اي بي
ام و تو جـاني و   من مرده/ نم پيمانهو م  گفتم كه تويي مي«. 130»اي همواره بروي كه بوده

گفـتم  «. 131»ديوانه كسي رها كنـد در خانـه؟  / خموش: اكنون بگشا در وفا، گفت/ جانانه
دل چـرا ز  : پس گفـتم / طريق هستي اندر پستي: دل گفت/ كه كدام است طريق هستي؟

گفتـا  / گفتم كه دال تو در بال افتـادي «. 132»گفتا زان رو كه درين در بستي/ پستي برمد؟
ديوانه تـويي كـه در دوا   :/ گفتم كه دماغ را دوا بايد، گفت/ كه خوشم، تو به كجا افتادي؟

دل / دانـي؟  محروم ز خدمت كي اي، مـي / از ناداني! با دل گفتم كه اي دل«. 133»افتادي
گفتي كه تو ديوانه «. 134»من الزم خدمتم، تو سرگرداني/ خواني تخته غلط مي: گفت مرا

گفتي كه چه بـي شـرم و چـه آهـن     / ديوانه تويي كه عقل از من جويي/ ييو مجنون خو
: گفتـا / اي گفتم كه چرا ترش شدي؟ سركه نه«. 135»آيينه كند هميشه آهن رويي/ رويي

خنديد كـه رو، تـو بـر    / زين پس چو آب و روغن باشم: گفتم/ اي زيرا كه با عدو آب و مي
  .136»يكي فعل نه اي
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  انسادگي و  صميميت بي -6

هاي مختلف مردم و گفـت وگـوي منظـوم و غيرمنظـوم او بـا       پيوند موالنا با گروه
زبان رباعيات او نيز زبـاني  . ها در سادگي و صميميت سخن او تأثيري بسزا نهاده است آن

هـاي   او بارهـا اصـطالحات و واژه  . است و بدون پيچ و خم هاي زبان رسمي ساده، صميمي
هاي هنري تبـديل كـرده    ها را به پديده رة مردم گرفته و آنغيرشاعرانه را از زندگي روزم

زبان او در  اين مواقع، با وجـود سـادگي و روانـي و حتـي بهـره گيـري فـراوان از        . است
تر مـوارد، زبـاني انگيزنـده و     هاي بياني، واژگان و فرهنگ عامه، در بيش مصطلحات، شيوه

  .افروزنده  است
شود، امـا درنـگ در مـتن     شمس نيز ديده مياين شيوة بيان در مثنوي وغزليات 

ها حد فاصل ميان زبان مثنوي و زبان غزليـات   دهد كه زبان اين سروده رباعيات نشان مي
گاه بينـابين   همان گونه كه دايرة تخيل شاعر در رباعيات نيز در همين جاي. شمس است

س الگوهاي زبان محاوره ها كامالً براسا گيرد، شيوة گفتار در بسياري از اين رباعي قرار مي
/ گريـزد؟ هرگـز   يا از تـو مـراد مـي   / درد تو عالج كس پذيرد؟ هرگز«: پرداخته شده است

از مـن زر و دل  «؛ 137»گيرم كه بكاشتم، بگيرد؟ هرگز/ گفتي كه نهال صبر در دل كشتي
زر كو؟ زر كـه؟ زر از كجـا؟   / حقا كه نه اين دارم و  نه آن حاصل!/ خواستي اي مهرگسل

بر مـا   مردم ز غم عشق، دمي«. »دل كو؟ دل كه؟ دل از كجا؟ عاشق و دل؟/ س و زر؟مفل
كـو؟ بـا كـه؟    / گفتي كه به وصل، با تو هم دم باشيم/ تا زندة جاويد شوم زان يك دم/ دم

كامالً از زبان محـاوره گرتـه   » او گريه و من گريه«عبارت . 138»كجا؟ شرم نداري هم دم؟
آمد سحري و بـر دل  / كه به روي خوب او رشك پري استآن كس «: برداري شده است

هـردو عجـب عاشـق     پرسـيد كـزين  / او  گريه و من گريه، كه تا  آمد صبح/ من بگريست
/ بـي كـارم و بـس شـگرف كـاري دارم     / اي دوست شكارم و شكاري دارم«. 139»كيست؟

كه نقد، اين گويد  دل مي«. 140»آري دارم! آري دارم نگار/ سر سربريدن من داري؟: گفتي
گرچـه  / گزدش عقل كه گستاخ مـرو  لب مي/ امروز چريديم، به شب هم بچريم/ باغ دريم

واگو كـه مـن   / رازي كه بگفتي اي بت خوش خويم«.  141»در رحمت است، زحمت ببريم
گـويم، خمـوش،    وامـي :/ گفت، به گريه درشدم، پس او گفت مي/ جويم از لطف تو اين مي

/ بنهاده چراغ عقل من، رايك مـن / ز گل دستك من، پايك من اي كرده«. 142»گويم وامي
آن «. 143»ناالن بـه تـو ايـن جـان شـكر خايـك مـن       / اندر بر خويش كن مها، جايك من

از غايت لطـف  / چون ديگ به جوش آمده از وي دل من/ حلوايي كه كم رسد آن به دهن
هيچ تـو را ميـل   گـر «. 144»كز وي دو هزار من تواني خوردن/ آن چنان خوش خوار است

گر هـيچ مـرا در دل تـو جاسـت     / ر نه كه رهي عاشق و تنهاست، بگو و/ سوي ماست، بگو
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/ زان دل ز مـن اي سـرو سـهي نسـتاني    « .145»گر هست بگو، نيست بگو، راست بگو/ بگو

اين است سـخن، تـا   / تا لب ندهي، دل ز رهي نستاني/ خواهي كه ز من دل تهي نستاني
/ كز اول بامـداد مسـت آمـده اي   / اي؟  وز ندانم به چه دست آمدهامر«. 146»ندهي نستاني

خـوش  «. 147»اي زيرا كه به خون دل، بدسـت آمـده  / گر خون  دلم خوري زدستت ندهم
آن روز دلـم ز  / اي خندان به دو لـب، لعـل گـزان آمـده    / خوش صنما تازه رخان آمده اي

موالنـا در ايـن گرتـه    . 148»كامروز دگر به قصد جـان آمـده اي؟  / سينه بردي بس نيست
اي ميـر  «: كنـد  رود كه گاهي زبـان گـدايان را نيـز تقليـد مـي      برداري تا آن جا پيش مي

هر صبح به پـيش   اي آن كه به/ شَي هللا! وي راحت و آرامش جان/ شَي هللا! مليحان جهان
 گر تـو «: گيرد ؛ و يا شيوة چوپانان را بكار مي149»شي هللا: گويد خورشيد جهان مي/ رخ تو

چوپـان جهـاني و امـان    / چون مـي  چون جمله نشاطي و سالمي/ نكني سالم ما را در پي
  .150»دفع گرگي، گر نكني هي هي هي/ ها جان

هاي موالنا باالسـت و   بسامد اصطالحات وام گرفته از فرهنگ عامة مردم در رباعي
يـن   شـماري از ا . گر آشنايي گسـتردة او بـا فرهنـگ تـودة مـردم اسـت       اين پديده نشان

در » چندان كه بر او خاك بود عمر تو بـاد «: هاي زير بازتابيده است اصطالحات در رباعي
از حـد  / برخيـز و بخسـپ، يـار دسـتوري داد    «: هاست مصراع آخر رباعي زير از اين نمونه

چندان كه بر او خاك بـود،  / تا من مانم كه خواب من باز بمرد/ بگذشت زحمت، آزاد آزاد
  .151»عمر تو باد

سـبيل  «و » سـبلت ماليـدن  «: تـوان مـوارد زيـر را برشـمرد     ها، مي ز ديگر نمونها
مـال،   سـبلت مـي  / آغاز بنه ترانة بي آغـاز / مردانه بيا كه نيست كار تو مجاز«: در» كندن

ماييم كه دل ز جسم و جوهر «. 152»آخر ز گزاف نيست اين ريش دراز/ خواجة شهري تو
از دولـت دل،  / مالـد  از كبر، جهان سبال خود مـي / يممهر از فلك و ّكرة اغبر كند/ كنديم

شوي، بـرو   عاشق چو نمي«: در» كاسه ليسيدن«و » پشم رشتن«؛ 153»سبلت او بركنديم
/ در كاسة سر چو نيستت بادة عشق/ صدكاري و صدرنگي و صدپيشه و پيس/ پشم بريس

بـا جـان دو   «: در» خفـتن خـرد در ميانـة راه   «. 154»در مطبخ مدخالن رو و كاسه بليس
جان طالب منـزل اسـت و   / شايد گفت با تو سخن مرگ نمي/ ات چنان گشتي جفت روزه

من عشـق  «: در» از تو چه پنهان دارم«. 155»اما خر تو ميانة راه بخفت/ منزل مرگ است
دو سه روز زحمـت از  : گفتم/ جان نشكيبد ز عشق تا جان دارم/ تو را به جاي ايمان دارم

باشـد كـه   / به فراق مـدتي بگـذارم  : گفتم«. 156»تم، از تو چه پنهان دارم؟نتوانس/ تو ببرم
نتوانستم، از تو چه پنهـان  / بس نوشيدم ز صبر و بس كوشيدم/ دارم پشيمان شود آن دل

يا بي غـم تـو دمـي    / گفتم كه دل از تو بركنم، نتوانم«: در» مرد بودن«شرط . 157»دارم؟
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پس «. 158»اي خواجه اگر مرد منم، نتوانم/ سودايت گفتم كه ز دل برون كنم/ زنم نتوانم 

فـاش مكـن   : شـب را گفـتم  / دوش آمده بود از سر لطفـي يـارم  «: در» و پيش نگه كردن
. 159»خورشيد تـو داري، زكجـا صـبح آرم؟   / پس و پيش نگه كن آخر: شب گفت/ اسرارم

خاريـد  / ينمآمد خندان نشست بر بال/ دار چو ديد خسته و غمگينم دل«: در» دل ندادن«
» جان و سر تو«كاربرد . 160»ندهد دل كه چنينت بينم هم مي/ سرم بگفت كاي مسكينم

/ تا ترك دل خويش نگيـري، نـدهم  «: گاه سوگند، در در جاي» به جان و سر تو«به جاي 
جان و سر تو كـه تـا   / حيلت بگذار، خويشتن مرده مساز/ وآن ِچت گفتم تا نپذيري ندهم

يـا  «: بـه معنـاي آمـاده شـدن و عـزم كـردن در      » ا در كفش كردنپ«. 161»نميري ندهم
يا هر يك را جداجـدا  / يا عزم كنيم و پاي در كفش كنيم/ صورت خودنماي تا نقش كنيم

بـه معنـاي   » انگشـت گـزان  «. 162»يا يك بوسه بده كه تا همـه بخـش كنـيم   / بوسه بده
جـان  / كه شد الغر تو در چرخ نگنجد آن«: به معني شاد در» انگشت زنان«اندوهگين و 

انگشت زنان بـرون شـدم   / انگشت گزان درآمدم از در تو/ چاكر آن كسي كه شد چاكر تو
يا رب چه دل اسـت ايـن و   «: به جاي گستاخي و سماجت، در» رو داشتن«. 163»از بر تو

برخاك درش هـر نفسـي سـر    !/ در جستن او چه جست و جو دارد اين!/ چه خو دارد اين
بـي  «: در» گم شدن گوسـاله كسـي را  «كناية . 164»هزار رو دارد اين: دخاكش گوي/ بنهد

غصـة بـي   ! اي جان و جهـان / روزي، نتوان گفت غم صدساله/ گاه شد و دل نرهيد از ناله
غـم را  «: در» خير بـود «جملة دعايي . 165»آن كس داند كه گم شدش گوساله/ گاه شدن

چه كنم چـو شـادي اي   : گفتا/ خ زردير! گفتم كه غما خير بود/ ديدم گرفته جام دردي
بـه معنـاي مـتهم    » جرم در جوال كـردن «يا . 166»بازار مرا خراب و كاسد كردي/ آوردي

از / بر بوي ثواب، در وبالم كردي؟/ چرا بي پر و بالم كردي؟! اي خواجه«: كردن كسي، در
يـاد شـده    همـة مـوارد   . 167»از بهر چه جرم در جوالم كـردي؟ / توبرة تو جو ندزديدم من

مـردم و بهـره گيـري هنـري از آن      گر توجه گستردة موالنا به فرهنگ و زبان عامـة  نشان
  .است

هاي موالنا يافـت كـه در آن، شـاعر بـا      هايي از واقع گويي در رباعي توان ريشه مي
تر، فرم داسـتاني   دادهايي كامالً ملموس را كه بيش تأثيرپذيري از وقايع جاري زندگي، رخ

بيـرون  / رفتم به در خانة آن خـوش پيونـد  «: كشد الً باورپذير است بتصوير ميدارد و كام
كاي عـارف و اي عاشـق   / اندر بر خود كشيد سختم چون قند/ آمد به پيش من خنداخند

/ خورد به جد، پياپي و تيزاتيـز  مي/ دار آمد قنينه بستد به ستيز دل«. 168»!مند و اي دانش
بـر مـن   «. 169»ن تا نرسي بـه جـاي، كـژدار و مريـز    هي/ كه نوش بادت اما: ساقي گفتش

گر نـرگس او بـه سـرمه آلـوده     / تا خيره شدم ز گرية بسيارش/ بگريست نرگس خمارش
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آمـد خنـدان   / دار چو ديد خسته و غمگينم دل«. »ها رخسارش آلوده شدي ز سرمه/ بدي

ندهـد دل كـه چنينـت     هـم مـي  / خاريد سـرم، بگفـت كـاي مسـكنيم    / نشست بر بالينم
/ خروشـت خـواهم  : خاموش شدم، گفـت / خموشت خواهم: بخروشيدم، گفت«. 170»بينم

رازي «. 171»خروشـت خـواهم  : ساكن گشتم، گفت/ برجوشيدم، گفت كه ني، ساكن باش
گفت، بـه گريـه    مي/ جويم واگو كه من از لطف تو اين مي/ كه بگفتي اي بت خوش خويم

آن كس كه به آب ديده اش «. 172»يمگو گويم، خموش، وامي وامي:/ درشدم، پس او گفت
نگذاشـت  / امروز به گاه آمد و گفتا كه سـماع / در جستن او روان چو آب جويم/ جويم مي

نـرويم از   مـا مـي  !/ باغ است و بهار و سرو عالي، اي جان«. 173»كه من دست نمازي شويم
نه خـالي  اي  ماييم و تويي و خا!/ بگشاي نقاب و در فروبند اي جان!/ اين حوالي، اي جان

/ خونابـه روان زچشـم چـون جويـك مـن     / چون زرد و نزار ديد او رويك من«. 174»!جان
رفتم به «. 175»!اي ظالم مظلومك بدخويك من!/ دل جويك من: خنديد و به خنده گفت

با دست بـا جنـون   : گفتا/ اين نبض مرا بگير و قاروره ببين/ زين الدين: طبيب و گفتمش
رشك آيـدم از شـانه و سـنگ، اي    «. 176»، تا باد چنين، باد چنينهله: گفتم/ گشته قرين

وين در كف پاي / آن در سر زلف تو چرا آويزد؟ / تا با تو چرا رود به گرمابه فرو؟!/ دل جو
/ خـوابم بربـود، حـال دل ناگفتـه    / خوردم بـاده بـا بـت آشـفته     مي«. 177»تو چرا مالد رو؟

رفتم بر يـار از  «. 178»شمع مرده، ساقي خفتهبر شده،  دل/ بيدارشدم زخواب مستي، ديدم
/ بگشاي در كـه مـن مسـت نـيم    : گفتم/ ز درم برو كه اين دم مستي: گفتا/ سر سردستي

و امشـب  / دوشينه مرا گذاشتي، خوش خفتـي «. 179»هستي هستي گفتا كه برو چنان كه
ه وقـت  كو آن سـخني كـ  / گفتم كه مرا تا به قيامت جفتي/ افتي هر سويي مي به دغل، به

/ رطلي دو درانداز و بيفـزا شـادي  / اي ساقي از آن باده كه اول دادي«. 180»مستي گفتي؟
يك بوسه «. 181»يا مست و خراب كن چو سر بگشادي/ يا چاشني اي از آن نبايست نمود

خوبي و كرم را چه نكـو  / شاگرد كه بودي كه چنين استادي؟/ ز تو خواستم و شش دادي
پوشـيدة  / امـروز مـرا سـخت پريشـان كـردي     «. 182»تو هـزار آزادي  اي دنيا را ز/ بنيادي

خوردي و نصـيب بنـده   / من دوش حريف تو نگشتم از خواب/ خويش را تو عريان كردي
/ آري: گفتم كه ز من سير شـدي؟ گفـت  / افتاد مرا با بت من گفتاري«. 183»پنهان كردي

. 184»ري: و، گفتـا دومـش چيسـت؟ بگـ   : گفـتم /  بده زآن چيز كـه زي اول اوسـت  : گفتا
گفتم كه بـه زر؟  / گر بوسه خري، بوسه ز من خر، باري/  داري ز هر دل: دار مرا گفت دل«

من دوش به كاسـة  «. 185»گفتم كه به جان؟ گفت كه آري آري/ گفت كه زر را چه كنم؟
گفتا كه اگـر  / درآمد آن رشك پري با كاسة مي / ناليدم ترانة كاسه گري مي/ رباب سحري

دريا صفتي، عجايبي، / من دوش به خواب در، بديدم قمري«. 186»ني، كوزه خوريكاسه ز
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گـر  «. 187»كز يارك دوشينه كه دارد خبـري؟ / گردم امروز به گرد هر دري مي/ سيم بري

گفتي تو كه بسـيار بـه   / چاره كسي را كه تواش يادكني بي/ دادكني، درخور خود دادكني
/ لب بر لـب هـر بوسـه ربـابي بنهـي     «. 188»يادكنيدانم كه چون مرا  من مي/ يادت كردم

وين جرم مرا تو دست / جرم همه را عفوكني بي سببي/ نوبت چو به ما رسد، بهايي بنهي
/ گفتم كه بـرو كـه امشـب  انـدر نـايي     / دوش آمد يار در برم شيدايي«. 189»و پايي بنهي

گفـتم بـه   «. 190»سـت، در نگشـايي   دولت بـدر آمـد  !/ زهي سودايي: گفت رفت و همي مي
/ كنـد؟ بنمـايي   گفتا كه چـه درد مـي  / نبضم بگرفت از سر دانايي/ دارويي فرمايي: طبيب

ديوانـه تـويي   / گفتي كه تو ديوانه و مجنون خويي«. 191»بردم دستش سوي دل سودايي
آيينه كنـد هميشـه آهـن    / گفتي كه چه بي شرم و چه آهن رويي/ كه عقل از من جويي

/ اي زيرا كه بـا عـدو آب و مـي   : گفتا/ اي را ترش شدي؟ سركه نهگفتم كه چ«. 192»رويي
  .193»اي خنديد كه رو، تو بر يكي فعل نه/ زين پس چو آب و روغن باشم: گفتم

هايي كه رنگ و بوي وقوع گـويي دارد، افـزون بـر بكـار      موالنا در آن دسته رباعي
ي مضامين واسـوختي را  گرفتن زباني ساده و طبيعي و نزديك به زبان محاوره، حتّي گاه

: كنـد  همگي از مناسبات طبيعي و واقعي ميان افـراد حكايـت مـي     نيز بكار برده است كه
از بـس  / هر شاخي دسـت  شوخي مكن و مزن به/ هشيار و چه مست صدبار بگفتمت چه«

افسوس كـه طبـع   «. 194»آب تو برفت و آتش ما بنشست/ كه دلت به اين و آن درپيوست
من داده بدم به تـو دل و  ديـده و   / جز دل شكني و سينه سوزيت نبود/ فروزيت نبود دل

ور بخـت  / گر ماه شوي بر آسمان كم نگـرم «. 195»ليك روزيت نبود تو برده بدي، و/ جان
فرمـاي كـه چـون مـار     / زين بيش اگر به يك پشيزت بخـرم / شوي، رخت به كويت نبرم

رخسـارة زرد مـن ز كـان زرد     /رفت آن كه دلم را ز غمـش درد بـدي  «. 196»بكوبند سرم
  .197»سرد بدي گر من ز تو برنگردمي / چون با دگري تو گرم كردي بازار/ بدي

همان شيوه كه مـردم   گاهي شاعر به تقليد از زبان محاوره، براي تأكيد مطلبي، به
كنند، آن واژه يـا جملـه را تكـرار     در كاربردهاي روزمره از تكرار واژه يا جمله استفاده مي

مسـت سـقط خـوش    / دشنامم ده كه مست دشنام تـوام «: از اين جمله است. است ه كرد
گر «. 198»من رام توام، رام توام، رام توام/ زهرآبه بيار تا بنوشم چو شكر/ خوش آشام توام

هـاي   دم، بنـدة دم  در من مي/ ور صحرايي آهوي صحراي توام/ دريايي، ماهي  درياي توام
قيمـت  / هم دستارم و جبه و سرم هر سه به«. 199»سرناي توامسرناي تو، سرناي تو، / توام

هـيچ   هـيچ كسـم،   مـن / نشنيدستي تو  نام من در عـالم؟ / كردند، به يك درم چيزي كم
ني چون دهقان خوشـة گنـدم   / ني از پي كسب سوي بازار شويم«. 200»كسم، هيچ كسم

. 201»مـا وقـف تـويم   ما وقـف تـو، مـا وقـف تـو،      / ني از پي وقف، بندة وقف شويم/ درويم
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گفـت كـه داد    مـي / زآن سوسـن آزاد، هـزار آزادي  / شـادي ! شادي شادي و اي حريفان«

  .202»دادي، دادي مها و دادي، دادي/ عاشقي من دادم
طلبـد كـه از    تـر مـي   هاي مختلف آن مجـالي گسـترده   كاركرد عنصر تكرار و گونه

باني او كه در پيوند بـا مناسـبات   اي از رفتارهاي ز اما گونه. حوصلة اين مقاله بيرون است
هاي واژگاني است در قالب انواع صنايع لفظي، از جمله جناس و سـجع   زباني و هنرنمايي

كنـد، بـراي    ها به مقصود اين جستار كمك مـي  يابد، كه بازگفت برخي از آن نمود مي... و
در «و » در صـيد بـدانيم  «، »دسـت زنـان  «و » دست زنان«، »سه نان«و » سنان«: نمونه

در اين رباعي چنـين كـاربردي هنـري را    » از بند، جهان«و » در بند جهان«، »صيد بدان
در / ما دست زنـانيم، نـه از دسـت زنـان    / ما مرد سنانيم نه از بهر سه نان«: دهد نشان مي

» به نـان «و » بنان«؛ يا 203»از بند، جهانيم نه در بند جهان/ صيد بدانيم، نه در صيد بدان
/ دورم ز كسي كه او بود مسـت زنـان  / من بندة مستي كه بود دست زنان«: اعيدر اين رب

: »پـرده در «و يـا   204»آلوده مبا بنان عشاق به نـان / دل چنينم، نه چنان باري، منِ خسته
گر / اين پرده نه پرده است كه اين پرده، در است/ جان و سر آن يار كه او پرده در است«

واژة . 205»اين حلقة در بـزن كـه در پـرده در اسـت    / درستپرده در است يار و گر پرده  
انديشه خط حق است، او بي خبـر  / منكر كه به انكار در انديشه در است«: در» ني شكر«

. 206»ني كرد و ندانست كه آن ني، شكر اسـت / گفتم كه زلعلت شكري هست مرا؟/ است
شـاهان  / او همه زار كشـد  آن نالة زير/ دار كشد چشمت صنما هزار دل«: در» بيدار«واژة 

از لشـكر  «: در» دم«واژة . 207»وآن نرگس بيدار تو بي دار كشد/ زمانه خصم بر دار كشند
اين طرفه تر اسـت كـز سـر    / بيش نماند وز هر چه مرا بود، غمي/ بيش نماند  صبرم علمي

بـر  / ماييم ز عشق يافته مرهم خـود «. 208»بيش نماند دهد و مرا دمي دم مي/ هنوز عشوه 
در هـر دم مـا عشـق    / تا هر دم ما چو جانب عشـق رود / هر دم، دم خود عشق نثار كرده 

مستي ز دو چشم پرخمار / دار تو كند دل خدمت لعل آب«: در» خار«. 209»بيابد دم خود
التـزام واژة  . 210»آن خار هنـوز خارخـار تـو كنـد    / گر از سر گور من برآيد خاري/ تو كند

گفـتم  / گفتا كه به وزن بيت ما را سـنجيد / بر از من رنجيد دل برگفتم بيت،«: در» بيت«
بـازي شـاعر بـا    . 211»گفتا به كدام بيت خواهم گنجيـد؟ / كه چه ويران كني اين بيت مرا

بر لـب نوشـين    مي / دل ياد تو آرد، برود هوش ز هوش«: در» گوش«و » چشم«هاي  واژه
دارد  آواز تـو را گـوش همـي    /دارد چشـم  ديـدار تـو را چشـم همـي     / تو كي گردد نوش؟

بـي كـارم و بـس شـگرف     / اي دوست شكارم و شـكاري دارم «: در» سر«واژة . 212»گوش
» گشـاد «واژة . 213»آري دارم! آري دارم نگار/ سر سربريدن من داري؟: گفتي/ كاري دارم

بگشاي بـه خنـده   / ها روان شادي دارم بي شادي/ بيرون ز دو كون، من مرادي دارم«: در
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من غير تو را گزين «: در» چرخ«واژة . 214»زيرا ز گشاد آن گشادي دارم/ ان خود راآن لب

گويي كـه ز چـرخ تـا بـه كـي چـرخ       / درمان دل حزين ندارم چه كنم؟/ ندارم، چه كنم؟
مانند قلم، سپيدكار «: در» سر«و » سر«. 215»من كار دگر جز اين ندارم چه كنم؟/ زنيم؟
/ چون سر خواهم، به ترك سـر خـواهم گفـت   / ، سر ننهمگر همچو قلم سرم بري/ سيهم

اي سـنگ ز  «: در ربـاعي زيـر  » مسـتان «واژة . 216»چون با سر خود ز سرِّ او شـرح دهـم  
آن جام چو جـاني كـه بـدان    / از سنگ برون كشي تو مكر و دستان/ سوداي لبت آبستان

اي «: در» نـه مكـان  « و» نمكان«واژة . 217»از بهر خدا، از كف مستان، مستان/ كف داري
  اي نعـرة گوينـدة  / تو بزن بـر رگ خـون ايشـان   ! اي كف/ تو بخوان ز دفتر مشتاقان! دف

يـا  «: در» دل بـر مـن  «و » بر من دل«. 218»مرا ببر تا نه مكان! اي از نمكان!/ جويندة دل
اي دلبر من مباش بي دل / ني دل بر من باشد و ني دلبر من/ دلبر من بايد، يا دل بر من

بيـنم آن   مي«: در» ياسين«و » سين«. 219»بر من به كه دوصد دل بر من يك دل/ بر من
/ هرچند چو سين ميان ياسينم مـن / چينم من وز قند لبش نبات مي/ بينم من را كه نمي
زيـن  : رفـتم بـه طبيـب و گفـتمش    «: در» باد«؛ 220»كه بنشينم من نهلد دمي ياسين مي

هلـه،  : گفتم/ باد است با جنون گشته قرين: گفتا/ ه ببيناين نبض مرا بگير و قارور/ الدين
  ...و 221»تا باد چنين، باد چنين

  ساخت تصاوير متقارن -7

آورد كه بـا جملـة    موالنا گاهي از راه وارونه كردن جمالت، تصاويري تازه پديد مي
گـر  در آن حالت، گويي تصوير يك قرينه در آينة قرينة دي. گيرد نخست در تقارن قرار مي

در خواب مه دوش روانـم  «: از اين دو تصوير، عمدتاً يكي عكس ديگري است. افتاده است
يـا بـر   / يا بر گل تر،كان شـكر جوشـيده اسـت   / با رو و لبي كه روشني ديدست/ ديدست

وان زلـف  / چون دانستم كه عشق پيوست من اسـت «. 222»شكرستان گل تر روييده است
امروز چنـانم كـه قـدح    / بودم دي مست قدح ميهرچند كه / هزارشاخ در دست من است

يا مرگ بود به طبـع يـا خـواب    / هر عمر كه بي ديدن اصحاب بود«. 223»مست من است
نـه آب  «. 224»زهري كه تو را صـاف كنـد، آب بـود   / آبي كه تو را تيره كند، زهر بود/ بود

ن ز عاشـقان  نه جـان و جهـا  / نه ماهي از آن آب روان سير شود/ روان ز ماهيان سيرشود
گفتي كـه بيـا كـه بـاغ خنديـد و      «. 225»نه عشق از آن جان و جهان سير شود/ تنگ آيد

/ هام چـه سـود؟   آن جا كه تو نيستي، از اين/ شمع است و شراب و شاهدان چو نگار/ بهار
بنمـاي بـه مـن رخ تـو اي شـمع      «. 226»ها به چه كار؟ وآن جا كه تو هستي، خود از اين

چون بي تو بوم، / تا با تو بوم، مجاز من جمله نماز/ نه روزه دارم، نه نمازتا ناز كنم، / طراز



 

 138 الدين محمدبلخيهاي جهاني موالنا جاللالمللي انديشههمايش بين 

  
خـو   وقت است كه آن لطيف/ تا كي ز زمانه رنگ و بو را بينم؟«. 227»نماز من جمله مجاز

در هـر  «. 228»در خود نگـرم، خيـال او را بيـنم   / در وي نگرم، خيال خود را بينم/ را بينم
اگـر يكـي تـو دو    ! اي احـول / بيـنم  ردمكش را ملكـي مـي  هر مـ / بينم فلكي، مردمكي مي

دي از تـو چنـان بـدم كـه گـل در      «. 229»بيـنم  برعكس تو، من دو را يكي مـي / بيني مي
چـون پـاي   / من چون نزنم دست كه پابند مني؟/ امروز چنانم و چنان تر ز چنان/ بستان

رد بـه غمـم زلـف    دا/ تركي كه دلم شاد كند خنـدة او «. 230»نكوبم كه تويي دست زنان؟
. 231»و آورد خطي كه من شدم بندة او/ بستد ز من او خطي به آزادي خويش/ پراكندة او

آن گـه كـه   / از سر بنه آن وسوسـه و غوغـا تـو   / خواهي كه مقيم و خوش شوي با ما تو«
اي آن كـه بـه جـان    «. 232»آن گاه چنان شوم كه بودم با تو/ چنان شوي كه بودي با من

در عشـق  / بي عشق مباش، تا نباشي مرده/ شرمت بادا چرا چناني زنده؟/ اين جهاني زنده
  .233»بمير، تا بماني زنده

گاهي نيز براي وارونه كردن حقيقت در ذهن مخاطب، از تكرار واژگان به صـورت  
كشـد و سـپس از راه    اي را بتصوير مي يعني در پارة نخست پديده. كند وارونه استفاده مي
ن مندرج در آن تصويرسازي، حقيقتي را كه اثبـات كـرده اسـت، نفـي     وارونه كردن واژگا

امشـب ز  «: شكند بدين سان قطعيت پذيرفته شده در ذهن مخاطب را درهم مي. كند مي
گوينـد كـه فتنـه خفتـه     / گوش شب را بگير و برتاب، مخسپ/ براي دل اصحاب مخسپ

/ گذرد به درياي روان ميكشتي كه «. 234»مشتاب، مخسپ! بيدار بهي تو فتنه/ بهتر باشد
پنـداريم كـاين    مـي / گذريم زين جهـان در رحلـت   ما مي/ گذرد پندارد كه نيستان مي مي

هـر دم ملكـي بـه رايگـان     / بخشـد  درويـش كـه اسـرار نهـان مـي     «. 235»گذرد جهان مي
درويـش كسـي بـود كـه جـان      / طلبـد  درويـش كسـي نيسـت كـه نـان مـي      / بخشـد  مي
  ...236»بخشد مي

  نتيجه گيري

هـاي پيرامـون    النا يكي از برجسته ترين سخن سراياني است كه معموالً پديدهمو
چون  كالم وي هم. دهد ها را گزارش مي بيند و با بياني هنري آن خود را با نگاهي تازه مي

هايش، پي درپي در حال زايش و سرشار از تازگي است تا جـايي كـه    احساسات و انديشه
اي تازه از انديشه، خيال و احساسات را پـيش   كه دريچه توان يافت كم تر سخني از او مي
هاي او نيز بارها  اين عالقه و گرايش به نوگويي و نوجويي در رباعي. روي خواننده نگشايد

اي عاشق  گفتـار  «: بروشني بازتابيده و او خود بر اين گرايش هميشگي تأكيد كرده است
اي / وزيت چو نيست علم نونـو، هلـه رو  ر!/ وران قهارة كن اي گرز سخن!/ و تفاصيل سخن
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چـون  / است منزلي بسـپردن   هر روز خوش«: و نيز 237»هاي كهن در سخن! كهنه فروش

امروز حديث تازه / دي رفت و حديث دي، چو دي هم بگذشت/ آب روان فارغ از افسردن
  .238»بايد كردن

تـر در   اسـي، كـم  شن در كارنامة موالنا پژوهي، بررسي رباعيات او از ديدگاه زيبـايي 
هايي هنري و شايستة  ها نيز سروده در حالي كه اين سروده. كانون توجه قرار گرفته است

آن چـه در ايـن مقالـه بـه اشـاره گذشـت، يـادآوري برخـي از         . بازخواني و بررسي است
هـدف كـه شـايد توجـه كسـاني را بـراي        رفتارهاي هنري موالنا در رباعيات بود، بـا ايـن  

  .تر برانگيزد هاي بيش واكاوي
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  :ها نوشت پي

 .1774، ص 1381موالنا،  .1
 .1579همان،  .2
 .1859همان،  .3
 .1869همان،  .4
 .1871همان،  .5
 .1884همان،  .6
 .1890همان،  .7
 .1773همان،  .8
 .1861همان،  .9

 .1771همان،  .10
 .1879همان،  .11
 .1775همان،  .12
 .1858همان،  .13
 .1789همان،  .14
 .1739همان،  .15
 .1836همان،  .16
 .1850همان،  .17
 .1857همان،  .18
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 .1857همان،  .20
 .1858همان،  .21
 .1743همان،  .22
 .1741همان،  .23
 .1741همان،  .24
 .1745همان،  .25
 .1751همان،  .26
 .1752همان،  .27
 .1860همان،  .28
 .1753همان،  .29

 .1752همان،  .30
 .1763همان،  .31
 .1774همان،  .32
 .1776همان،  .33
 .1776همان،  .34
 .1776همان،  .35
 .1854همان،  .36
 .1789همان،  .37
 .1807همان،  .38
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 .1902همان،  .55
 .1907همان،  .56
 .1908همان،  .57
 .1914همان،  .58
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 .1915همان،  .59
 .1925همان،  .60
 .1932همان،  .61
 .1768همان،  .62
 .1769همان،  .63
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 .1849همان،  .67
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 .1852همان،  .81
 .1852همان،  .82
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 .1908همان،  .121
 .1914همان،  .122
 .1921همان،  .123
 .1926همان،  .124
 .1933همان،  .125
 .1776همان،  .126
 .1828همان،  .127
 .1828همان،  .128
 .1837همان،  .129
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 .1906همان،  .181
 .1906همان،  .182
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 .1909همان،  .183
 .1911همان،  .184
 .1911همان،  .185
 .1914همان،  .186
 .1916همان،  .187
 1927همان،  .188
 .1932همان،  .189
 .1933ان، هم .190
 .1934همان،  .191
 .1935همان،  .192
 .1935همان،  .193
 .1760همان،  .194
 .1820همان،  .195
 .1855همان،  .196
 .1907همان،  .197
 .1863همان،  .198
 .1863همان،  .199
 .1864همان،  .200
 .1872همان،  .201
 .1907همان،  .202
 .1878همان،  .203
 .1878همان،  .204
 .1755همان،  .205
 .1755همان،  .206
 .1794همان،  .207
 .1799همان،  .208
 .1812همان،  .209
 .1805همان،  .210

  
  
 

 .1818ن، هما .211
 .1839همان،  .212
 .1853همان،  .213
 .1853همان،  .214
 .1860همان،  .215
 .1865همان،  .216
 .1873همان،  .217
 .1877همان،  .218
 .1884همان،  .219
 .1885همان،  .220
 .1888همان،  .221
 .1753همان،  .222
 .1762همان،  .223
 .1809همان،  .224
 .1813همان،  .225
 .1823همان،  .226
 .1829همان،  .227
 .1861همان،  .228
 .1862همان،  .229
 .1873همان،  .230
 .1889همان،  .231
 .1889همان،  .232
 .1897همان،  .233
 .1743همان،  .234
 .1743همان،  .235
 .1786همان،  .236
 .1795همان،  .237
 .1880همان،  .238

  :ها مأخذ رباعي

، كليات شمس تبريزي، بـه كوشـش دكتـر    1381موالنا، جالل الدين محمد، 
  .قطره: توفيق سبحاني، تهران

 


