
 

 واکاوی مرگ اندیشی موالنا و بازتاب آن در شعر معاصر عمّان

 صادق البوغبیش، دانشجوی دکتری رشتة زبان و ادبیات عربی

 رسول بالوی، هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 

 چکیده

 گیرد که اکثرهای عرفانی را در بر میمسألة مرگ و پرداختن به آن بخش اعظم سروده

های تاناندیشی، در داسنشأت گرفته از مسائل دین و اسطوره است. مرگتوجّهات آنها 

ر مدّ نظ دبیاتامثنوی معنوی و حّتی در غزلّیات موالنا، جایگاه واالیی دارد. مرگی که در 

که  هایی در جهت توضیح و تفسیر اعتقادات اخالقی و عرفانی استاست، بیشتر نکته

هایی هز ترجماشوند. شاعران عرب با استفاده محسوب میای از ادبیّات تعلیمی عرفانی نمونه

دند، و شنا شآهای موالنا در دسترس آنها قرار گرفت با این شخصیّت مهم جهان که از نوشته

 های نویسدگانهای وی در بسیاری از نوشتهچنان شیفتة آن شدند که رّد پای اندیشه

ذهب را مین و دویسندگان عّمانی که حضور شود. در این بین نمتأخّر و متقدّم آنها یافت می

یشی اندگهای موالنا دارند، و مردانند، ارتباط عمیقی با اندیشهاساس ادبیات خود می

نا در ح موالحضرت موالنا تاثیر شگرفی بر این شاعران داشته است، چنانچه خواهیم دید رو

 ا حضرتبنایی ملموسی اندیشی این شاعران نمایان است، و از جمله شاعرانی که آشمرگ

ف ی، و سیلربیعتوان به: یونس البوسعیدی، عائشة السیفی، عبدالرزّاق ااند میموالنا داشته

ا برویی هایی چون بیهودگی جهان، وحدت مرگ و حیات، رویاالرحبی؛ اشاره کرد. اندیشه

ش شود. این پژوهش براساس روهای این شاعران دیده میمرگ و الزمة آن در سروده

 های اینها و سرودهاندیشی موالنا در نوشتهتحلیلی نشان خواهد داد که مرگ-توصیفی

نی با زبا وای دیگر شاعران نمایان است و تنها تفّکرات این اندیشمند بزرگ جهان را به گونه

 اند. متفاوت منتقل کرده

  ن.مّااندیشی، جالل الدین موالنا، ادبیات عواژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی، مرگ

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه

راس از هد آن است، از جمله ابعا های ادبیمایهترین بناندیشی در ادبیات معاصر از مهممرگ

را  مرگ است. پذیرش مرگ نزد اندیشمندان این تفکّر سخت و دشوار است، آنان مرگ

و  گدۀ مردانند. نتیجة این دیدگاه، فرار از پدیای رمزآلود، مخوف، و تاریک میپدیده

ین اای متفاوت با گیری سرسختانه در برابر آن است. این در حالی است که اندیشهموضع

دم فتن و قپذیر ای جهتِ رهایی از بنِد ذلت، و فرار از تن دانستند واندیشه؛ مرگ را پدیده

ائم در دان دگذاشتن در آغوش مرگ راهی برای رهایی از رنج و اندوه دنیاست. این اندیشمن

 پرورانند. یدۀ مرگ هستند و شوق آغوش گرم مرگ را در سر میتوصیف پد

در  های تودرتو و تمثیل رمزی، مطالب مهمّ عرفانی راحضرت موالنا با کمک حکایت

های خود شهای منحصر به فرد برای ابراز اندیکند. موالنا شیوهترین زبان، بیان میساده

ن ر میاگوهای طوالنی، دوها و گفتیتداشت. ایشان در شیوۀ استفاده از داستان و حکا

 :1380، دریانهاست تا از طریق، اندیشه و آرای خود و دیگران را بیان کند )پورنامشخصیّت

اه ود، رخ(. این شاعر و نویسندۀ ایرانی برای بیان رموز اخالقی، عرفانی و شرعی 271

کند، یسند م، سرگرم و خرهاالمثلگیرد، و خواننده را با داستان و ضربداستان را پیش می

ها شهترین این اندیای ساده شرح و بسط دهد، که مهمتا بتواند اندیشة خود را به گونه

 اندیشی در میان خاص و عام است. پرداختن به مرگ

اند، زیرا ای داشتهدر این چند دهة اخیر در خاورمیانه، نویسندگان به مسألة مرگ توجّه ویژه

بر سر ممالک اسالمی سایه افکنده است، شاعران عّمان با استفاده  هاستمباحث جنگ سال

اند و بسیار واضح و های موالنا، به مسألة مرگ نگاهی موالنایی داشتهاز آشنایی با اندیشه

اند. بسیاری از نویسندگان های موالنا آشنایی داشتهنمایان است، که این شاعران با اندیشه

اند، و قطعًا های اروپایی و آمریکایی تحصیل کردهدانشگاه کشورهای حوزۀ خلیج فارس در

ای پژوهان برجستهاند، همچنین به زبان عربی مولویهای ادوارد ژوزف را دیدهترجمه

همچون یوسف بن احمد المولوی السوری، عبدالعزیزکه، عبدالوهاب عزّام، محّمد عبدالسالم 

ری، عنایة اهلل ابالغ افغانی، محمد حسن کفافی، ابوالحسن علی ندوی، محمد فراتی السو

األعظمی و ترجمة خوب و موّفق علی عیسی العاکوب شاعر و مترجم پرکار سوری با عنوان 



 
قطعاً در دسترس فرهیختگان عّمانی بوده، تا تأثیر آنها از این نویسندۀ « الطریق إلی اهلل»

 بزرگ تجلّی یابد. 

 بیان مسأله

بغ فرهیختگان جهان عرب برای شناختن و شناساندن نواهای ها از نخستین کوششقرن

رباعّیات  گذرد. در آغاز، شاهنامة فردوسی،زبانشان میهای همادبیات کهن فارسی به ملت

م هجری ا هفتخیّام و آثار سعدی و حافظ، سپس آثار ادیبان نامدار دیگری از قرون پنجم ت

زبان را پژوهان عربیفارسی همچون ناصر خسرو، عطار و مولوی، همّت مترجمان و

ثار در آ اندیشی در مثنوی مولوی و نیزهـای منظـوم عرفـانی و مرگبرانگیخت. داسـتان

اسـتان ـرا دهای دالویز برای فرهیختگان عرب اسـت زیدیگر نویسندگان ایرانی دیگر پدیده

ها حال استانند؛ این دیابدانند و خود را بدان نیازمند میمنظـوم عرفانی را هنر ایرانیان می

ارد و ربی دو هوایی متفاوت از آثار غامض و سنگین عارفان عرب همچون ابن فارض و ابن ع

توجّه  ست کهپردازد از این رو طبیعی اهای عرفانی میسازی و تعمیم آموزهآشکارا به ساده

-ـیفیوصنوشتار حاضر، پژوهشی اسـت ت .پژوهان عرب را به خود جلب کندمترجمان و ادب

ه مّان، کاصر عاندیشی موالنا و تأثیر آن بر شاعران معتحلیلی کـه بـا هـدف شناسـایی مرگ

 اند. ها و یا شروح آثار آن؛ شناختهموالنا را یا از راه ترجمه

 های پژوهش سؤال

 شود تا به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:در این پژوهش تالش می

 ؟ونه استاً، چگدر جهان عرب عموماً، و ادبیات عمّان خصوصبازتاب شعر و اندیشه موالنا  -1

 اندیشی موالنا را در شعر خود استفاده کردند؟چگونه شاعران عّمان مرگ -2

 ت؟هایی بوده اسگیری ادبیّات عرب از شعر و اندیشة موالنا، بیشتر از چه راهابزار بهره -3

 فرضیۀ پژوهش

شخصیّت و شعر موالنا، دیدگاهی معتدل، مثبت، و دیدگاه پژوهشگران ادب عربی دربارۀ 

گیری ادیبان جهان عرب، دربارۀ موالنا از طریق ترجمه موازی است و بیشترین ابزار بهره

های انگلیسی و عربی که از آثار موالنا در بوده است. شاعران عّمان با استفاده از ترجمه

اندیشی اند، و مرگنا آشنایی تام داشتههای موالدسترس آنها قرار داده شده است، با اندیشه

ای اندیشی موالنا، اندیشهاند، زیرا مرگوی را برای بیان درد ملّت عرب معاصر اختیار کرده

اندیشی مکاتب غربی متفاوت است، و این همان چیزی است اسالمی است و با مرگ-عرفانی



 
اصر عمّان با در اختیار داشتن که در نظر شاعران، جامعة آنها به آن نیاز دارد. شاعران مع

اند تا با این شخصیّت پژوهان متعّهد توانستههای مهم از مولویها، شرح و بسطترجمه

 اند. های ایشان را در شعر خویش استفاده کردهجهانی آشنا شوند، سپس اندیشه

 پیشینۀ پژوهش 

ز سیاری ابست و وشته شده اها نالدین موالنا آثاری به عربی و دیگر زباندر ارتباط با جالل

های شهاندی اند، اّما تأثیرهای وی را با فرهیختگان دیگر تطبیق دادهپژوهشگران اندیشه

 وشتارای از نویسندگان عمّان تاکنون نوشته نشده است. در این نموالنا بر مجموعه

 . در اینکردم اندیشی موالنا و تأثیر آن بر نویسندگان و شاعران عمّان را کاوش خواهیمرگ

 ن دید.پایی ترین آنها را در سطورای از مهمتوان خالصهراه به منابعی نظر داشتیم که می

امین تاب مضباز»ای با عنوان امیر مقدم مّتقی و پرویز احمدزاده، و حلیمه زبرجد مقاله

لعات طاممجلة  در« نامه موالنا در شعر معاصر عرب )با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور(نی

ر این ، منتشر کردند. د75-49صص 1395، زمستان 40ادبیات تطبیقی، سال دهم، شمارۀ 

 از عشق ته، ومقاله ابتدا نی نامه و تأثیر آن بر جبران خلیل جبران مورد پژهش قرار گرف

ا د موالنقی نزحقیقی در نی نامه، و تشبیه نوای نی به جسم وروح، و آتش و نور، و عشق حقی

عر اوی شاحنامه و خلیل انند آن در نزد جبران خلیل سخن گفته شد. سپس نیو کاربرد هم

در  اده شد.رار دمعاصر لبنانی که همانند موالنا نی را نغمة دمسازی و مشتاقی مورد تطبیق ق

ی ست و ننامه وابیاتی که نی را حکایت روح بشری دانسته اسومین قسمت این پژوهش نی

أثیر ه و تنامبرد. سپس نیرد طلب را از موالنا به ارث میرا حکایت راه عشق و حکایت د

شاعر  ، اینشگرف آن بر ابراهیم ناجی شاعر األطالل مصری را مورد پژوهش قرار داده است

ن کشد. سپس حسیها را به آتش میبیند که تمام ناخالصیهمانند موالنا در نی آتشی می

گو ن را بازها و یاد نیستااو و شرح حال اشتیاقنامه بر زندگی ادبی مجیب المصری و تأثیر نی

 شان ازنامه در حیات ایکنند، و در آخر شاعر فلسطینی محمود درویش و جایگاه نیمی

 شود. سوزاند دیده میها را میموسیقی نای، و افشاگر آن، و آتشی که ناخالصی

های الهی موالنا هنغم»ای دیگر سهیال صالحی مقدم پژوهشی با عنوان همچنین در مقاله

منتشر کرده  1387در مجلة ادبیات تطبیقی، سال « الدین و جبران خلیل جبرانجالل

همان نی است که موالنا مثنوی «  النبی»است. ایشان عقیده دارند که نی جبران در داستان 



 
های نوشتاری از دو نویسنده معنوی را با آن آغاز کرده است. پژوهشگر جز چند نمونه

 اند. های لغوی و لفظی چیز دیگر ذکر نکردهتوشباه

بی ر العرنای الرومی فی لهاۀ الشع»ای دیگر از پژوهشگر وفیق سلیطین با عنوان مقاله

نتشر شده م 1389، بهار 1که در مجلة دراسات فی اللغة العربیة وآدابها العدد« الحدیث

ار داده مورد مطالعه قردر شعر فارسی و عربی را « نی»است. این پژوهش کاربرد رمزی 

ران ثیر شاعالدین رومی سپس تأنامة موالنا جاللاست. در ابتدا مبحث عرفانی نی در نی

وعه ش مجمعرب از این اندیشه در شعر عبدالوهاب البیاتی، و خلیل حاوی که دامنة پژوه

 را مورد کاوش قرار داده است. « النای والریح»شعری با عنوان 

نا و اندیشی موالکه در دسترس بوده، تا کنون پژوهشی مرتبط با مرگ با توجّه به مصادری

دبیات ثّر و ار وتأتأثیر آن بر شاعران معاصر صورت نگرفته است، لذا با توجّه به اهمیّت تاثی

 پردازیم. تطبیقی؛ به این مسأله می

 الدین بلخیترجمۀ آثار موالنا جالل

آشنا « مثنوی معنوی»م با 1872در سال  ادب دوستان و پژوهشگران عرب نخستین بار 

یوسف بـن « المنهج القوی لطالب الشریف المثنوی»شدند. این آشنایی با انتشار کتاب 

دان و شـیخ خانقـاه بشـکتاش احمـد القونـوی المولوی الرومـی، تـرك نـژاد عربـی

که  ق(، صورت پذیرفت. این کتاب1232م(، )1877زهـدی )»اسـتانبول مشـهور بـه 

برگردان و شرح شش دفتر مثنوی معنـوی اسـت، در چاپخانة بوالق قاهره به طبع رسیده 

هایی کـه این اثر در برگـردان مثنـوی است. به نظر برخی از پژوهشگران با وجود سستی

 1958شود )صاحب الجواهر، دارد همچنـان یکـی از بهتـرین شـروح مثنـوی محسوب می

ای یافت تر فرهیختههای وی در جهان شناخته شده است و کمه(. موالنا و اندیش148:

خبر باشد، در جهان عرب نیز موالنا شود که نسبت به افکار این اندیشمند بزرگ بیمی

اند، ای شناخته شده است، و بسیاری از نویسندگان آثار وی را به عربی ترجمه کردهچهره

نهج القوی لطالب »سوری، کتابی با عنوان فرهیختگانی همچون یوسف بن احمد الموالنا ال

. عبدالوهاب ها روایت معروف مثنوی به زبان عربی بودرا نوشته است که تا مدّت« المثنوی

را « فصول من المثنوی»ای با عنوان عزّام دیگر چهرۀ مطرح این عرصه است که کتاب ارزنده

ی نیز کتابی با عنوان م تدوین و نشر کرده است. محمد عبدالسالم کفاف1946در سال 

منتشر کرده است. رجا عبدالمؤمن جبر  1966را در سال « الدین الرومیمثنوی جالل»



 
های بزرگانی م نوشته که تأثیر اندیشه1988در سال « فی األدب المقارن»کتابی با عنوان 

اری، وند، و دولتیدهد )زینیهمچون موالنا و دانته و شکسپیر بر ادبیّات جهان را نشان می

توان به علی عیسی العاکوب سوری ( و از نویسندگان و مترجمان متأخّر هم می2-3: 1391

 اشاره کرد.

 شناسی مرگ معنی 

 یات وحمرگ از نظر لغوی یعنی مُردن، باطل شدن قوّت حیوانی و حرارت غریزی، فنای 

ز: ات : مدخل مرگ و زندگی(. در مقابل، زندگانی عبارت اس1377نیست شدن )دهخدا، 

و دصفتی که مقتضی حس و حرکت است )همان: مدخل مرگ و زندگی(. معادل عربی این 

ف تعری واژه موت و حیات است. موت ضّد حیات است. اکثر کتب لغت به همین اندازه در

ارد که (. راغب معتقد است: مرگ انواعی د12-11: 1402اند )مصطفوی، موت اکتفا کرده

بین  از -3از بین رفتن حس  -2از بین رفتن قوۀ رشد  -1به حسب زندگی مختلف است: 

د است (. ابن فارس معتق781: 1404خواب )راغب اصفهانی،  -5حزن شدید  -4رفتن عقل 

ندگی روی زکه مرگ به معنی رفتن قوّه از هر چیزی است. در انسان هم با رفتن قوه و نی

-283، 5ج :1404)ابن فارس،  این کلمه بر او صدق خواهد کرد و به او مرده خواهند گفت

ی برخ به مصداق و دهد برخی از تعاریف، تعریف(. دقّت در عبارت لغویین نشان می284

بن اعریف های ذکر شده، تنها تتعریف به ضد و برخی تعریف مفهومی است. از میان تعریف

  نست.توان مرگ را همان رفتن قّوه از هر چیزی دافارس تعریف مفهومی است؛ لذا می

رآن ست. قادر نگاه فقهی مرگ به معنای جدا شدن روح از بدن به طور دائم به کار رفته 

فاوت کند. تنها تداند و میان آن و خواب مشابهت برقرار میکریم مرگ را ستاندن نفس می

وام ندن دگردد امّا در مرگ آن ستاکند که در خواب نفس به بدن بازمیرا چنین بیان می

َها ْمسُِک الَِّتی قَضَى عَلَیْنَاِمهَا َفیُفِی مَ مُتَْیتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ِحیَن مَوْتِهَا وَالَِّتی لَمْ تَ  اللَّهُ﴿دارد: 

(. در ۴۲)الزمر:  ﴾َفکَّرُونَقَوْمٍ َیتََیاٍت لِ  لَآالْمَوَْت وَیُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مَُسمًّى إِنَّ ِفی ذَِلکَ 

دن وح از برزیاد استفاده شده است. وقتی مرگ، جدایی « توفی» دیگر آیات قرآن از تعبیر

ور، ان اهباشد، در مقابل، حیات نیز همراهی روح با  بدن خواهد بود )صادقی، و نصرتی

ه است، ک کاوی، و پزشکیای دینی، اجتماعی، فلسفی، روان(. مسألة مرگ مسأله26: 1392

 ای دارد. در نزد شاعران اهمیّت ویژه

 تطبیقی پژوهشقسمت  



 
دگاه اند، که دیای داشتهبسیاری از شاعران در ادبیات فارسی به مسألة مرگ نگاهی ویژه

ز ود را اخشعار اتر است. موالنا که عموماً همة مضامین موالنا نسبت به دیگر شاعران برجسته

خود  نز زمااگراست، و همان گونه که کاماًل به فرهنگ و معارف پیش گیرد، واقعزندگی می

ا هر وعی ربخشد، هر موضواقف است، و به هنگام مقتضی با نظرات خود بر آینده روشنی می

ایی و ه زیبکند، قادر است که در هر بار آن را بچند به اصرار و به طور مکرّر بیان می

رگ ممله: جای دیگر بر زبان آورد. ایشان نگاهی ویژه و مختلف به مرگ داشتند، از شیوه

 یست، مرگ سنگ محک مدعیان، زندگی زندان است و مرگ کلید آزادی آن،آور نترس

ر پر ن شاعای از دیدگاه ایجهان مادّی سبب تفرقة جهانیان، و وحدت مرگ و زندگی نمونه

نی را ان عمّاشاعر آوازۀ ایرانی است که در قسمت بعد شاهد مثالی از این شاعر همراه با تأثیر

 ذکر خواهیم کرد. 

 بودن مرگآور نترس 

امّة قّی عترس از مرگ حاصل عدم شناخت آن است. موالنا در نگاه اولیة خود به مرگ، تل

 داند. حضرترا شایستة اصالح و تصحیح میخواند و آن آمیز میمردم را از مرگ اشتباه

ز اع ترس آور نیست، در واقشود، ترسمرگ برخالف آنچه پنداشته می»فرمایند: موالنا می

س از خود است. مرگ هر کس همرنگ اوست. هرکس برحسب کیفیّت زندگی مرگ، تر

مرگ  ویابد و مرگ کامالً متناسب است با نوع زندگی فرد. نوع زندگی خود پاداش می

ای است که کارش شخص نیز بازتاب ضمیر و دل آدمی است. در مقام تمثیل، مرگ آینه

دیده  مان که به چشم ظاهرظاهریتنها نشان دادن چهرۀ راستین افراد است؛ نه چهرۀ 

 (.131-130: 1391)محسنی، « شودمی

تو ه از پرقلی کعاز آنجا که موالنا عقل را به عقل جزئی یا ناقص در برابر عقل کامل، یعنی 

از  اند کهدارد که صاحبان عقل جزئیکند؛ بیان میوحی و ایمان برخوردار است تقسیم می

(. دارای عقول 197)بقره:  ﴾أُولِی الْأَلْبَابِ﴿ه تعبیر قرآن هراسند، امّا آنانکه بمرگ می

 بیمی از مرگ ندارند:« اندکامل

 اندودل ز جان و آب جان برکنده  اند  مرگ آشامان ز عشقش زنده

 (5/4223: 1379)مولوی، 

دانند که مرگ همانند زندگی در این جهان های راستین بیمی از مرگ ندارند. آنها میانسان

ای از مراحل حیات است. مرگ را یکی از مراحل این زندگی و انتقال از عالم پست و مرحله



 
دانند. مرگ در این نگاه، عروج است. در دید این گروه ترس از مرگ پایین به عالم باال می

حلّت نازلةُ الموتِ/ »نویسد:ند است. عبدالرزّاق الربیعی تحت تاثیر این اندیشه میمایة ریشخ

 /2: 2019)الربیعی، « بأوروك فیا صاحبتی/ أیکوُن بوسعی/ أال أشهد ظلمَة عالمنا السفلی

226.) 

شود/  های خود را بر آسمان أوروك أفراشت/ ای دوست من/ آیا میترجمه: )مرگ خیمه

راحل مکی از الدین موالنا مرگ را یلی را نبینم(.  الربیعی همچون جاللتاریکی جهان سف

 ین جهانبه ا داند و نیازی به ترس از آن نیست، امّا همانطور که دیدی منفیاین زندگی می

یابیم که میدارد به آن جهان نیز دیدی منفی دارد، زیرا با نگاه به زندگی این شاعر در

دارد.  ای دیگرن خود را از دست داده، و در واقع از مرگ گلهبسیاری از نزدیکان و دوستا

نسان اکه به بیند، و نه اینآور میدیگر شاعر عّمانی یعنی عائشة السیفی مرگ را نه ترس

ر باز ر دیگتوان هر آنچه از دست دادیم را بارساند، بلکه بالعکس، با مُردن میضرری می

. )بمیر، و هر (90: 2016)السیفی، « ا ترید من األرضمُت، واستعر م»نویسد: ستانیم، او می

ز قرآن فته اخواهی، بار دیگر بستان(. این دیدگاه موالناست که نشأت گرآنچه از زمین می

یان مرگ پا»گوید و از نظر قرآن کریم است. موالنا در فیه ما فیه دائم از مرگ سخن می

در  ست کهادنیوی و سرشار از مواهبی  تر از حیاتهمه چیز نیست بلکه سرآغاز حیاتی غنی

جی )حا« دهدزندگی دنیوی الاقل به صورت ناب و پیراسته از شوائب برای آدمی دست نمی

ه ا رسیدن ببیند، بلکه بآور نمی(. در واقع عائشة السیفی مرگ را ترس100: 1390آبادی، 

ی الربیع لرزاقراستا عبداتوان هر آنچه تمنّا کنیم به آن دست یازیم.در همین این مرحله می

لی سّرت/ علتی تکلسِت الوطن/ بکلِّ نصالهِ/ القویّةِ/ النابتِة/ فی أجسادنا/ ا»سراید: می

تی  هی الن/ والاألجساد/ لترمی سهام المتنبی قشراً/ لسِت أنا/ الذی أفلَت من قبضة المکا

های نیزه با تمامِ(. )تو میهن نیستی/ 17-16 /2: 2019)الربیعی، « جرفها قطارُ برلین

های ه نیزهکتا  /اند/ بر پیکرۀ ماهایی که شکستهاش در پیکرِ ما/ آن نیزهقدرتمند/ فرو رفته

سی که آن نمتنبی را دور کنند/ تو... من نیستی/ که از مُشِت مکان گریخته است/ و تو 

 وب خویشه محببهستی که قطار برلین را محو کرد و از بین برد(.  الربیعی با حالتی تفاخر 

و اکنون  گوید که تو همانند من نیستی، زیرا من مراحل مرگ و زندگی را سپری کردم،می

 نویسد:ای واالتر از تو دارم. در توصیفی زیبا عائشه السیفی میتجربه



 
السیفی، « )کلّملم نتومُتنا.../ کأننا عبرنا إلی جثثٍ تترنّح شوقاً إلی شکلها األخرویّ... و»

2016 :25) . 

اخروی  ه شکلهایی گذشتیم که برای نمایان شدن بترجمه: )و مُردیم... گویا ما از پسِ تن

کند. یمگفتیم(. شاعر شوق و اشتیاق خود به مرگ را توصیف کردند و نمیشماری میلحظه

ی آور نیست، بلکه پسندیدنی و مرغوب است. سیف الرحبی رفتن به سومرگی که ترس

عّما فلسدیم/ ا من لتلُمّ کلماتک المُبعثرۀ فی وجوهٍ تطلعُ/ دوماً»داند:مرگ را نوعی دعوت می

ان خود را از (. تا که واژگ35: 1986)الرحبی، « قلیلٍ یأخذُ المدعوون طریقهم إلی الموت

عوت دت تا شوند، جمع کنی، زیرا که اندك زمانی مانده اسهایی که از سدیم خارج میچهره

یهمان نند مشاعر در این متن وجود انسان در این جهان را هما شدگان به سوی مرگ بروند.

 ، وقطعاًبرود داند که بر او واجب است تا بعد از اندك زمانی به جایگاه مربوط به خویشمی

فکّرات ته از آور نیست. این دیدگاه در نزد شاعران عمّان برگرفته شدجایگاه اصلی او ترس

 موالناست. 

 ردن جایگاه خود در نظام هستیقدرت انتخاب و پیدا ک 

مّا اِلسبیلَ ااهُ إنّا هَدَین﴿فرماید: انسان در نظام هستی موجودی آزاد است. خداوند متعال می

ود انسان است که خ(؛ این نشانة آزادی بشر است، اما گاه 76)اإلنسان/ ﴾شاکراً و اِّما کفوراً

 جهان و ه اینبه انسان با دلبستگی کند. هایدگر عقیده دارد کخود را در این جهان اسیر می

درت ق(. 110ش: 1387ترس از مرگ اسباب اسارت خویش را مهیا نموده است. )هایدگر، 

 گوید: مرگانتخاب مرگ در نزد انسان سنگ محکی شده است که موالنا در یک تمثیل می

البی قو های زر درست وسیلة رسوایی است. دنیای بدون مرگ، حکم بازاری را دارد که سکّه

اند که سره شود. تنها صرّافان و ناقدانها دست به دست میدر آن آمیخته است و این سکّه

 توانند ساخت واهل فریب را رسوا توانند کرد. را از ناسره جدا می

 در صف آ ای قلب واکنون الف زن   ست از مرد وزن    چون محک پنهان شده

 دستبـــرندت از عزیزی دستمی  وقت الف است، محک چون غایب است     

 ای زر خــالص من از تو کی کمم؟  گوید ز نخوت هر دمم    قلب مـــــــــی

  آید محـــــک، آماده باشلیک می  زر همــــی گوید: بلی ای خواجه تاش

 زر خالص را چه نقصان است گاز؟!  مرگ تـــــن هدیه است بر اصحاب راز  

 (1681 -1674 /4: 1379)مولوی،



 
ت تا زم اسعبدالرزاق الربیعی عقیده دارد که برای پیدا نمودن جایگاه خود در هستی ال

 انسان از محلّ ظلم و تعدّی دوری گزیند، و به دنباِل یافتن خویش باشد:

لسِت الوطن/ بکلِّ نصالهِ/ القویّةِ/ النابتةِ/ فی أجسادنا/ التی تکسّرت/ علی األجساد/ لترمی »

« متنبی قشرًا/ لسِت أنا/ الذی أفلَت من قبضة المکان/ وال هی التی جرفها قطاُر برلینسهام ال

اش در های قدرتمند/ فرورفته(. )تو میهن نیستی/ با تماِم نیزه17-16 /2: 2019)الربیعی، 

های متنبی را دور کنند/ تو... اند/ بر پیکرۀ ما/ تا که نیزههایی که شکستهپیکِر ما/ آن نیزه

ن نیستی/ که از ُمشتِ مکان گریخته است/ و تو نه آن کسی هستی که قطار برلین را محو م

کرد و از بین برد(. الربیعی عقیده دارد که در این جهان باید جایگاه خود را بیابی، در این دو 

کشی، کشتِن جهان دو جبهه وجود دارد، جبهة حق و جبهة باطل، جبهة باطل مشغول نسل

ها هستند، این در حالی که جبهة حق به ها، و نابود کردن تمدّنه کردن ملّتآرزوها، آوار

هاست؛ شاعر در متن زیر دنباِل برقرار ساختِن عدل و ایجاد امنیت و آسایش برای تمام ملت

 کند که از جانب جبهة باطل به سراغ قربانیان شتافته است:  مرگی را توصیف می

فی قعِر "وَق سفوحه / انفجر لغٌم / فتدحرجت قامته / لتستقر بینما کان الجبُل / یتنزّهُ ف»

حیُث للثعابین ُلحی / وسیوف باشطة / ورجالٌ قوّامونَ علی الجنِّة/ ونساء مصّفداتٌ /  "مظلمةٍ

(. )در 49 /1)همان: « یتبرجنَ للموِت / فی أقفاِص طیورٍ / وکانت البالدُ / تتقلبُ علی السریر

شود/ و قامت های خویش در گردش است/ بمبی منفجر میتپّه حالی که کوه/ درباالیِ

خورد/ تا جای بگیرد در چاهی تاریک، آنجا که مارهای آن ریش دارند/ و رعنایش قل می

شمشیرهایی بُرنده/ و مردانی که پاسبان و نگهبانان بهشت هستند/ و زنانی در غُل و زنجیر/ 

ی پرندگان/ و میهن/ بر تخت آرمیده است(. هاکنند بهرِ مرگ/ در قفسخود را آرایش می

کنند. مرگ با اختیار شخصی انتحاری متفاوت از مرگی که آزادی خواهان آن را طلب می

دیدگاه ُتندروها پیرامون مرگ متفاوت از دیدگاه شاعر است. مرگ شاعر مرگی زیبا، تنها و 

آشوب است. در این متن، همراه با آرامش است، اما مرگ تندرو خوفناك، جمعی و همراه با 

داند، بلکه مرگ را به مردان، زنان، و در آخر به میهن شاعر مرگ را مختص به یک تیره نمی

مرگ »داند. دیدگاه فلسفی شاعر در این متن همانند نظر قرآن کریم است که مرتبط می

ی است تر از حیات دنیوی و سرشار از مواهبپایان همه چیز نیست بلکه سرآغاز حیاتی غنی

« دهدکه در زندگی دنیوی الاقل به صورت ناب و پیراسته از شوائب برای آدمی دست نمی



 
تواند مانع از مرگ (. به تعبیر قرآن دژهای مستحکم نیز نمی100: 1390)حاجی آبادی، 

 (.78اء/ )نس ﴾أَیْنَمَا تَکُونُوا یُدِْرکُْکمُ الَْموْتُ وَلَوْ ُکنْتُْم ِفی بُرُوجٍ ُمشَیَّدَۀٍ ﴿گردد: 

هستی  ز بردیزاین اصلی این متن دو شاخص اصلی دارد: ترس آگاهی از آینده، معنای تمرکّ

ز اراسناك آورد، و هو نیستی. الربیعی دریافته است که این کشتار حتّی کوه را از پای درمی

اخص شدیزاین اصیل دارای چند شاخص است، »ست؛ این تفکّر هایدگری است. این مسأله

ز اشیدن کهای او را به بیرون رس آگاهی و پاسخ به ندای وجدانی است که امکاننخست: ت

م صة دودار، برانگیخته است. مشخسلطة دیگران و حرکت در مسیر آزمونی هدفمند و جهت

عنی دین ماین زندگی، این است که در مقام عمل، دارای خودمختاری و تمرکز نیز هست. ب

ه و گاهانآنتخاب، انتظار و رویارویی با مرگ و تصدیق که سراسر زندگی او اختیار در ا

اصیل از دیدگاه  (. در برابر اندیشه انسان7: 1393)اکبرزاده و دیگران، « هدفمندانه آن است

شاعر « النصر ساحة»کند. در قصیدۀ موالنا؛ الربیعی تالش برای اندیشة مقاومت را بیان می

 کند:نمونة مرگ غیرطبیعی را بیان می

، لربیعی)ا« ام الخمیس/ انتحرت لحیة مفخخة/ فأضفنا ساحة النصر/ لسجل خساراتناتم»

ان یم میدگذاری شده خود را منفجر کرد/ و اضافه نمود(. )پنجشنبه/ ریشی بمب23: 2006

 هایمان(. پیروزی/ به پروندۀ زیان

راق عم های تندروست، مرگ غیرطبیعی مردشناسی ریش که نشان از گروهکشاعر با نشانه

توان در میدهد. مرگ در نزد شاعر، یقینی و حتمی است و راه فراری برای آن نرا شرح می

یعی ها مختلف است، مرگ طبیعی با مرگ غیرطبنظر گرفت؛ ولی نوع مرگ با دیگر مرگ

 داند. ومتفاوت است که شاعر وجود مرگ غیرطبیعی در کشور خویش را امری اسفناك می

دهد. شان میها که جایگاه آنها را در این نظام هستی نانتخاب انساناین اختیار و قدرت 

«  علّیالزمانُ أماهُ سنبتلی قد اصفَرّت وما اخضرّت/ فقد هجم ا»نویسد:یونس البوسعیدی می

ها زرد ( )مادر من، قطعاً به مرگ مبتال خواهیم شد، و امید113: 2018)البوسعیدی، 

 و روزگار بر ما هجوم برده است(.  اند و سبزی از میان رفته است،شده

شاعر در این متن، انتخاب مرگ، آشنایی با آن، و آشنایی با زندگی را برای خواننده بازگو 

عشتُ ألحبو/ وعشُت ألمشی/ وعشتُ ألنطق: أُمّی/ »سراید:کند. عائشه السیفی نیز میمی

: 2016)السیفی، « وعشتُ ألفردَ وجهی علی الماء/ عشُت ألروی حکایة بحثی عنِ الموت

(. )زندگی کردم تا چهار دست و پا بروم/ و زندگی کردم تا مادر را صدا کنم/ زندگی 118



 
کردم تا صورتم را به سوی آب برگردانم/ زندگی کردم تا داستان من در جستجوی مرگ را 

قدرت مآبانة این شاعر عمّانی نمایان است، وی بازگو کنم(. در این متن تفکّر موالنا و صوفی

انتخاب و پیدا کردن جایگاه خود در نظام هستی را به بهترین شکل ممکن به تصویر 

گونه توصیف کشد. سیف الرحبی نیز اختیار خود نسبت به مرگ و زندگی را اینمی

(. )اما تو 18: 1986)الرحبی، « لکّنک المنفیُّ أبداً/ وعلی بُعد خُطواتٍ/ من موتک»کند:می

میهن/ مسافت تو با مرگ چند قدمی بیش نیست(. سیف الرحبی  ای انسان طرد شده از

برد، او را دارای اختیار کند و در غربت به سر میانسانی که از دیار خویش مهاجرت می

داند، اختیار بازگشت، اختیار سفر، اختیار مرگ، و اختیار زندگی، این اختیاراتی که به او می

« آید محک، آماده باشلیک می»ست: داده شده است گویای این بیت موالنا ا

 شود:(. این اختیار در رؤیا و آرزوهای شاعر هم دیده می1681 -1674 /4: 1379)مولوی،

نیة/ تحلم ، آمازوریقیةأقدامٌ تتبعُ خیط المستقبل الواقع/ فی مأزق الوالدۀ/ أقدامٌ آسیویة، اف»

ینده را دنبال ی که سرنخ واقعیت آهای(. )گام24: 1986)الرحبی، « بالعودۀ وأُخری بالرحیل

د و ان دارنت ایمهایی آسیایی، آفریقایی، آمازونی/ به بازگشکند/ در همان بدو توّلد/ گاممی

ن کنند، هماای به بازگشت فکر میای به کوچ و عدهگروهی به کوچ(. این گروهی که عده

 دهد. ارادۀ اختیار آنها را نشان می

 زادی از آنزندگی زندان است و مرگ آ

دیث حایم همانند قطعًا احادیث زیادی در ارتباط با جهان و توصیف آن به زندان خوانده

ن تفکّر (. ای365: 1ج 1388)طوسی، « الدنیا سجن المؤمن»فرمایند: پیامبر )ص( که می

این  شدن از آزاد در نزد موالنا نیز بوده است. قطعاً دنیا برای مؤمن زندان است و مرگ لحظة

ن زندا ای است که درهایآید. بهترین لحظه برای فرد زندانی، لحظهندان به حساب میز

 اند. دنیاشتهآید. انبیاء دریافت درستی از جهان هستی داشود و او بیرون میبرایش باز می

ارد. های ملکوت دبرای آنان محبس تنگی است که روح میل به خروج از آن و جوالن در افق

-3544 /3: 1379ان از بودن در این سرای تنگ و حبس است )مولوی،درد و اندوه آن

ه مرگ کگوید: آنگاه (. موالنا دربارۀ بالل حبشی، صحابی ارجمند رسول اهلل )ص( می3535

ه ست، بلکال نیگوید: زمان واویداد. بالل به او میبالل فرا رسید زنش فریاد واویال سر می

 افراد حزبش خواهم پیوست:زمان شادی است، چون به محمد )ص( و

 رنگ مـــــــــــــرگ افتاد بر روی بالل  چون بالل ازضعف شدهمچون هالل



 
 پس باللش گفــــــــــت: نه نه وا طرب  وا حرب»جفت او دیدش، بگفتا: 

 چون عیشست و چیست؟توچه دانی مرگ  تا کنون اندر حرب بودم ز زیست    

 (3519 -3522 /3: 1379)رك: مولوی، 

ی وسعیدداند، این همان تفکّری که بر یونس البشاعر لحظة آزاد شدن را لحظة مرگ می

ر ًا تفکّه قطعایم تأکید کرده کای که با ایشان داشتهتأثیر شگرفی گذاشته است، در مصاحبه

« األکبر سجنی أطلقنی من یا ربّی/»: موالنا را در سر پرورانده بودم که این متن را نوشته

ین شاعر ا( )ای خدای من/ مرا از زندان بزرگ خویش آزاد کن(. 110: 2018)البوسعیدی، 

رگ ما با بیند، که برای آزاد شدن الزم است تعمّانی؛ جهان، و تن خویش را زندانی می

د: مرَّ نویستر است، و در انتظار مرگ میمأنوس شود. تن زندان کوچک، و جهان زندان بزرگ

طوالنی بر  (. )پاییزی بسیار107خریفٌ طویلٌ علی عُمری دون موتٍ ودون حیاۀٍ  )همان: 

مرگ،  ز لفظای به من سر بزند(. شاعر بعد احیات من گذر کرد، بدون آنکه مرگی یا زندگی

ر ست. داکند، که نشان دهد زندگی واقعی آزاد شدن از بند این جهان زندگی را ذکر می

ا ا رؤیرپرسد که چرا باید زندگی کرد؟ اگر درِب زندگی با حالت تعجّب می جایی دیگر

اُب ا کان ب/ إذنویسد: لماذا الحیاۀُ میرد، وی میدانیم و هر آنچه دم دست داریم قطعاً میمی

ی الجدار/ جفتها فرهرشُ تالحیاۀِ حُُلم؟/ هنالک أشیاء مّیتة أو تموت/ ویسلِقُها الغیبُ/ کالشاۀِ 

الجرو صار  یٌن تریةَ عبسطولةً تُروّض ذئب القبیلةِ/ ثمَّة أسئلةٌ ِمثل شوك الورود/ وثمّ وترمقُ

رای چه؟/ اگر درِب ب(. )زندگی 38کلیباً/ فقالت: أرید اللحوَق بأشیاء میّتٍة أو تموت )همان: 

را ست آنمیرد/ و غیب و عدم پوای است، یا اینکه میزندگی رؤیاست/ آنجا چیزهای مرده

یله رگ قبکشد/ و با نگاهی شگفت گکند/ همانند گوسفندی که ترس خود را به دیوار میمی

 ا سگیرها در کمین من/ و چشمانی که توله سگ کند/ سؤاالتی همچون خار گلرا رام می

(. میرند ملحق شوماند یا اینکه میخواهم به چیزهایی که مردهبیند/ گفت: میبزرگ می

 نب ویق محبوب خود به مرگ را ناشی از شناساندن مرگ از جاشاعر در این متن اشتیا

کند، واین داند، یار او بعد از شناخت معنای مرگ و زندگی، اکنون مرگ را اختیار میمی

 نویسد:تفکّر نشأت گرفته از تفکّرات موالناست. عائشه السیفی نیز می

الموتَ.. طریق خالصی من ضجِر ولکن یحیینی أنّی أعرفُ أنّ  /"هذا الموت"أنّی ال یقتلنی »

کند.. کشد/ ولی این مرگ مرا زنده می(. )این مرگ مرا نمی11: 2016)السیفی، « األشیاءِ!



 
این مرگ است که راه خالص از لحظات مالل انگیز اشیاء(. لذا السیفی این زندگی را همانند 

 نویسد:ی دیگر میبیند که راه خالص از این زندان مرگ است. در جایموالنا زندانی می

همان: )« لرملِا من وکنَت أنادیهِ: یا أبتِ! الموُت أبردُ من کوِب ماٍء علی جسدی وأحنّ علیّ »

ر تو شیفته است، کردم: ای پدر! مرگ گواراتر از یک لیوان آب بر تنِ من(.  )او را صدا می12

نوعی  ا رار این دنیداند، و حضور دزار خنک(. شاعر مرگ را گواراتر از آب خنک میاز شن

 سراید:شود. او در جایی دیگر بسیار زیبا میداند که تنها با مرگ آزاد میزندان می

آورد. ا به وجد میهایی که فکر مرگ آنها ر(. )ترانه27)همان: « أغانٍ تهیّجها فکرۀُ الموتِ»

رفته شأت گداند(. تفکّر نشاعر در این متن رفتن به سوی مرگ را نوعی وجد و سرخوشی می

ثیر عران تاگر شااز تفکّر اسالمی و از اولیاء صالح، که در متون موالنا نمایان شده، بر دی

 اند. شگرفی داشته، و در متون خود نیز از آن استفاده کرده

 مرگ ارزش دنیا و اعتبار آن

این  است. قطعاً مرگ نعمتی از جانب خداست، و با مرگ؛ جهان اعتبار و ارزشی کسب کرده

ر اعتبارزش و ا ،نیادندگی زبه گ مری، نظر مولوشود. از دیدگاه نیز در نزد موالنا دیده می

یر ـسا ابخور و خوآور شچندو تسلسل باطل در می د آدوـی بـنمگ رـر مـگاست. داده ا

سید. ربه جایی نمید و کرحفظ میاش را خاکیرت صوو کل ـین شـهمن ساـنو اد ـمانیـم

 ت: ـسی گفـه کـکند کنقل میوی 

 یچــهگ رــمدی وــنبار ت: ــر گفــگآن د  نجهادی وـبشگفت خویکی میآن 

 چ ـچ پیــپین هاـــجی دــــــــیزرـــکَهنی  نمیار ندگ ارــــــمی پادی گر نبو

 (1761-5/1762: 1379)رك: )مولوی،  

ی خوشر سیابی نیا جاد دنبون میاگ در مری گر پادر این مناظره اوّلی عقیده داشت که ا 

. عائشة یدارزنیا هیچ نمید دنبوگ گر مراکه ، تـگفاب او وـجدوّم در ما شخص د؛ ابو

ا زیبا رداند، و آن السیفی تحت تأثیر این تفکّر بوده، و مرگ را ارزش و اعتبار دنیا می

وأعرُف أّن  موتُ/ ماذا قال العابرُ/ لکن أعرفُ أکثرَ کیَف أعیشُ وکیفَ أال أعرفُ »بیند:می

دانم که آن رهگذر چه (. )نمی32: 2016)السیفی، « الموَت جمیٌل جدًا/ إنَّ الموَت جمیل!

دانم که یمدانم که چگونه زندگی کنم و چگونه بمیرم/ و گفته است/ ولی بیشتر از آن می

ر زندگی د داند و در برابرطعاً مرگ زیباست. ایشان مرگ را زیبا میمرگ بسیار زیباست/ و ق

 بیند(. همچنین عدم را غایت انسان می داند:ای واالتر میمرتبه



 
ین تاریکی، ا(. )در 33: 2016)السیفی، « فی هذی العتمة یصبح هذا الموتُ مثالیاً جداً»

 نویسد:ر جایی دیگر میشود(. این شاعر دمرگ هدف و غایت بسیار زیبای انسان می

قٍة لم ثَل عاشمسدی/ جلقد عشتُ أنتظرُ الموتَ.. مثَل انتظاِر الحبیبِ/ الذی أودعَ السرَّ فی »

عدم إلی ال لسریعاتجرّب سوی قبلةٍ/ أیها الموت.. هاِت یدیک وخذنی إلی البئرِ/ بئر العبور 

که  ر/ آن کسیتظار آمدن یا(. )زندگی کردم در انتظار مرگ... همانند ان121)همان: « األبِ

 تانت رارگ دسمرازی در تنِ من نهاد/ همانند عاشقی که تنها یک بار بوسیدن را آزمود/ ای 

 در گرو ود رابده و مرا به سوی چاه ببر/ چاه عبور سریع به سوی عدم. شاعر ارزش زیستن خ

مرگ  ارزش باط باالرحبی در ارتگیرد(. سیفداند، و با مرگ تنها أُنس میانتظار مرگ می

 نویسد:گونه میاین

« خلصُرااکلّ شیء بدأ/ کلّ شیء لم یبدأ/ هکذا أبداً/ تموتُ وعولُ النفس فی خضرۀ »

گونه ینا(. )همه چیز آغاز شد/ و هیچ چیز دیگری آغاز نشده است/ 16: 1986)الرحبی، 

-ها(. سیفشیونشود در ارزش فریاد وگونه کشته میها اینکند/ ترس جانمعنی پیدا می

به  رد تاداند و تن از این مرحله آگاهی داالرحبی مرگ را آغازگر ارزش نفس انسان می

 حیات خود معنی دهد. 

 وحدت مرگ و زندگی 

را که بیند، زیبه عقیدۀ موالنا مرگ به معنای نیستی نیست. وی مرگ را به معنی عدم نمی

الت تنها نوعی تغییر حگ یم. مرورهستی شنای یادر درست. همه اندگی یکی گ و زمر

د ـبای لستقبا؛ از آن استل اصاوست. پس انگی ودایعنی جاا پیوستن به خدگ، ست. مرا

ن اـمگ زرـست. مگ امردر ستین راندگی زین ابنابرد. باید بود خشنود و از ورودش رـک

و یم درـمیگز باد صل خوابعد به و هستیم ن ین جهاروزی در اد ـت . چنـسری اتگاـسر

حسنی، )محانی باشد ش و روین سفر خوابه مقصد ط د مربوـا بایـر مـکو ذر ـفکـة هم

اند. فتهرار گر(. شاعران عمّانی پیرو موالنا نیز تحت تأثیر این اندیشة شگرف ق134: 1390

 نویسد:یونس البوسعیدی می

 بنا الرُّوحُ، لکنّا سکّنا مع الموتِ   کأنّا رسومٌ فی المعابدِ، أُرجئَت

 (14: 2018)البوسعیدی، 



 
کن رگ سام)گویا ما نقوشی هستیم در معابد، وروحی در ما دمیده شد، ولی ما در وجود  

، و نشین بودهشدیم(. یونس البوسعیدی عقیده دارد که از بدو توّلد انسان، با مرگ هم

 نویسد:وحدتی بین مرگ و زندگی بوده و هست.. عائشة السیفی می

اویلهِ ًا/ لموستسلممهُ الموتُ سَهواً/ رأیتُ أبی.. کانَ یومُئ للنخلِ... کأیِّ مسیحٍ یداهم»

حی که )همانند مسی (.12: 2016)السیفی، « النّزویةِ../ محتفیاً بالحمامِ الذی حطّ فی کتفیهِ

داد... یرود/ پدرم را دیدم.. که به نخلستان دست تکان ممرگ سهواً به پیشگاه او می

 اند نظارهستههای پاك/ و تنها به کبوترهایی که در بر شانه وی نشانهگونه/ برای ترتسلیم

که  د، زیراندار بیند، و مرگ او را باورکند(. شاعر پدر سفر کردۀ خود را در کنار خود میمی

 نویسد:به وحدت مرگ و زندگی ایمان دارد(. الربیعی نیز در این باره می

  زهورٍأطواقُوة علی الوجودِ/ توجد مقابر فحسب/ فی مدار السرطان/ التوجد أدلّةٌ کافیّ»

: 2019 ربیعی،)ال« مثبتة/ بدبابیس الطبیعة علی أکتاف األرصفة النائمة/ إلی یوم یبعثون

و  /و بس هایی برای هستی نیست/ تنها مقبره است(. )در مدار رأس السرطان/ داللت2/20

ته/ تا روهای به خواب رفپیادههایی کوچک بر هایی که کاشته شده/ با میخکدسته گل

ساس الرحبی شاعر عّمانی، وحدت مرگ و زندگی را برازمانی که مبعوث شوند(. سیف

 کند:گونه مطرح میدیدگاه موالنا این

نتی حداثُ سأنبرت منذُ أن تمطّی جُثّتی نعیقُ السنوات/ وحلّق الطائرُ الشتویّ فی عنقی/ ا»

 الرحبی،)« جةبد/ مثل شاحنٍة غرقت باحتماالتها فی لُاألولی/ سنة میالدی/ نحو زُرقة األ

1986 :13.) 

 ن پروازمنجرۀ )از آن زمانی که شیون سالیان بر تنِ من سوار شده/ و پرندۀ زمستانی در ح 

لیت ها و ازهای ابتدائی زندگی من نشان داد/ که زندگی من رو به آبی آسمانگرفت/ سال

ا ود را بولّد ختاحتماالت تیره غرق گشته است(. این شاعر است/ همانند ابزاری که در انبوه 

ی د با آبتولّ مرگ پیوند زده، و عقیده دارد که روز تولّد او همان روز مرگ است، و سفیدی

 آسمان که دال بر عروج روح از زمین به سوی آسمان است؛ حکایت دارد.

 مواجهه و رویارویی با مرگ در عین اضطراب  

ها سلب کرده ها را از ملّتداند که شادیموالنا، طعم زمانة حکومت طاغوت را طعمی تلخ می

است. ایشان شناختی تام از مرگ دارد و در عین حال که این شناخت و این آگاهی به وی 

قدرت انتخاب و اختیار داده و جایگاه خویش را یافته؛ اما نوعی اضطراب و هراس در ایشان 



 
خواهد تا با مرگ رویارویی ها می؛ این همان نظریة موالنا است، که از انسانیافت شده است

لمَ الحَ الغمُّ/ علی صفرِۀ »نویسد: کنند و اضطراب خویش را نیز عیان سازند. الربیعی می

 /2: 2019)الربیعی، « عینیک؟ عالم تهیُم علی وجهک/ فی البلدان الثلجیة/ والحانات الرطبة

زدۀ تو نشسته است؟چرا آوارگی بر چهرۀ تو نقش بسته چشمان مآتم (. )چرا غم بر226

 های نمناك(.زده و سرد/ و در این میخانهاست/ در این کشورهای یخ

ر بت و فراگوید، این غرشاعر در این متن از آوارگی، و رویارویی با مرگی در غربت سخن می 

رتباط ابیعی طراب و دلهرۀ متن الرداند؛ این اضرا حاصِل حکومت طاغوت بر مردم آزاده می

د ست. مراایزاین دمرگ امکانِ امتناع تاّم »با اضطراب هایدگری دارد. ایشان عقیده دارند که 

ل قدرت اعما تواند به جهات بسیاری بر اموروی از این معنا این است که اگر چه انسان می

 جلوه کمالی را ناقص آید و هرکند، مرگ تنها چیزی است که بر قدرت انسان فایق می

وزمرّگی رهای ملّت عراق را محصور در ظلم و (. ایشان شادی216: 1984ونز، )ای« دهدمی

 داند:های غیرمدنی میحکومت

: 2019عی، )الربی «لرئةالکلِّ األعراسِ/ فی هذه المدینةِ/ طعُم النصاِل الحادّۀِ/ المغروزۀ فی »

کاشته  ر سینههای تیز/ که داین شهر/ طعمی با نیزه ها/ در عروسی ِ(. )یا برای تمام14 /2

کایت راق حها، امیدها، آرزوها در دل ملّت عشده باشد(. شاعر در این متن از مرگ خوشی

دهد. یمشرح  ها فرورفته راهای تیز و بُرنده که در ریهکند. و از سویی دیگر طعم نیزهمی

بیعی ای، الرمرگ زیسته است. در مصاحبه الربیعی در تمام دوران حیات خویش، در انتظار

 ایران ما فرزندان جنگ هستیم... هنگامة چشم گشودن، به جنگ عراق و»کند: عنوان می

ه کدانست  واهیدبرخوردیم، که سالیان سال به درازا کشید، اگر قصاید آن روز مرا بخوانید خ

ربیعی همواره گ از نگاهِ ال(. مر60: 2013)أبوعون، « پایِ مرگ و نابودی قلم زدممن پابه

 ن گرایشها به آای بیهوده و منفور نیست، بلکه گاهی شاعر برای رهایی از درد و رنجپدیده

ر داند، شاعر دیابد و آن را موجب بازگرداندن زندگی به ساکنان ستمدیدۀ زمین میمی

ن به با ایمازند و مرحلة شناخت فلسفی مرگ، از تسلیم و تعظیم در برابر مرگ سرباز می

کرد. ء میالقا رستاخیز و جاودانگی دستور ایستادگی در برابر متجاوزان را به خوانندۀ خود

 نویسد:ه مین گفتموالنا عقیده دارد که باید با مرگ رویارویی کنیم. البوسعیدی در تائید ای

قلبی کمثل الطِفِل ناَم نقیّا/... أُختُطِفتُ مَِن األغانی/ کی أصیر ولّیاً/ أُمّاُه مات األنبیاءُ/ ولم یَُعد 

-112: 2018بی وحشة القبر الوحید/ الشمسُ تکرههُ، وتُهملُُه فمات قصّیا  )البوسعیدی، 



 
اند/ و قلب من ها ربوده شدم/ تا که مردی صالح شوم/ مادر پیامبران مرده(. )از ترانه114

تنهاست/ آفتاب از دیگر همانند کودکی معصوم نیست/ در وجود من وحشت ودلهرۀ قبری 

 نویسد:دهد(. ودر جایی دیگر میبلعد، و در دور دست جان میآن نفرت دارد، و او را می

هیچ  (. )گفتم:28 همان:)« و مرّۀ قلتُ: ال أدنو لها أبداً/ فخفتُ/ قلتُ: إذن نفسی بِما خََلدت؟»

  ست(.نه نیشوم/ ترسیدم/ گفتم: هر چه باداباد، نفس من جاوداگاه به او نزدیک نمی

 کند:گونه بیان میعائشة السیفی رویارویی با مرگ را این

ک العهُد/ رّۀ/ ولمۀ../ أیها الموت... تعرفنی جیداً.. آنَ أن أعرفک/ وأن تستریَح علی کتفیّ مرّ»

ت تا شناسی... وقت آن اس(.)ای مرگ... مرا خوب می120: 2016)السیفی، « لن أخذلک

 د نکنم.ا امیندهم تا تو را ة من استراحت کنی/ و به تو قول میمن تو را بشناسم/ وبر شان

 نویسد:الربیعی می

 (.19 /2: 2019)الربیعی، « أن تفتح عینیک/ فتجدَ نفسَک فی مدینةٍ/ أقلّ موتاً»

ر ن کمتآ)اینکه چشمان خویش را باز کنی/ خویش را در شهری دیگر بیابی/ که مرگ در  

عتباری ازش و دانند که زندگی با مرگ ارشناخته بودند، و می است(. شاعران عمّانی مرگ را

ن ت به ایعّلقاتیابند که حاصل کسب کرده بودند، اّما با این وجود اضطرابی در وجود خود می

ا رلت خود ا رساکرۀ خاکی است، موالنا نیز مرگ را شناخته، و به آن اعتباری داده است، امّ

دیگر  ر جاییدمرگ باعث شود تا رسالت او به اتمام نرسد، دید وترس آن داشت تا ناتمام می

 هم مرگ شمس تبریزی در وجود او اضطرابی جای داده که در دیوان شمس شاهد آن

 هستیم. 

 گیرینتیجه

ی ن اسالمعرفا های موالنا که به عنوان زبان گویایبراساس این پژوهش و با توجّه به سروده

 ه تعبیرو گونشناخته شده است، دانسته شد که مرگ در نزد این اندیشمند بزرگ ایرانی به د

 فسٍ کُلُّ نَ﴿شده است، مرگی که همة موجودات در آن شریک هستند، و به تعبیر قرآن 

دی از اد معدوتعد و انسان و حیوان در آن برابر هستند. مرگی دیگر که ویژه ﴾تِ ذائِقَةُ المَو

ر هاست. این مرگ کاماًل اختیاری است، مردن از هوا و هوس و پاگذاشتن بانسان

یزه کند و همین ممهای نفسانی و آرزوهایی که آدمی را از اصل خویش دور میخواهش

ه کاست  و دیگر خالیق. با تجربة چنین مرگی انسان از حیوان است و مرز فارق بین او

 شود. انسان ممدوح خدا و فرشتگانش می



 
 اندیش معاصر عمّان در شمار اندیشمندانی هستند که موضوع مرگ راشاعران مرگ

ست. انطبق مبینیم و اندیشة آنها با اندیشة موالنا ای برجسته در آثار ایشان میگونهبه

عامل  گیرد؛ ایشانزمینه؛ در چارچوب نظریة فراطبیعت قرار میدیدگاه این شاعران در این 

ا رمرگ  اصلی معناداری زندگی را عشق به زندگی و تسلیم شدن به فناپذیری دانسته، و

ۀ مرگ پدید دانند. این ایده و برخورد باجزو اصلی زندگی و عامل پیوند و تکامل روح می

ن، همچو نشأت گرفته از اندیشة موالنا شاعران متناسب با نظریة موالنا است. تفکرات

د و اندیشی برخاسته از رابطة انسان با هستی، زندگی با دیگران در عین تفرّمرگ

یی با ویارورگزینی، قدرت انتخاب و پیدا کردن جایگاه خود در نظام هستی، مواجهه و خلوت

 دیشةدر ان مرگ در عین اضطراب و دلهره، و آگاهی نسبت به هستی محدود و فناپذیر؛

 شود. الربیعی، السیفی، البوسعیدی، والرحبی یافت می

ر نها دهای این شاعران است و مضامین دیگر شعری آترین مضامین سرودهمرگ از برجسته

ی ان زندگگ پاییابند. آنها بر این باور هستند که مرپیوند با مضمون مرگ معنا و مفهوم می

بخشد. یمهایی رهای زندگانی ند که آنها را از ناهنجاریبیننیست زیرا آنها مرگ را راهی می

 ه مرگککنند و معتقد بودند گاه مرگ را در مقابل زندگی فراموش نمیاین شاعران هیچ

 دهد نه رابطه.تنها به حیات انسان و زندگانی بشر خاتمه می

ین انکاه انج جرو  توان از درددانند که با توسّل به آن میاین شاعران مرگ را تنها راهی می

ا رای پلشت است و حیات هستی رهایی یافت. مرگ در دیدگاه آنها به دور از چهره

کند و در یها را تجربه مدانند، زیرا در این زندگانی انسان انواع ذلّتشکار و کریه میجان

ن ای ارد،نها دمرگ این ذلّت و حقارت جایی ندارد؛ لذا مرگ جایگاهی واال و ویژه در نزد آ

ه ک، زیرا های موالناستتفکّرات موالنایی در ادبیّات عّمان نشأت گرفته از آگاهی به سروده

عنوان  مرد تاریخ باعرفان موالنا و شرح و بسط آن در دسترس شاعران بوده، واز این بزرگ

 هایندیشهاأثیر الرومی یاد شده است. لذا با توجّه به شواهدِ در دست، شاعران عمّان تحت ت

 اند. داختهرگ پرموالنا و با یاری جستن از واژگان شعری به تأمل و تدبّر و تعّمق در باب م

اند و هر کدام از آنها دیدی شاعران همراه با فالسفه و دیگران ابعاد گوناگونی به مرگ داده

کیشان خود داشته است؛ که از منظر خویش به این پدیده نگریسته متفاوت و مغایر با هم

های موالنا به دنباِل خلق مفاهیمی مغایر با شاعران معاصر عّمان تحت تاثیر اندیشه است.

کیشان خود هستند؛ مفاهیمی نظیر عدم هراس از پدیدۀ مرگ، جاودانگی واژگان، هم هم



 
ای باکی از نیستی، قرار گرفتن در آغوش مرگ، و خلقِ فلسفهسخن شدن با مرگ، بی

 سیالیست با فلسفة اسالمی و با محوریّت تفکرات موالنا.ترکیب شده از فلسفة اگزیستان

در  دانگیتوصیف مرگ نزد شاعران توصیفی برای رهایی از این جهان، زیبایی مرگ، و جاو

 ز جوراشود. شاعران؛ مرگ برای آزادی، فرار از طاغوت و رهایی عالمی دیگر دیده می

ز فته اایی دیگر مرگِ نشأت گربینند. اما در جظالمان را بسیار زیبا و خواستنی می

ضای فانی تابند و خواهان محو آن است. شاعران عمّیشهری و مرگ غیرطبیعی را برنمویران

اند فتهای به کار گراند و آن را در بسامد گستردهای را به واژۀ مرگ اختصاص دادهگسترده

رائه ویش اخبافت متون دهد.  و هرآنچه در مایة اصلی شعر آنها را تشکیل میچندانکه درون

از دهند متناسب با پذیرش مرگ است، در عین حالی که این مرگ برای آنها یک رمی

 ماند.می
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