


شناسنامه

دادخواهی برای رابعۀ بلخی

نویسنده: نصیرمهرین

چاپ دورنخست : 1390 خورشیدی

نارش: خوشه، هامبورگ 

چاپ دوم: 1392 خورشیدی، انتشارات شاهاممه

چاپ سوم: تابستان 1394 خورشیدی

نارش: انتشارات شاهاممه، هالند

www.shahmama.com

حق چاپ محفوظ است.



 سخن نویسنده
از قلمزنان  انتشار چاپ دوم کتابک دادخواهی برای رابعۀ بلخی، عده یی  در پی 

وخواننده گان ارجمند تبرصه های تحسین آمیز خویش را انتشار دادند. من با  ابراز 

امتنان از ایشان، بدون بردن نام  بسنده می منایم.  همچنان از آن عزیزانی که مدت 

بیشرت چشم به راه دریافت چاپ جدید نشستند، پوزش می خواهم واز بنیاد گرامی 

شاهاممه وبانوی فرهنگ پرور و دلسوز منیژہ نادری سپاسگزاری ویژۀ خویش را ابراز 

می دارم.

در چاپ سوم، هیچ تغییری راه نیافته است. حتا مواردی که گونه یی از تغییرجمله بندی 

ها را تقاضا می منود. زیرا فرصت این کار را نیافته ام. 

شایان یادآوری می دانم که به رغم پرداخنت به جوانب مختلف زنده گی و زمانۀ 

 رابعۀ بلخی نامراد، نیاز دادخواهی برای نسل کنونی که با نامرادی های بسیار مواجه 

می باشد، مطرح است.  بر بنیاد آگاهی خویش می نگریم که فرهنگ زن ستیزانه 

از اعامق بی اعتنایی به انسان وانسانیت نوشیده وتغذیه منوده است. دادشناسی و 

دادخواهی با توجه به حضور و شناخت این فرهنگ اذیت بار می تواند به سامان 

بنشیند.

چاپ سوم را برای آنانی پیشکش می منایم که آزار چنان فرهنگ را ملس می کنند، اما 

درفش داد خواهی را فرو منی گذارند. 

هامبورگ

 اول سنبلۀ1394 خورشیدی

م. نصیرمهرین
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یک نگاه کلی هب زندگی رابعه

شاعری که در کشورما با نام رابعۀ بلخی شهرت دارد،و در بسا آثاربا نام رابعۀ قزداری )1( 

یاد شده متولد قـُــزدار،یا قصدارازمربوطات بلخ، است. اونخستین زنی است که درروزگار 

سامانیان در سدۀ چهارم خورشیدی چکامه های دل انگیز خود را رسوده است. مگس رویین 

لقب )2( داشت، کوتاه زیست؛ زیرا به دستور برادرش حارث کشته شد. اما درآن مدت، 

نوآوری منود و به غنامندی عروض و اوزان شعرفارسی دری  افزود. 

  " مفعول فاعالتن مفعولن  ") ازمتفرعات بحرهزج( ازاوست که در ادوار بعد مرتوک ماند.

ترک از درم  درآ مد خندانــَک

آن خوب روی چابک مهامنـَـک)3(

تشبیهات  دلنشینی دارد. بنگریم :

مثــال چشــم آدم شـــــد مگر ابـر

دلیـــل لطف عیسی شـد مـگر باد

کــه ُدربارید هــردم در چـمن ابـر

که جان افزود خوش خوش اندر شجر باد

و دراین  متثیل او تشبیهات ونازک خیالی های دل انگیز را میابیم  :

                توسنی کردم ندانستم همی 

                کزکشیدن تنگرت گردد کمند

اشعاری که از او برجای مانده اند، در یکی از ابعا خود این را نیز نشان میدهند، که برخالف 

موج مسلط پنداشته های بیشرتینه زمانه ها علیه زن، زن درحوزۀ پرداخت به شعر وادب 

نیز از مرد کم نبوده است. 

از جانب دیگر،مرگ اونیز، آفرینندۀ بحثی شده، که یکی از چهره های فرهنگ مرد ساالری 



8

وگونه یی ازغیرت برخاسته ازآن را شعوری ویا ناشعوری به منایش گذاشته است.

  مرگ رابعه را ناشی ازخشم برادرش حارث برعشق اوگفته اند. عشق به غالمی  که بکتاش 

نام داشت. آن غالم شعله دردل رابعه افگنده بود. حارث با آگاه شدن از آن عالقه، غیرت 

خویش را درمعرض جریحه دارشدن یافت و تدارک قتل خواهر را دید و رسانجام او را به 

وسیلۀ عامل خوبش در حاممی  به قتل رسانید. 

فرهنگی  که با چنان غیرت عجین است، ابراز عالقۀ  یک زن به مرد را بر منی تابد. زن را 

سزاوار محکومیت حتا تارسحد مرگ میداند. فرهنگی که برای مرد اجازه داده است که از 

رشاب، زلف یارومتام توصیف های حتا شهوت انگیزسخن بگوید. اما در آن فرهنگ، مرد 

با دست باال داشنت در گسرتۀ انتخاب معشوق وابرازعالیق به او، محدودیتی ندارد. فرق 

منی کند که معشوق او از جنس زن باشد ویا مرد. اما برای زن چنان عالقه یی دست زدن 

به آزمون های پرمخاطره و مرگ آوراست. رسنوشت غم آمیزی که رابعه را درآغوش گرفت 

ازآن فرهنگ مردساالرانه حکایت دارد. آن فرهگ به َدور زن خطی کشیده که اگر از آن پای 

بیرون بگذارد و شعر عاشقانه بگوید، برای او رشم است و" پایش ازبریدن "!.

با آنکه رابعه جزای آن عشق را از سوی برادرخویش حارث دید، اما بعضی ها عشق او را به 

بکتاش، بهانه یی برای ابرازعشق معنوی توجیه کردند. اینست که شعرعاشقانۀ رابعه، سده 

ها سمت وسوی توجیهی وتفسیر عارفانه یافت و در نتیجه صدای راستین رابعه در گلو گاه 

شعرش خفه ماند. 

 سهم او به عنوان یک زن دررشد شعرفارسی، مرگی که به استقبال او شتافت؛ وتوجیهاتی 

که در زمینۀ ابرازعشق او صورت گرفت، مؤجد بحث هایی بوده است. آن چه درین نبشتۀ 

فرشده آمده است، نگرشی است به این موضوعات یا ابعاد بحث برانگیز زنده گی رابعه 

وتعمیم دادخواهی از او در حوزۀ دفاع از حقوق زنان.

 هنگام بازنگری به زنده گی رابعه و دیدار با روایت های مختلف ، دیده ایم که سوگمندانه 

بسا ازرشح حال نویسی ها،تصویری را در اختیار خواننده نگذاشته اند، که از روی آن زمانۀ 

رابعه و ویژه گیهای فرهنگی و محدودیت های برخاسته از آن نیزشناخته شود.بسا از نبشته 

های معطوف به زنده گی رابعه به ارایۀ نتیجه گیری های عاطفی بسنده منوده اند. بدون 

اینکه اندک توجهی به زمینه های اصلی مرگ اومنایند.
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 در زمینۀ تبارزاستعداد اونیز بد لطفی شده است. نتیجۀ دقیق ارزیابی ازاو،که مسلامً زمینه 

های مساعد اجتامعی، سیاسی و خانواده گی برای پرورش انسانها بدون تفاوت که مرد است 

ویا زن  را در پیش روی قرار میدهد،بسا موارد در معرض سانسور بوده است.زیرا با قالب  

دیدگاه تبعیض آمیز سازگاری نداشته است. ازینجاست که چنان بحث های ناقص پیرامون 

رابعه که یک زن نیز میتواند مانند مردان حتا درسطح رودکی شعر برساید، محلی از اعراب 

نداشته و توجه به زنده گی او در محدودۀ ناقص حضور داشته است . 

اما امروز الزم است که رشح حال شاعر ونویسنده ، رهیافت های تازه  و مشکل گشا به 

دست بدهند. باید به  چراهایی هم پاسخ بدهند که رسنوشت های دردانگیزرا دردل تاریخ 

نهاده اند. آن چه درین نبشته آمده ، یادآوری به اهمیت زمینه های اجتامعی – فرهنگی 

رویش استعدادهایی چون رابعه ومرگ او است. با اشاره یی به عامل شخصیت های مؤثریا 

حمکروایان با فرهنگ وعالقمند بالندگی وپرورش فرهنگ وفرهنگیان .

 



10

 اهمیت ربرسی زنده گی و اشعاررابعءه بلخی 

در حوزه پرداختها وکارکردهای پژوهشی، سخنی هم ازنخستین ها حضور دارد. هروقتی که 

پیرامون پیشینه ها، چه در گونۀ حاشیه وار وجانبی ویا درموضوع مستقل و مرکزی، سخن 

بحث ومکث پیرامون نخستین شخصی آمده است که ابتکار آفرینند گی را به عهده داشته 

است، یکنوع رجوع تاریخی به منظور دریافت آغازگرهر حوزه یی از رشته های مختلف 

مطرح شده. اگرتنها شعر فارسی را در نظر آوریم؛ سوال طرف رضورت این است که چه 

کسی نخستین شعر فارسی را رسود. 

 در پیوند با این موضوع آگاه هستیم که بحث دریافت نخستین شعر و شاعر فارسی  

هنوز وجود دارد. به دیگر سخن، میشود گفت که هنوز حکم قاطعی در زمینۀ نشان دادن 

نخستین شاعر فارسی زبان وجودندارد. واین نظریه مبتنی بر استداللی است که ازنبود 

مدارک الزم و کافی ناشی شده است. از یرنو شاید طاقت سوز ترین کاوشها نیز نتوانند چنین 

گرهی را فرو گشایند . این است که با رعایت احتیاط، ،احتامل این ویا آن شعر را به عنوان 

شعر نخست  و شاعری را به عنوان نخستین و آغازگر نامیده اند. از شاعری که به عنوان 

نخستین رسایندۀ شعر فارسی دریکی از قدیمرتین منابع یعنی تاریخ سیستان نام برده شده 

است ، محمد بن وصیف است . بیتی  از آن شعر را میاوریم که به احتامل قوی بعد از سال 

251. ق . گفته است :

این امیری که امیران جهان خاصه وعام                                      

بنده وچاکر وموالی وسگ بند وغالم

 

 البته در برخی منابع دیگر، مثال ً در لباب االلباب تألیف نورالدین محمد بن محمدعوفی، از 

بهرام گور، به عنوان " اول کسی که شعر پارسی گفت " نام  برده شده است .
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با توجه به نظریات مختلف ومشکل نبود اسناد ثقه است که  منی شود دامن چنین بحثی 

را جمع کرد و وسوسه یی را هنگام ابراز نظر پیرامون موضوع راه نداد. درهمین پیوند به 

دریافت نخستین ها است که  "جی. جی مک آوری" نویسنده تاریخ متدن لوکاس، میگوید: 

" جست وجوی در رسچشمۀ چیزها همواره برای انسان وسوسه انگیز بوده است "... )4(

 اینکه رودکی به عنوان پدر و استاد شعر فارسی ویا آدم شعر فارسی نامیده می شود، 

میدانیم که  تعیین چنان اوصاف برای رودکی، پذیرش وجوداشعار و شاعران پیشرت از او  را 

نفی منی کند. پیش از او شعر وشاعر وجود داشت. اما شیوه بیان، تشبیهات ، حضور اندیشه 

وتخیل  رودکی است که شعر و مقام اش را تاسطح استاد، پدر ویا" آدم البرش" شعر فارسی، 

باالبرده است. 

و از آن جایی که رسایندگان اشعار فارسی دری نیز تنها مردان نیستند، وبا نام های گرامی 

زنان بیشامری آشنایی داریم، سوال پاسخ جوی مبنی برنشان دادن نام نخستین زنی که شعر 

فارسی را رسود، مطرح می گردد. 

در چنین حوزه یی نیز، هامن کنجکاوی برای دریافت نخستین یابی ها به سوی آشنایی با 

زنی راه می برد، که نخستین شعر فارسی را رسوده ومادر وحوای شعر فارسی  است . 

درغالب آثار معطوف به تاریخ رسایش شعرفارسی،پاسخ به  سوال اولین زن شاعر، نام 

شهیدی داغ بردل، رابعه بلخی فراز میاید. اما درین زمینه نیز با قاطعیت منیشود حکم 

منود، که رابعۀ بلخی نخستین شاعرۀ زبان فارسی است. با آنکه از داریدخت زن پادشاه 

تخارستان ویا از زبیده زن فارسی گوی هارون الرشید نیز نام برده اند، و شاید زنانی دیگری 

شعر رسوده اند که از منزل بیرون نرفته و اشعارشان ازبین رفته اند؛ ولی از روی آنچه به 

مارسیده و در جـُنگها وسفینه ها ثبت شده است، می پذیریم که رابعه نخستین زن شاعری 

است که هامنند رودکی، با چکامه هایی از سخن پخته، وبا نو آوری وایجاد گری در حوزه 

شعرفارسی معرفی می شود. وازاین جا است که مقام او را به عنوان رستاج ومادر شعر 

فارسی می شناسیم.

 نگاه ژرفرت به شعراو، مانند هربررسیی که از سطح بسوی ژرفناها ره می پیامید ؛ به زیبایی 

های دلنشین شعرش بسنده منی کند. بل، محتاج آن هم است که زمینه های رویش گل 

شعرش را باز یابد. واین رضورت، وظیفۀ بازشناسی اوضاع واحوال زمانه یی را مطالبه میکند 
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که رابعه بلخی در دل آن رشد ومنو یافته بود. اهمیت دوم  موضوع درین جا نهفته است .  

 از آنجایی که درین زمینه به بررسیی شکل گیری ذهنیت شاعرانه وفراورده های یک مرد 

مواجه نیستیم که از امکانات و زمینه های مساعد بهره مند میباشد، بلکه سخن از شعر 

یک زن در میان است، مکث به شعر او، ویژه گی دریافت گذرازمحدودیت های تاریخی، 

فرهنگی واجتامعی را مطالبه می مناید. درنتیجه به بــُعد اهمیت بررسی رابعه می افزاید.

ازهمین جا است که ما در دیدارخویش با اشعار رابعۀ بلخی؛ محتاج در یافت جمیع زمینه 

ها وعواملی هستیم که در تبارز او به عنوان چنان شاعرنقش داشته اند . 

افزون بر آن، وقتی در شعر او، عنارص دل انگیزعاشقانه ، یا ابراز عالقۀ انسانی از جنس 

محرومان را به بکتاش یا  غالم ونوکر خانوادۀ رابعه میابیم،عطف بدان خواهان ژرف نگری 

بیشرتمی شود. زیرا آگاهی و شناخت ما از اوضاع ورشایط زندگی زن یا انسانی از جنس 

محرومان، آن هم از محدودیت هایی که در هزارسال پیش سلطه داشت، دامن بحث را 

فراخرت میکند. این است که هنگام مراجعه به شعردخرت جوانی که در سطح رودکی با بیان 

خوش ورسا به اصطالح متقدمان ما، فصیح وبلیغ شعررسوده ، نگرش به اوضاع اجتامعی 

وفرهنگی مساعدی راکه زمینۀ رشد او را فراهم آورد،پیش میاورد.  

اشعار عاشقانه یی را که او رسود و به مرگ غم افزایش انجامید، به گونۀ مختلف تعبیر، 

توجیه وتفسیرشده اند. یکی ازآنها عشقی است که بامقولۀ تصوفی توجیه وتفسیر شده 

است. 

وآن تفسیریاحذف عشق غیرعارفانه از زنده گی رابعه،بـــُعد دیگری ازاهمیت تعمق به آن 

را بارمیاورد. 

 نخست، تأمل برخواستگاه تاریخی / فرهنگی تفسیر و توجیه عارفانه اشعار عاشقانۀ رابعه 

؛ و دوم، این پرسش که اگر او احساس عاشقانۀ خویش را به انسان دیگری یا بکتاش ابراز 

منوده باشد، عیب آن در کجاست؟ در هر یک از زمینه های یادشده برای توجیه اهمیت 

بررسی  موضوع رابعۀ بلخی،  به نکتۀ تعجب آور هنگامی بیشرت توجه میابیم که از منظر 

مقایسۀ امکانات ومحدودیت ها، که میان اوضاع ورشایط پرورش وتبارز مردان وزنان وجود 

دارد به تبارز چنان استعدادی بنگریم . ناگفته روشن تواند بود که شاعران مرد را در همه 

دوره ها وزمانه ها واز جمله در دوران حکمروایی سامانیان) 874- 999 ع .( ، از امکانات 
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بسیارمساعد تری، بهره مند میابیم.

شاعران دربارسامانیان مانند همه ادیبان جنس مذکر؛ درهوا وفضایی که لزوم دیدهای 

دربارامیردر آن سایه داشت، در بسرت زمینه های نسبی مساعد ، امکان رشد داشتند. مردان 

شاعر، به منظور تبادل نظر وخوانش شعرازامکان متاس با هم، رفت و آمد ها باهمدیگر، بحث 

وجدل شاعرانه دردربارشاه،بهره مندی ازدریافت صله وبخشش هایی  که شاهان به آنها 

میدادند؛ امکان مسافرت ودریک جمله ازهمه آزادی هایی که رشد شعر ایشان را فراهم 

میاورد،بهره مند بودند. درحالی که رابعه بلخی  زن بود وبار محرومیت از آن امکانات را بر 

دوش حمل می منود. جان سخن در ابراز تعجب درین نکته نهفته است .

درین پیوند، تعجبی که ما ازآن سخن میاوریم و پاسخ اش را دراوضاع مناسب سیاسی، 

فرهنگی  زمانۀ او وهمچنان در فضای مناسب خانواده گی رابعه میتوانیم یافت، از طرف 

مؤلف کتاب لباب االباب محمد عوفی با تعجب دیگری ابراز شده است 

 عوفی مینویسد :

" دخرت کعب، اگرچه  زن بود، اما بفضل برمردان جهان بخندیدی،فارس هر دو میدان و والی 

هر دو بیان، برنظم تازی قادر ودرشعر پارسی بغایت ماهر وبا غایت ذکای خاطر و حدت 

پیوسته عشق باختی  و شاهد بازی کردی  . . ."  )5(

ابراز این سخن از طرف عوفی ، وبا این عبارت که " اگرچه زن بود" ، نشانگر آن درک 

وبرداشت تعجب انگیز او است، که از بی اعتقادی به توامنندی زن ناشی شده است.  

این تعجب در جبین خویش مهر ونشان اجتامعی وبی باوری به توامنندی زن را که از 

محدودیت های اجتامعی / تاریخی وفرهنگی ناشی میشود،حک کرده است.

درهمین جا ضمن اشاره به آن محدودیت، گفتنی است که امکانات موجوده ونسبی زمانۀ 

کنونی راکه برای شاعران زن میرس است، نباید در جای محدودیت های آن زمانه نشاند. 

ودرعوض آن باید محدودیت های هزارسال پیشین را مجسم کرد.

اکنون شاعره های ما ) رصفنظر از محدودیت های فرهنگی تاریخی همواره وتا حال 

موجود(، امکان مسافرت، فراگیری رموز شعراز زن ویا مرد، مراجعه به کتابخانه ها، ارسال 

شعر به استادان به منظور دریافت رهنامیی وانتشار شعر را درمجله ها، جراید و رادیو و 

تلویزیون وتارمنا های انرتنیتی دارند، این زمینه ها و امکانات، فضای مناسبی را برای نقد 
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وصیقل ودرنهایت رشدشعرفراهم میاورند.

اما رابعه بلخی، در زمانه دیگر و درمنزلگۀ زندان گونه وحصار هایی که از محدودیت ها 

و دشواری های بسیار  برای دخرتان وجود داشت ، شاعرشده و فریادهای شاعرانه خویش 

را بلند منود.

به این ترتیب با دونتیجۀ ناسازگارروبرو میشویم . یکی از زمینه های کمک کننده ومساعد 

برای رشد وپرورش رابعه حاکی است ودیگری؛ که احساسات، عالیق ومتایالت او را ننگ 

پنداشته وتحمل نکرده است. 

 برای در یافت بیشرتمنظور، نخست به زمانۀ زنده گی او می نگریم تا آن مساعدت ها 

وموانعی  را که در زمانۀ  اوموجود بود، تشخیص بدهیم.

*****
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 زمینه اهی مساعد

درخراسان  سامانیان  سلسله  که  گشود،  جهان  به  چشم  زمانی  بلخی،  رابعۀ      

وماورالنهرحکمروایی داشتند. زمینه های مساعدی که دربیشرتین زمانۀ آن سلسله وجود 

داشت، برای داد وستد اقتصادی، تأمین امنیت و رشد ادبیات با تبارزشاعران و نویسندگان 

ومرتجامن کمک شایسته یی منود.

زمانۀ سامانیان در گسرته اقتصادی، داد وستد تجارتی، رفت وآمد مردمان؛ وبهره مندی از 

افکار وعقاید یونانیان، رشد ومنوی طب، نجوم ، معامری، وموسیقی  . . .  شاهد دستاوردهای 

رشد یابنده یی بود. وجود فضای صلح آمیز و امنیت مورد رضورت ، هر چه بیشرت به 

مساعدت اسباب وعوامل رشد عمومی و زمینه های باال متام می شد. 

 چنان بود که شهرهای بخارا) پایتخت سامانیان ( وبلخ وسمرقند و . . . دارندۀ رشته های 

مختلف صنعت دستی  وامکان رونق آن بودند . و آن همه متاس ورفت و آمد وداد وستد 

تأثیر نکویی بر اندیشیدن ورشد ابزار آن برجای می نهاد. نوشته اند که " شهر بلخ را باستانی 

ترین شهر حوضۀ آمو دریا توان شمرد. نویسنده گان مسلامن به حق آن را» ام البالد « می 

خوانند.  درینجا پایتخت نیمه اساطیری باکرتیا) باخرت ، بلخ ( که بعد ها بصورت ساتراپ 

نشین باخرتی ) باکرتیایی ( هخامنشیان درآمد و درزمان داریوش مرغیانا هم ) ناحیۀ مرو( 

جزو آن بود برپا بوده است  ."  )6( 

تنها بلخ نبود. بخارا نیز اهمیت بیشرت یافته بود. نویسندۀ تاریخ بخارا مینگارد که " ابوالحسن 

نیشا بوری در کتاب خزاین العلوم آورده است که  شهر بخارا از جملۀ شهرهای خراسان 

است . . . کرمینه از جمله روستاهای بخاراست  . . . و وی را روستایی علیحده است ومسجد 

جامع دارد. واندر وی ادبا وشعرا بسیار بوده اند. " )7(

 بارتولد از ثعالبی میاورد که " در عهد سامانیان بخارا " آشیان جالل وکعبۀ فرمانروایی 

ومجمع افراد برجستۀ زمان بوده " )8( 

 مؤلف ترکستاننامه ضمن یاد آوری از کتابخانۀ سامانیان می نویسد :
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"  ابن سینای مشهورکه ازکتابخانۀ سامانیان درزمان نوح بن منصور      ) متوفی به سال 387 

هجری ( بهره گرفته بود، دررسگذشت خویش آن را چنین وصف می کند :

» من وارد رسایی شدم که خانه های بسیار داشت و درهرخانه یی صندوق های کتاب که 

روی هم وانباشته بودند؛ در یک خانه از آن کتاب های عربی وشعر؛ در دیگری فقه و بدین 

گونه در هر خانه یی کتاب های یک علم   . . .  )9(

 می دانیم ،هنگامی که دولتمردان فضلپرور بودند. درنتیجه آهنگ رشد ادبی هم رسیعرتبود.  

امیران سامانی، آن خصلت را داشتند. تصور میشود که بازمانده گان  و وارثان سامان خدات) 

جد آل سامان( )10(  نه تنها تحجر و سختگیری شناخته شدۀ بسیاری از امیران وشاهان را 

نداشتند؛ بلکه گونه یی از فرهنگ  تسامح و مدارارا رعایت منوده بودند. تشویق شاعران 

با انگیزۀ نامدارو مشهور شدن شاهان از راه رسایش  شعر مدحیه، پیامد خدمت به زبان 

و ادب را نیز با خود داشت. آن عالیق ، کتابخوانی وکتابخانه داشنت را بارآورد . نزد بسا از 

شاهان سامانی ، تنها توجه به رشیعت اسالمی منظور نبود، ازمعارف نیز طرفداری میکردند.

 درنتیجۀ آن بـُـعد عالقه به زبان فارسی وشعروادب آن بود که موجب رشد ومنوی شعر 

وادب شد . وهر اندازه به  فراهم آوری زمینه ها در دربار موقع میدادند ، به هامن اندازه 

در رشد کمی وکیفی شعرا وشعر افزوده می شد . چنان بود که در هامن دوره به ویژه در 

نیمۀ دوم سده چارم ، زبان فارسی دری رشد بی سابقه یی را پیمود . نو آوری های مختلف 

و تعداد شاعران وکتاب هایی  که در گسرته شعر ونرث انتشاریافته، موید این ادعا میتواند 

باشد. خانوادۀ سامانی، با اتخاذ تدابیراداری، نظامی، فرهنگی واقتصادی، سنگ بزرگی 

برتهداب رشدومنوی ادبیات فارسی دری نهادند.پیشرت از آنها، طاهریان ادبیات عربی را 

رعایت وتشویق می منودند. در زمان صفاریان، زبان عربی در دربار با بی لطفی وبی مهری 

روبرو شد. اما رشد زبان فارسی جدی نبود. سهم سامانیان دررشد زبان فارسی به اندازه یی 

است که حتااگراز رشد وتکامل ادبیات فارسی درعرص غزنویان چشم بپوشیم ، میشود گفت، 

در عهد سامانیان چنان تهدابی نهاده شد که قامت زبان فارسی را به رغم گزند باد وباران 

وتوفان های نامناسب گوناگون، تاهنوز استوارنگه داشت. ازیرنو این نتیجه درست است که 

" دورۀ سامانیان را میتوان نخستین دور ارتقای زبان وادبیات  دری شامرکنیم. زیرا برای اولین 

بارپایه های تکامل ادبیات دری نهاده شد وبهرتین شاعران و سخنرسایان ظهور کردند.")11( 
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یاد آوری این موضوع، گونه یی از اهمیت نقش شخصیت و دودمانهای فرمانروایان را در 

تاریخ و دریافت جوانب اثرگذارآن نیز مطرح می کند. درواقع اشاره به ویژه گیی است که 

برخی امیران سامانی  از آن بهره مند بودند و معرف عرص رونق وجوانی آن خاندان است. 

متایل آنها به شعر وادب ،حکایت از آن دارد که اگرامیر ویا شاه با فرهنگ را، وزیرکاردان وبا 

فرهنگی همراه می بود ، گشایش فضای فرهنگی ورشد ومنوی فرهنگ وادب در چشم انداز 

قرار میداشت. بخش قابل مالحظۀ دورۀ حکمروایی سامانی ها، چنین ویژه گیهای داشتند.      

"  . . .سامانیان در حامیت نویسندگان ودانشمندان از خاندان بویه دست  کم نداشته اند.  

. . . بیشرت از شعر و شاعران فارسی گو حامیت  می کردند . ")12( 

 " توجه به زبان وادب پارسی هم از خدمات مهم شاهان سامانی است. شاهان سامانی 

وهمۀ افراد این خاندان عالقۀ شدید به زبان فارسی ونظم ونرث آن داشته اند. وازیرنوی 

شعرا را مورد تشویق وانعام قرار میدادند. وبا اغلب آنان به مهر واحرتام رفتار میکردند. 

ونویسندگان را به ترجمۀ کتب معتربی مانند تاریخ طربی وتفسیرجامع البیان طربی وکلیله 

ودمنۀ عبدالله بن املقفع تشویق میکردند. این توجه سامانیان به زبان وادب فارسی باعث 

شد که ادبیات پارسی که ازعهد طاهریان وصفاریان بوجود آمده بود با رسعتی عجیب 

طریق کامل گیرد وشاعران و نویسندگان  بزرگی بوجود آیند . . . 

موضوع دیگری که درحکومت سامانی مورد توجه میباشد، عدم مزاحمت آنانست نسبت 

به فرق ومذاهب مختلف . چنانکه غالبا ً اتفاق میافتاد که در دربار شاهان سامانی افرادی 

از مذاهب گوناگون مانند مذاهب اهل سنت و شیعه  ودین زردشتی وعیسوی با نهایت 

آزادی عقیده ومصؤونیت زند گی وکار میکرده اند وهیچکس از حیث اظهار عقاید علمی 

و دینی ومذهبی دچار تضییقاتی که در دورۀ غزنوی وسلجوقی پیش آمد، نبوده است 

واین امر چنانکه  میدانیم  ازمهمرتین اسباب رواج علم ونظر واشاعۀ حکمت وعلوم عقلی 

میتواند باشد . . ")13(

  وقتی این عامل مساعد را حضور امنیت همراهی مینمود، روشن است که داد وستد تجاری 

و رونق میافت ورفت وآمد کتله های مردمانی که با افکار وعقاید گوناگون آشنایی داشتند، 

در تبادل افکار وتعاطی اندیشه ها و دخالت در کیفیت اندیشیدن واندیشه ورزی  وراه 

های ابراز آن، تأثیر می نهادند. 
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سزاوار گفنت است که اگر امنیتی تحت حاکمیت شاه وامیری جاهل وبیسواد ،نا آگاه وبی 

اعتنا به تعالی فرهنگی تأمین شده، آنها فقط به حکمروایی  خویش اندیشیده اند، از 

تحرک وپویایی در جامعه خربی نبوده است. امرا وشاهانی که امنیت را برمبنای نیازهای 

جاهالنۀ خویش با خونریزی تأمین منوده اند، در واقع  مشتی تبهکارانی بوده اند که کارشان 

قربستان آفرینی و دست بردن به مالیه ستانی وریخنت خون مردم بوده است. ما درتاریخ 

کشورخویش به ویژه تاریخ معارص چنین منونه ها را کم نداشته ایم .

اما امنیت دورۀ سامانی ها، ممد شگوفایی وتحقق آرزوهای سالطین ادب پرور بود. " 

صنعت گری وبازرگانی بازاریان وکاروانیان) که ( مورد پشتیبانی ویژۀ سامانیان بود . . . 

زندگی ادبی ) نیز( به گونۀ بی نهایت مثربخش به پیش " . . . می رفت و " دوری جسنت 

پیوستۀ فرمانروایان سامانی از بغداد، مایۀ پیدایش شامر فراوانی از شاعران و نویسندگان 

فارسی زبان در دربار آنان شد. " )14(

مجموعه آن هوا وفضا، مجالی رابرای تنفس فرهنگی ورشد ومنوی شاعران وادبا آماده منوده 

بود. از هامن جاست که به نام نامی بیشرتین پیشکسوتان وشاعران طراز اول وشخصیت 

های مبتکر برمیخوریم و جالبرتین ترجمه های آثار تاریخی و ادبی آن دوره را میشناسیم. 

از آن  یافته است،  نام  رابعۀ بلخی شهرت  با   رابعه بنت کعب قزداری که دیریست 

پیشکسوتان عرصۀ شعر وادب است .آن فضا و در پیوند با آن، پدرش کعب یا عامل مساعد 

کنندۀ پرورش رابعه در داخل خانه، امکان دسرتسی به شعر وادب را برای او  مهیا کرد .

 کعب که خود از بقایای اعرابی بود که درقزدار) یا قصدار ( سکونت اختیار منوده وبا زبان 

وادب فارسی زیسته بود، از آن اوضاع برای مساعد منودن زمینه های رشد فرزندش بهره 

گرفت. در زمانه یی که کعب می زیست این درخواست های روشنگرانه طنین داشتند،  

بنگریم :

    ای دریغا که خردمند را             باشد فرزند، خردمند نی 

  ورچه ادب دارد ودانش پدر        حاصل میراث بفرزند نی

و یا :

   هیچ گنجی نیست از فرهنگ به         تا تـــوانی رو تو و این گنج نه

    تا جهان بود از رس آدم فراز              کس نبود از راه ِ دانش بی نیاز
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   مردمان بخــرد اندرهـــر زمان             راه  دانش را بهرگــــونه زبان

  گرد کردند وگـــــرامی داشتند           تا بسنگ انـــدر همی بنگاشتند

 دانش اندر دل چراغ روشن است  و زهمه  بد  برتن تو جوشنست )15(

آن صدا های پرورش دهندۀ فرزندان با علم ودانش، با مساعدت آنچه در باال دیدیم، تشویق 

وفراهم آوری تسهیالت را از جانب بزرگ خانواده نیزمحتاج بود. وآن هارا کعب پدر رابعه 

آماده منوده بود. 

رابعه بلخی کودک بود که مادرش وفات کرد. ازیرنو رابعه عطوفت ومهربانی مادری را دیری 

ندید.  پدر دلسوز ومهربان ، وظیفۀ پرورش او را چنان به نیکویی انجام داد، که سخنش 

اعتبار واالیی در حوزه شعر فارسی یافت. 

درین پیوند سزاواریادآوری است که تنها آن زمینه های مساعد وغمخواری های کعب 

در پرورش او بسنده نبوده اند. بایسته است که به پذیرش زحامتی که خود رابعه متقبل 

شده بود نیز بیندیشیم.  رابعه باپشت کار وبرخورد با مسؤولیت دربرابرشعر به آن سخن 

واالونوآوری ها دست یافت. این ویژه گی پسین درس نیکویی برای شعر پردازان امروزینه 

نیزاست. امروز بی مباالتی وسهل انگاری ، بی مسؤولیتی وبی لطفی هایی را که  برخی در 

حق شعر روا داشته اند، به احتامل این بیم ونگرانی می افزاید که شعر جایگاه خویش را 

از دست بدهد.

 نظامی با توجه به حرمتی که برای شعر قایل بود، میگوید : " شعر درهرعلمی بکار همی 

شود، هر علمی در شعر بکار همی شود.  . .  شعر او ) شاعر ( بدان درجه رسیده باشد 

که در صحیفۀ روزگار مسطور باشد وبرالسنۀ احرار مقروء، برسفالین بنویسند و در مدائن 

بخوانند که حظ اوفرو قسم افضل از شعربقاء اسم است ، ومسطور . . ." )16( 

سخنان او حاکی ازحرمت نهادن به مقام وجوانب شعر و تقبل زحامت بسیاری برای فراگیری 

رسایش آن از طرف کسانی است که به مقام شاعری برسند. میتوان پذیرفت که شاعر شدن 

با تحمل  چه آموزش ها وزحامت فراگیری رموز شعر همراه بوده است . رابعۀ بلخی همه 

زحامت را پذیرفته بود.
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منابع و رس چشمه اهی آشنایی اب رابعءه بلخی

پیرامون زنده گی رابعه بلخی، آنچه در دست است به معلوماتی محدود می شود که از 

سده ها پیش گرد آمده ودرکتاب ها وسفینه های پسین کم ویا بیش  به تکرار نشسته است 

. " قدیمی ترین کتابی که از رابعۀ بلخی نام می برد ترجمۀ سند باد نامۀ ظهیری است که 

در اواخر قرن ششم صورت گرفته است ودر آن رابعه منونۀ خوش صورتی وزیبایی تلقی 

شده است. ")17(

   بر اساس سخن برتلس" معلوم است که رسچشمه پژوهشگران سده پسین، کتاب لباب 

الباب عوفی ومجمع الفصحأ رضا قلی خان میباشند .)18( 

آن چه درلباب االلباب آمده این است : " دخرت کعب، اگرچه زن بود، اما بفضل برمردان 

بخندیدی ، فارس دو میدان و والی هر دوبیان ، برنظم تازی قادر و در شعر پارسی بغایت 

ماهر وبا غایت ذکای خاطر وحدت طبع باختی وشاهد بازی کردی و او را مگس رویین 

خواندندی وسبب این نیز آن است که وقتی شعری گفته:

 خرب دهند که: بارید بر رس ایوب           ز آسامن ملخان و رسهمه زرین

گرببارد زرین ملخ برو از صرب     سزد که بارد برمن یکی مگس رویین )19(

 سعید نفیسی در تعلیقات بر مجلد دوم مینویسد " ترجامن البالغه  ص 81 نام وی در آنجا 

» بنت کعب « آمده است. )20(   
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با آن  نام نربده است.  رابعه  اصلی معلومات  از رسچشمۀ  گفته شد که رضاقلی خان، 

هم  تحقیق وتألیف رضا قلی خان هدایت، محل استشهاد بسیار کسانی قرار گرفت که در 

مقاله ها وکتاب های کوچک ویا نسبتا بزرگ به زندگی رابعۀ بلخی توجه می منودند. از 

جمله آثار معترب میتوان از تاریخ ادبیات تألیف ریپکا وچندتن دیگر نام برد که ریپکا نیز از 

داده های رضا قلی خان نام میربد.)21(

درین مورد یوگنی ادواردویچ برتلس، مسترشق معروف روس و متبحر در ادبیات فارسی 

می نویسد :

» رضأ قلی خان در " مجموع الفصحأ"، پس از بازگویی داده های عوفی، بی یاد آوری 

رسچشمه، آگاهی های زیر رادر باره این شاعر میدهد: 

 پدرش کعب که تبارش تازی بود، در بلخ،بست و قزدار فرمان     می راند. دخرت کعب، 

رابعه از نام افتخاری "زین العرب " )آذین تازیان( برخوردار بود . سپس رضاقلی خان سخن 

ازعشق این دخرتبه غالمی با نام بکتاش و مرگ فاجعه آمیز رابعه می آورد  ومی نویسد که 

این داستان را به شعر در آورد ونام منظومهء را        " گلستان ارم " نهاده است. رضأ قلی 

خان می گوید : رابعه هم دورۀ رودکی بوده است.

اکنون برما روشن شده است که آگاهی های رضأ قلی خان از کجاست.در بخش بیست 

ویکم منظومه فرید الدین عطار) 357-441هـ /  967- 1049ع. ( در" الهی نامه " داستانی 

است به نام    " داستان امیر بلخ واینکه چگونه دخرتش عاشق شد . . . " )22(    

به این ترتیب برتلس ضمن انتقد تلویحی بررضأ قلی خان که چرا رسچشمه را ا دنکرده 

است، به منبع اصلی یا الهی نامۀ شیخ فریدالدین عطارمیرسیم. 

*****
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رابعه بلخی رد الهی انءهم عطار 

به منظور دستیابی به دیرینه ترین بازتاب میرس ازچهرۀ زنده گی رابعۀ بلخی به الهی نامه 

مراجعه می مناییم وبیشرتین بیت ها را از آن اثر میاوریم. پس از آن موضوع عشق رابعه  

وتعبیرهایی را  که ازآن تا حال شده است  نیز درهمین رسچشمه می جوییم.

  عطار طرح های متثیلی ،قصه یی و پرسش و پاسخ خویش را در الهی نامه،به چندین 

بخش ومقاله های 22 گانه  آورده است. داستان این گونه است که خلیفه یی شش فرزند 

خویش رافرا می خواند و جویای آرزوها وخواهش های آنها میشود." پرسان فرمودۀ پدر را 

پذیرفته یکی  پس از دیگری  زبان به بیان آرزو های خود گشودند. هریک از بخش های 

شش گانۀ کتاب میدان گفتار یک فرزند وپاسخ پدراست. فرزند اول دلباختۀ شاه پریان است. 

وآرزوی جز وصال وی ندارد. فرزند دوم دیوانه وارعاشق سحر وجادو است. فرزند سوم 

جام جمشید می خواهد. فرزند چهارم آب خیان می جوید. فرزند پنجم در اندیشۀ یافنت 

انگشرت سلیامن وفرزند ششم جویای کیمیا است. پدردرجواب هریک ازآنها بکمک یک رشته 

حکایات وبیانات حکیامنه بیهودگی این آرزو ها را باز منوده فرزندان را اندرز میدهد که 

از خواهشهای نفسانی دست کشیده  دل در جهان باال  بندند."    ص 21 "چهارده مقدمۀ 

الهی نامه" فواد روحانی 
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عطاردرمقالهء بیست ویکم، در پاسخ  پدر به پرس ششم است داستان شور انگیز رابعه را 

آورده است. درآنجا تصویری ازرابعه را   می بینیم، که درچارچوب هامن نصایح پدریا خلیفه 

و در واقعیت، چارچوب بینش عرفانی عطار گنجانیده میشود.

اهمیت رسچشمه بودن آن تصویروسهمی را که در تأویل وتعبیر های سده های پسین برجای 

نهاد،همچنان تکیه یی را که عطار به گونهء ضعیف بربرداشت بوسعید دارد،ایجاب می کند 

که بیت های بیشرتی ازآن منظومه را بیاوریم. در همین بیت ها است که منظورعطار راکه 

با پیش کشیدن عشق مجازی از طرف رابعه به بکتاش مطرح کرده میابیم. 

مقالهء بیست ویکم

پرس  گفتش  به  هر  پــــندم   که   دادی 

صد  مشکل   از   پند    تو   حــل   شد                                    

مس  مــــن  بـــا  زر رکنـی   بدل   شد 

سخن های   تو  یکرس   سودمند   است

بــه  غایت  هم   مفیــد و هم  بلند  است 

ولی  زانـم   هوای   کیـــــــمیا   خاست

کـــزو هم  دین  و هم  دنیا  شود  راست 

که چون  دنیا و دیــن  درهم  زند  دست 

بدست   آیــد  مــرا  معشوق    پیـــوست 

که  تا  دنیا  و  دینــم  یــــــــــــــار  نبود 

مـــرا   از  یـــار استظهار  نبـــود

 

جواب پدر

 پدر گفتش دماغت پرغرور است  

که این اندیشه از تحقیق دور است 

که تاهرنیک وهر بــــد در نبازی 

نباشی   عاشقی    االمــــــجازی 
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اگر در عشق می باید کمــــالت 

بباید  گشت دایــــــم در سه حالت 

یکی اشک  ودوم آتش سوم خون

اگر آیی ازین ســــــه بحر بیرون

درون پرده معشوقت دهـــــدباز

وگرنه بس که معشوقت نهد خار)1(  

واگر آگه نگشتی زین روایت

ترا دایم متامست این حکایت 

1-نهد خار – دهد کار  

 وبه این ترتیب مثالی از رابعه را از زبان خلیفه برای فرزند ششم میاورد :

 

حکایت رابعه دخرت کعب

 امیری سخت عالی رأی بودی                که اندرحد بلخش جای بودی 

امیر پاک دین رایک پرس بود             که در خوبی به عامل در سمر بود  

نهاده نام حــــــارث شاه او را                  کمر بسته چوجوزا ماه او را 

یکی دخرتدرایوان بودنیزش              که چون جان بودشیرین وعزیزش 

به نام آن سیم برزین العرب بود         دل آشوبی ودلبندی عجب بود

 

بیش از پانزنده بیت درتوصیف زیبایی رابعه آمده است مانند این  بیت :

 

چو سی دندان اومرجان منودی         نثار او شدی هر جان که بودی  

و درباره طبع شعررسایی او :

 

به لطف طبع اومردم نــــبودی       که هر چیزی که از مردم شنودی 

همه در نظم آوردی به یــــکدم          به پیوستی چو مروارید در هم 
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چنان در شعر گفنت خوش زبان بود    که گویی ازلبش طعمی درآن بود

 

هنگام فرارسیدن مرگ پدرش، کعب تیامر او را به فرزند خویش حارث می سپارد :

چووقت مرگ پیش آمد پدر را         به پیش خویش بنشاند آن پرس را

بدوبسپرد دخــــرت را که زنـهار       زمـــن بپذیرش و تیمـــارمیــدار 

 ازجمله توصیه هایی که کعب برای حارث در بارۀ رابعه دارد، یکی هم این است که اگر 

خواستگاری را برای رابعه یابی که شایستۀ او باشد، بدان وصلت اقدام کن.

 

کعب میمیرد وچندی از آن منی گذرد که پای عشق رابعه به بکتاش درمیان میاید :

 

غالمی بود حارث را یگانه                   که او بودی نگهدار خزانه 

به نام آن ماه بکتاش بودی               ندانم تا کسی همتاش بودی 

 

وبار دگر توصیف رخسار واندام وزیبایی های عشق برانگیز بکتاش است که با  توصیف 

هایی  که ازاو می شود، چاشنی دل انگیزتری  میابد. بنگریم : 

دهانی داشت همچون لعل سفته              در او سی ُدر ناسفته  نهفته 

زدندانــــش توان کردن روایت              که دریک میم دارد سی روایت

چو لختی کرد هر سویی نظاره                      بدید آخر رخ آن ماه پاره 

چو روی وعرض بکتاش دید او                 چورسوی در قبا باالش دید او

 

دیدن روی بکتاش، آتش احساس را درتن وجان رابعه شعله ور  میکند :

 



26

بدان خوبی چو دخرت روی او دید       دل خود وقف یک موی او دید 

در آمد آتشی از عشـــــق زدودش      به غارت برد کلی هر چه بودش 

چنان آن آتشش درجـــــان اثر کرد           که آن آتش تنش را خرب کرد 

دلش عاشق شد وجـــان متهم گشت      زرس تا پا وجود او عدم گشت 

 

وپس از آن تصویرحال عاشقی است بیتاب وبیخواب وبیقراروبیامر که آوردن طبیب از 

طرف حارث نیزسودی ندارد، زیرا که :

 

چنان دردی کجا درمان پذیرد        که جان درمان هم از جانان پذیرد 

آن درد را فقط کسی میتواند تشخیص بدهد که با هزار هرن وتجربه روزگار آراسته است. و 

او دایه یی است روزگار دیده ومتشبث.

درون پــــرده  دخرت دایــــه یی داشت 

                که درحیلت گــری رسمایه یی داشت 

به صد حیلت از آن مهروی درخواست       

             که ای دخرتچه افتاد ه است بگو راست 

 

رابعه به سخن آمده وصندوقچهء دل پرراز خویش را به دایه اش چنین میگشاید :

 

که من بکتاش را دیدم فالن روز         به زلف وچهره جان سوز ودل افروز

چنان عشقش مرابی خویش آورد      کـــه صـــــد ساله غمم در پیش آورد

کنون ای دایه برخیز وروان شـو        میـــان این دودلبـــر درمیـــــان شو

 

وپس از آن، نامه یی درنظم میکشد وبدست دایه سپرده به بکتاش میفرستد. در نامه نوشته 

شده است که:
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اال ای غایب حارض کـــجایی    زچشم من جدا آخرچرایی 

بیا وچشم ودل رامیهـــامن کن   وگرنه تیغ گیر وقصد جان کن...

تـــرادیــدم کــه همتــایی ندیدم   نظیــرت ســــروباالیی ندیدم...

بکتاش با خواندن آن نامه چون:

به یک ساعت دل از دستش برون شد   چو عشق آمد دلش دریای خون شد.

عاشق بی قرار رابعه میشود وبه دست دایه،اجابت پیام  رابعه وپیام عاشقانۀ خویش را به 

رابعه می فرستد :

که نتوان برد چندین درد بی تو  مرا اکنون چه باید کرد بی تو  

به صــد جانت توانم شد خریدار اگر روشن کنی چشمم بدیدار   

 

رابعه از قبولی عشق خویش  شادمان شده و از آن پس بیت ها و غزل های روانی را که 

شب ها  و روزها  رسوده است، برای بکتاش می  فرستد ودر نتیجه آن غزل ها استاد می 

شود. بکتاش هم با خواندن هر شعری از رابعه عاشق تر وحیران تر از پیش است.

اما چندی می گذرد که آن دنیای تصویر شدۀ دوطرف را، در قالب طرح عطار با تعجب 

سوال برانگیزمی نگریم.

آن همه ابرازعالقه به بکتاش وایجاد شعله های رسکش عشق جنسی در بکتاش که نگاه 

های چشامن دو طرف ومتاس دستان ایشان را نیز بایستی در پی میداشت و بکتاش نیز راه 

دیگری جز آن نیاز نه پیموده است، آفرینش منظره دیگری را درپی دارد :

 

بدهلیزی برون شــــد آن دل افروز براین چون مدتی بگذشت یـک روز 

که عمری عشق بانقش رخش باخت  بدیدش ناگهـــــی بکتاش وبشــناخت  

بــرافشانـــد آستین آنگه بـــدوگفت : گــــرفتش دامــن ودختـــر برآشـفت    

که هان ای بی ادب این چه دلیریست    تو روباهی تراچــــه جای شیریست



28

که باشی تـــو کــه گیری دامن من ؟ نیاردگشت کس در پیـــــــرامــن من        

کـــه ترســــد سایـــه از پیرامن من ( ) که باشـــــی تو که گیری دامن م 

واکنش بکتاش موجه است. هامن دالیلی است که غیر از آن انتظار دیگری از او نباید برود:

 چرا شعرم فرستادی شب و روز

 دمل بردی برآن نقش دل افروز . . . 

 

غالمش گفت  ای من خاک کویت             

چه میداری زمن پوشیده رویت. )23(
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عشق و معشوق رابعه 

پیرامون  گونۀ عشق رابعه، متأسفانه اسناد  ومدارک موثق در دست نیست. آن چه از نظر 

پیشینۀ زمانی میتواند طرف توجه باشد، هامن تصویروسخنی است که در بارۀ عشق او به 

بکتاش  شیخ فریدالدین عطار ارایه داده و دیگری اشعار خود رابعه است. که این دو از نظر 

معرفی عالیق عاشقانۀ او، در برابر هم ایستاده اند.

 برخی از اشعار رابعه  که برجای مانده اند، به وضاحت می توانند معرف احساسات، عالیق 

ودرک زحامت او تارسیدن  به مقام شاعر باشند.  درمورد مشخص دریافت گونۀ عشق او 

نیز بهرتین رهنام اند.  

اما نخست تصویر وتفسیر منظومۀ شیخ فرید الدین عطار را با نرثی بیاوریم که برتلس 

انجام داده است.  

 برتلس می نگارد : " رودکی به بلخ می آید. کسی چکامه ای از رابعه به شاعر بزرگ ) 

رودکی ( می منایاند.  رودکی با دیدن این شعر ِ گرم دلنشین در می یابد که رساینده اش باید 

سخت برکسی دل داده باشد . 

پس از چندی حارث به بخارا میرود تا از یاری امیر به هنگام جنگ سپاس گوید. امیر برای 

او بزم بزرگ می آراید. رود کی ، در بزم چکامه های خویش ) را ( باز می خواند.  وهمین 

که شنوندگان بر او آفرین می گویند، رسمی جنباند و می گوید  شعر های او در همسنجی 

با چکامه های دوشیزه ای از بلخ ، هیچ  وبی ارزش است. از او میخواهند که شعری از 

وی بخواند و او میخواند. امیرازشنیدن آن درشگفت میشود ومی پرسد، این دخرت کیست؟  

رودکی منیدانست که حارث برادر رابعه است وبرای همین هم ، بی پرده وهر آنچه را که 

دربلخ ازعشق او به بکتاش شنیده بود، باز می گوید.حارث خم به ابرو منی آورد که سخن از 
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خواهر اوست، اما هام ن دم بر آن میشود که اگر راست باشد، وی را به سختی کیفر دهد.

بکتاش ، به رسم آن روزگاران ، در چادری با غالم دیگری می زیست . غالم دریافته بود که 

او صندوقی دارد که چون مردمک چشم آنرا پاسداری می کند. وی که می پنداشت ، درآنجا 

باید چیزی گرانبها باشد، با برخورداری از نبود بکتاش، صندوق را می رباید . آن را گشوده، 

اما می بیند که درآن چیزی نیست جز نوشته هایی  بر روی کاغذ.  این ها هامن نوشته ها 

ونامه های رابعه  بودند .  دزد با این ا ندیشه که کاغذ ها باید چیزی  گامن برانگیز باشند، 

صندوق وکاغذ ها رانزد امیر می آورد.  پس بر حارث اثبات می شود که رودکی در بزم 

راست می گفته است . فرمان میدهد که بکتاش  را  به سیاهچال بیاندازند . دلدارش را هم 

به گرمابۀ داغی می برند وشاهرگش را باز می کنند وسپس َدِر گرمابه را به گـــِـل می گیرند. 

رابعه در دم مرگ هم ، با خون خود بر دیوار شعر می نویسد. بکتاش از زندان می گریزد، 

خود را به کاخ می رساند، حارث را می کشد و در درآمدگاه گرمابه با خنجری هم برجگرگاه 

خویش می زند وگرمابه آرامگاه دو دلداده می شود.  . .")24(  

در پیوند با عشق رابعه، پرسش بکتاش را در باال دیدیم، درپاسخ آنچه از زبان رابعه آورده 

شده است، درواقع دالیلی است که مبنای تعبیرهای طرفداران عشق عارفانۀ او شده است . 

 رابعه گویا چنین جواب میدهد:

 جوابش داد آن سیمین بر آنگاه

که یک ذره نه ای زین رِستو آگاه

مرا درسینه کاری اوفتادست 

ولیکن از تو  آن کارم گشادست...

تــرا این بس نباشد در زمانه

که تـــــــو این کار را باشی بهانه

 

برای روشن کردن رسچشمه هایی که از عشق عرفانی رابعه گفته اند، سخنان عطار را دنبال 

می مناییم :  
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عطار هنگام ارایۀ چنان تصویرها، به سخنان ابوسعید ابوالخیر عارف پیشینه و ثأثیر گذار 

تکیه دارد. تکیۀ عطار به او از گونۀ نقل القول های کسانی است که پذیرفنت سخنان ایشان 

بالمنازعه تلقی شده است. در منظومۀ عطار به وضاحت دیده میشود که بیت وشعری از 

رابعه آورده نشده است. بلکه عطار وامنود کرده است که سخنان بوسعید چنین است : که 

تو) بکتاش ( این کار را باشی بهانه.

 عطار در داستان منظومی که در پایان میاید، پندار های ابوسعید  را مبنی بر " عشق ناب" 

رابعه  چنین میاورد.

که او گفتست من آنجا رسیدم  زلفظ بوسعید مهنه )26( دیدم  

که عارف بود او یا عاشقی صعب  بپرسیدم ز حال دخرت کعب  

که آن شعری که بر لفظش روان شد            چنین گفت او که معلومم چنان شد 

به نگشاید چنین شعری به بازی  زسوز عشق معشوق مجازی  

که او را بود با حق روزگاری  نداشت آن شعر با مخلوق کاری  

بهانه آمده در ره غالمش... )27(           کاملی بود در معنی متامش  

 با آوردن این اشعار نباید تردیدی برجای مباند که طرز تلقی عطار، به ویژه با رصاحتی 

که درآنها دیده میشود، سبب ساز تفسیر عشق عرفانی ویا آن چه متصوفان عشق حقیقی 

پندارند، شده است.   

هنگام نگرش بر جوانب عنارصتاریخی واهمیت آن در تصویری که از اشعار عطار دست 

میدهد، منی شود برای آن چنان اهمیتی را قایل شد. تصور میشود که قزوینی نخستین 

اندیشمند ژرفنگر بوده است که به این موضوع یا فقدان اهمیت تاریخی آن گونه برداشتها 

وتفسیر ها در مقدمۀ تذکرة االولیا اشاره منوده است . وبعدتر برتلس نیز در ص 243 ادبیات  

آن را باز آورده است . 

درینجا بی مناسبت نخواهد بود اگر همراه با دریافت تصویری که از رابعه در آن اثر 

ارایه شده است، پاره یی پذیرفته ها ، برداشت ها وتفسیر های بزرگان عرصۀ شعر وتفکر 

کالسیک را از گونۀ عشق رابعه بیاوریم که بر مبنای هامن تصویر بوده اند: 
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جامی :

" جامی نام  او را در شامر زنان زاهد و صوفی آورده واز قول بوسعید  گفته است که دخرت 

کعب عاشق بود برغالمی. اما عشق او از قبیل عشق های مجازی نبود." )25( 

 

هدایت :

هر دوعشق : 

هدایت نوشته است که " . .  . صاحب عشق حقیقی ومجازی  وفارس میدان فارسی وتازی 

بوده  . . .  او را میلی به بکتاش نام غالمی از غالمان برادر خود بهم رسید وانجامش به عشق 

حقیقی کشیده باالخره به بدگامنی برادر او را کشته ".

 اینک در جایی میرسیم که ابراز شک وتردید را بر برداشت عشق عارفانه از اومطالبه می 

کند. نگریسنت ازچشم تردید به آن تعبیر ها وتوجیه ها، تایید برداشت هایی را باخود 

دارد مبتنی بر صحه گذاری  برعشق رابعۀ بلخی بربکتاش.  تناقض آن تعبیر ها را نه تنها 

با اشعاری که عطارمیاورد میتوان دید، بلکه در شعر خود رابعه نیز جلوه هایی از چنان 

برداشت را که شعر او بار عارفانه داشته باشد، منی توان به مالحظه نشست. از آنرو پذیرفته 

های عشق " حقیقی" را ناگزیر باید کنار گذاشت. 

 درین پیوند مطلب دیگری نیز سزاوار یادآوری است که اوضاع فرهنگی وادبی دوره یی 

از سامانیان ، که رودکی ورابعه اشعار خویش را درآن وقت رسوده اند ، چنان بار معنوی 

وتصوفی را دارا نبوده است که ناگزیرشعراو را از آن جهت نیز عارفانه تلقی منود. اشعار 

رودکی شاعر مشهور که رابعه هم زمان با او می زیست،مدحیه و عاشقانه وبرخی عربت 

آمیز اند.

به این شعر رودکی نگاه کنیم :

سامع وبادۀ گلگون ولعبتان چو ماه

اگر فرشته ببیند در او،  فتد درچاه

. . .
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کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت

زخویش حیـــف بود گردمی بـــــــود آگاه

 اشعارعاشقانۀ دقیقی ومنوچهری وده ها شاعرمرد، عارفانه وتصوفی یا عشق مطلق وامنود 

نشده اند. و هامنطوریکه با دریافت واژه هایی مانند پرس مغان ومغ وغیره که دارندۀ بار 

باورداشت های زردشتی اند، منی شود حکم منود که شاعران بهره گیرنده از ین واژه  ها ، 

زرد تشتی بوده اند ومنیتوان بر شعر آنها ُمهر آن باورداشت را نهاد، ابرازعشق در شعر به 

ویژه در شعر زنان ،این الزام را ندارد که علرفانه باشد.  البته با گذشت زمان  نسج یابی 

وشکل گیری زبان ویژۀ عارفان وصوفیان و پدید آیی زبان آمیخته با رمز وراز گامنی برجای 

نیست. اما شاعر و نویسندۀ عارف را با تشخیص هامن ادبیات وچه بسا با تشخیص جوهر 

شعر وسخن وسلوک او میتوان به وضاحت بازشناخت.

 این تردید ها ، پرسش چرایی انتخاب  بکتاش را از طرف رابعه  به عنوان چنان  "بهانه یی 

" نیزفراز میاورد. بکتاش ؛ شمس تربیزی برای موالنا جالل الدین محمد بلخی نبود که با 

اندیشه ها وافکار وویژه گیهای سلوکی وافسونگرش، شخصیتی با زمینه های پیشرت موجود 

ومساعد درموالنا را دگرگون کرد. درمورد شمس تربیزی که با سن وسال بیشرتنیز ازموالنا 

قرارداشت، مدارک بیشامری وجود دارد تا او را بهانه یی برای بخشی از سخنان موالنا در 

نظر آوریم. البته دربررسی وتشخیص افکارموالنا، سهولت دیگری نیز مطرح است که کتاب 

مثنوی او در واقعیت تجلی متامی انددیشه های او است. نزدیک به سی هزار بیتی  که در 

مثنوی وجود دارد، به قدر کافی افکارعرفانی، دینی، فلسفی وعلمی موالنا را معرفی میکند. 

موالنا درغزلهای عاشقانه اش با نام بردن از شمس " با معشوقی نادیدنی ونا یافتنی کار دارد 

که او را یافته ودیده وبا او از شوق دیدار و وصال وفراق سخن گفته است ." )28(

 اما برای ابرازنظر پیرامون عالیق رابعه اگراندک شعری گویا ودورازبارعنارصعرفانی وجود 

دارد، طرف توجه قرار نگرفته، بلکه با این تصور که به شان او آسیب میرسد،مدعی شده اند 

که بکتاش برای عشق عارفانۀ او بهانه یی بود. 
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خواستگاه چنان توجیهی را باید درجای های دیگری رساغ کرد. دررعایت اخالق وملحوظات 

حاکم زمانه. اخالقی که استمرار آن هنوز سایه دارد و ازملزومات آن به نکوهش گرفنت 

ابرازعشق از طرف دخرتان وزنان است. درک این واقعیت هنگام توجــه به پیشینه ها 

به  که  نگاهی  زمانه،  این  درطی  میباشد.  خوبرتمیرس  وتاریخ  پیشرتجامعه  هزارسال  یا 

همچومسایل صورت گرفته است، ازحافظۀ جمعی غالب وحاکم مردانه و برداشت ها 

وتعبیر های آن حاکی است. 

 آن تلقی عارفانه از ابرازعشق، هنگامی "غمخوارانه " و " دلسوزانه "شد، که شاعره  یی 

چون رابعه وهم سطح رودکی، بدان "گناه" متهم بود.  چون ابراز عشق او به بکتاش گناه 

تلقی میشد، سعی شده است با آن توجیه عارف وصوفی بزرگی مانند ابوسعیدابوالخیر، غم 

سرتدن" اتهام " عشق به بکتاش از طرف رابعه، به نتیجه گیری پاکیزه گی او بیانجامد . در 

نتیجه استدالل دیرینه و نهادینه شده ، بکتاش به عنوان مناد عشق معنوی و عارفانۀ رابعه 

در برداشت ها ورسم هایی که از او شد،  تحمیل گردید تا با پسند حاکم روزگار سازگاری 

وهمخوانی داشته باشد. 

 این است که ازنظرشیخ ابو سعید ابوالخیر و شیخ عطار،ازیک طرف رابعۀ بلخی شاعر 

بزرگی است . ازطرف دیگر وقتی عنرص عشق را دراشعاراومی بینند؛ به این دلیل که عشق 

رابعه به بکتاش  از نظرایشان، درخورشان شاعر بزرگی نیست، کاررا سهل وساده منوده اند. 

زیرا ابرازعشق انسانی – جسامنی،  برا ی صوفیان آهنگ آشنایی نبود. در حالیکه حضور 

معشوق مرد درشعر رابعۀ بلخی وضاحت دارد. 

برخی از بی توجهی ها چنان در کارحتا پژوهشگران چهره منود،که زمان زنده گی رابعه را 

در دوره یی از غزنویان آورده اند. بنگریم :

" برپایۀ برخی منابع ، این شاعردرزمان غزنویان می زیسته  وبه زبان عربی وفارسی شعر 

می رسوده است. " )29(

 ویا نا م او را با رابعۀ عدویه که گفته شده از زنان عارف سدۀ پیشرت از زمان رابعه است ، 

د رهم  آمیخته اند.)30(
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  مطابق روایت عطار در تذکره االولیا، رابعۀ عدویه شخص دیگری است. عطار میگوید :

" آن مخدرۀ خدرخاص، آن مستورۀ سرت اخالص، آن سوختۀ عشق واشتیاق، آن شیفتۀ قرب 

واحرتاق، آن گمشدۀ وصال،آن مقبول ارجال ثانیۀ مریم صفیه، رابعۀ العدویۀ رحمه الله 

علیها . . . آن شب  که به زمین آمد در همۀ خانۀ پدرش هیچ نبود که پدرش سخت مقل حال 

بود ویک قطره روغن نداشت که نافش چرب کند . . . رابعه کنیز شد. گریخت، بر گشت، 

آزاد شد. حج رفت. خرش مرد، پس زنده شد. به کعبه میرفت، درمیان راه، کعبه را دید که 

به استقبال او آمده است  . . ." )31( 

 و درمصیبت نامه طی داستان منظومی از او نام می برد :

رابعه یک روز، در وقت بهــار

شد درون ِ خانـــۀ تاریک و تـار )32 ( 

که منظور عطار بازهم رابعۀ عدویه است

ومعرفی پایان از نآشنایی حاصله از زنده گی رابعه سخن تأسف بار دارد:

"رابعه قزداری شاعر ایرانی که بنا به روایتی درسال 95 و به روایتی دیگر در سال 99 ق. در 

برصه به دنیا آمد و درخانواده ای تهیدست رشد یافت، رابعه به شعر و ادب فارسی و عربی 

مسلط بود و به هر دو زبان شعر می گفت. سال وفات رابعه به سه قول 135 یا 180 یا 185 

ش. گفته شده است."

تارمنای روابط عمومی دانشگاه االزهر . زنان شاهر ونویسنده تاریخ ایران .یکشنبه 4 میزان 

مهر 1389

*****
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پیوند انکار ازعشق رابعه هب بکتاش 

اب رمگ او                                                               

 

میان عامل مرگ رابعه  و کتامن عشق او به بکتاش، پیوند ریشه یی وبا خواستگاه مشرتک 

وجود دارد. این ریشۀ مشرتک را در باور داشتی میتوان رساغ گرفت که ابراز عشق زن به 

مرد را تحمل منیکند. همین که مردعضو خانواده برعشق دخرت آگاهی یافته، در رنج وعذاب 

شکست شأن ولطمه دیدن غیرت  به رس برده است. واگر مانند حارث ملکزاده یی باغرور، 

در محفلی نشسته وشنیده که خواهرش رابعه عاشق بکتاش است وبرای او شعر میرساید 

و آن اشعار را نیز از طریق گامشته یی بدست آورده ، نقشه یی را طرحریزی میکند که در 

حامم خونش را بریزند. 

ابوسعید وبقیه طرفداران عشق عرفانی رابعه، نیزازهامن موضع، درحالیکه رابعه زنده نبود، 

تا سند دادخواهی ارایه کند، عشق او را به بکتاش دور از شأن او دیده اند.   

 اشعار عاشقانه وپرسوز رابعه این همه توجیهات را تردید میکنند. اگر دراشعار رابعه، حتا 

اندک پوشش های استفادۀ عرفانی را رساغ داشتیم، بازهم سزاوار تأمل بود. دربسا از اشعار 

دیگران چنین پوشش هایی را داریم . ریپکا درین مورد مینویسد:

 " اشعار غنایی با ستایش ازمستی... و زیبا پرستی ، زیر پوشش استفاده های عرفانی واقعیت 

ها را پنهان می کنند. این پیرایه های شعری ؛ مثالً به عنوان عنارص Anaciaontic   )قطعات 

کوتاه غنایی که عشق ورشاب را توصیف می کنند ( در راستای شعرصوفیانه توجیه می 

شوند."  )33( 

*****
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نتیجه

 دربازنگری ما به حال و روزگاررابعه وبازتاب های او دربرخی ازآثار، سه موضوع بیشرت 

ازهمه تبارز داشته اند:

1- استعداد وتوان او،که توانست درسطح شاعران طرازاول مرد، شعر برساید. این نتیجه را بار 

میاورد که آن ذهنیت ناباورانه به توانایی های زن و خوارشمردن اورا باید به نقد ونکوهش 

گرفت واین مثال را برجسته منود. رابعه در آن عمر کوتاهی که با رسنوشت غصه آمیز و 

درد انگیز گره خورد وپایان یافت، درغنامندی زبان فارسی  با رسودن اشعار دل انگیز وتحول 

وزن شعرسهم دارد.

 رابعه در دل زمینه های مساعد فرهنگی پرورش یافت. معنای درسگیری از آن میتواند این 

باشد که اگر برای زنان و دخرتان موانع رشد ایجاد نشود، شگوفایی استعداد های شان دست 

کمی ازمردها ندارد. 

2-عالقۀ او به بکتاش، حاکی ازعالقۀ یک دخرتبه یک جوان مرد است. وعشق او به بکتاش، 

ازعالیق انسانی به انسان دیگر سخن دارد .حارث برادر رابعه، ابرازآن احساس آشکارشده 

را بی غیرتی برای خویش تلقی منود و دستور قتل رابعه را داد. وقتی از احساس ابراز شده 

وآشکار شده سخن می گوییم، به آن سوی دیگر به عالیق مشابه نیز نظردارد که در دلهای 

ملیون ها تن  دیگرنهفته بوده وزمینۀ ابراز نیافته است.

3- وقتی شهرت نام وهمراه با آن رسایش شعرعاشقانۀ رابعه، با پسند وعالیق عارفان 

همخوانی نیافت، عرفا آن راعشق عرفانی تفسیر منوده اند. آنها گویا پنداشته اند که با 

پذیرش عشق رابعه به بکتاش، از فضیلت رابعه کاسته میشود !! با این طرز تلقی به توجیه 

وتفسیری پرداختند که گویا منظور او بکتاش نبود. این تفسیر سده های متوالی به درازا 

کشید.

نکتۀ سزاوارتأمل درین زمینه این است تا بپذیریم که عشق او به بکتاش، چیزی ازفضیلت 

رابعه منی کاهد.
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اما با توجه به اخالق مسلط دیرین وپیشین، که هنوز هم ریشه های نا گسسته یی در 

جامعه دارد، مؤجد گونۀ ازتوجیهات "دلسوزانه " عارفان شد. 

*****

 جای خوشبختی است که مراجعه به رابعۀ بلخی هرچند در صورت ظاهری وگام های 

نخستین، و بدون مکث وژرفنگری به علل وعوامل شهادت او بدون بحث گسرتده  پیرامون 

رسنوشت اوکه بُعد ستم مرد را نیز نشان بدهد، چند دهه پیش در افغانستان جا افتاد. 

تقریبا ًدر اوایل دهۀ چهل خورشیدی " والیان بلخ عزیز محمد الکوزی و محمد حسین 

مساح یکی بعد دیگری در پی آن شدند تا قرب آن شاعرۀ شهیده را از آغوش ویرانه های بلخ 

پیدا کنند" 34

اقای نارص طهوری شعلۀ بلخ را با مقدمۀ لطیف ناظمی جوان انتشار داد. نام مکتب دخرتانه 

یی درکابل رابعۀ بلخی نهاده شد. در آغازین سالهای دهۀ پنجاه خورشیدی، در دشوارترین 

روزگاری که دامنگیر تهیۀ فلم درافغانستان بود،به همت برخی از هرنمندان وهرندوستان ، 

فلم رابعۀ بلخی بر اساس فلمنامه یی که از طرف لطیف ناظمی  نوشته شده بود،به روی 

پردۀ سینام آمد. وامروز نام نهادهایی که با نام رابعه پیوند دارند، فزونی یافته است. 

در پشت این گونه متایالت، میشود، مناد های اعتنا واحرتام به واقعیت زمان وگواهی تاریخ را 

دید. گسست اندک  هرچند بطی از راه ورسم حق تلفانۀ مردساالرانه را نگریست.

میتوان پذیرفت که رابعۀ بلخی نخستین مقتول ابرازعالیق عاشقانه به بکتاش وقربانی 

طغیان غیرت حارث نیست. شاید هزاران تن همراه با فریاد ویا خموشانه قربانی غیرت 

حارث های دیگر شده اند. اما این را نیز میدانیم که خرد روز منیتواند بپذیرد که رابعه 

ها درچار دیوار ذهنیت متعصبانه وآپارتاید جنسی زمانه در بند مبانند  ویا به قتل برسند. 

این آگاهی ویا به دیگرسخن، خود آگاهی برای محکومیت ساختارهای ذهنی ناپسندیده ، 

آهسته آهسته در نظم ونرث زنان خروشگاهی یافته است ومردانی که ازذهنیت مردساالرانه 

گسسته اند، راه خرد آمیزرا در پیش دارند. 
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این است که دادخواهی ازحق رابعه و رابعه هایی که رنج بی عدالتی بیشرت را بردوش 

دارند، به فریاد رسایی تبدیل شده است. منونه یی را ازمحجوبۀ هروی بخوانیم ،که درزمینۀ 

مخالفت با یکی از ابعاد  تعصب با فریاد رسایی چنین رسوده است  : 

مرا زعشق بود فخر گر ترا ننگ است.     به جرم عشق مرا رسزنش مکن ناصح 

ویا دیگری گوید :

گنــــاه اول زحـــوا بـــــــود وآدم.  حدیث عشق اگر گویی گناه است 

 

*****
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اشعا رابعءه بلخی  

  از رابعۀ بلخی اشعار کمی به ما رسیده است. از آن دارندۀ توان واستعداد شگرف، جز 

اندکی بیش از پنجاه بیت را در دسرتس نداریم .و این هم اسفبار است. تأسفی را بار میاورد 

که هامنند داشنت اشعار کم از رودکی  ازپدر شعر فارسی برای ما دست میدهد. )  صفا ص 

361 به نقل از لباب ...1(هنگامیکه می خواهیم اندیشه وفکر او را از میان  اشعارش بیابیم 

،آثار کمبود اشعار بیشرت احساس میشوند.علل آن هم شناخته شده اند. بنابر نبود امکانات 

الزم طباعتی وفرو ریزی شالق های مهیب جنگها و ویرانگری ها ،  ملیون ها بیت شعرا واز 

جمله  از رابعۀ بلخی از دست رفته اند. 

افزون بر محرومیت از دسرتسی به اشعار از دست رفته،بقیه برگهای ادبی وتاریخی نیز بار 

تأسف چنین رنجی را حمل منوده اند. تاریخ بیهقی را مثال بیاوریم. از آن همه خون دل 

خوردن ها وزحامت ابوالفضل بیهقی، قسمت کمی به ما رسیده است. اما چه نیکوست که 

در هامن قسمت در دست داشته، اطالعات گوناگون را می نگریم. همین نظر را در گسرتۀ 

شناخت رابعۀ بلخی  از راه  اشعار او میتوان ابراز منود.

اشعار در دست داشته  ازرابعۀ بلخی چندین نکته را روشن منوده اند.

  نخست، وقتی برای شناخنت او از پنجرۀ اشعارش،نگاه می کنیم،دنیای افکار وعالیق 

واحساسات او را میابیم.ازنتیجۀ همین دیدار است که  به  وجه متایز و اختالف میان رسمی 

که از او در شعرش است ؛و رسمی که شیخ عطار از او منوده است، پی می بریم. اشعار 

عطار را دیدیم. هنگامی که در اشعار رابعه مینگریم، آن برداشت شیخ ابوسعید و عطار 

پذیرفته منی شوند.

شعر رابعۀ بلخی بعد تأثیر گزار نیز داشته اند.تاثیری را که برشعرای بزرگ برجای نهاده و از 

اشعار او استقبال  منوده اند، نشاندهندۀ عظمت  اواست.  در زمینه استقبال از شعر او،به 

این چند منونه  نگاه مناییم : 
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رابعۀ بلخی :

     اال ای باد شبگیری پیام من به دلرب بر          

     بگو آن ماه خوبان راکه جان با دل برابر بر

شیخ عطار:

    اال ای باد شبگیری گذر کن              

    زمن آن ترک یغام را خرب کن 

به غزلی از موالنا بنگریم که ازغزل رابعه استقبال کرده است :

رابعه:

دعوت من برتو آن شد کایزدت عاشق کناد

بریکی سنگین دلی نامهربان چون خویشنت

تا بدانی درد عشق وداغ مهر وغم خوری

تا به هجر اندر بپیچی وبدانی قدر من 

موالنای بلخی : 

ای خداوند یکی یار جفاکارش ده

دلربی عشوه دهی رسکش وعیارش ده

تا بداند که شب ما به چسان می گذرد

غم عشقش ده و عشقش ده وبسیارش ده

 » محمد جعفر محجوب در اثر ارزشمند "سبک خراسانی در شعر فارسی" . . . منونه یی از 

استقبال  رسوش اصفهانی ازیک غزل رابعه میاورد:
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رابعه:

کاشک تنم با زیافتی خرب دل 

کاشک دمل باز یافتی خرب تن 

رسوش اصفهانی :

مهر بریدسدت صاحب من از من

وای غریو از حیله ورزی دشمن «

                                  منبع : بررسی . .  . 

اما نکتۀ دیگری هم سزاوار یادآوری میابیم،  که حاکی از جفای نساخان بر شعر اواست. این 

جفای ناشی از سهل انگاری ویا هرعامل دیگری هنگامی فزونی یافته، که در پسین سالها 

در وقت رونویسی اشعار او  درتارمنا ها وبقیه نرشیات،گونه های مختلف شعر او را می 

نگریم. چه بسا نساخانی که با ابرازعالقه واحرتام به رابعۀ بلخی ،اما کاربرد ذوق وسلیقۀ 

خویش، مرصعی از بیت های او را تغییر داده اند. وکسانی هم با بی توجهی وعدم کاربرد 

نقد وگزینش دقیق کلامت ومفهوم آن در چارچوب منظور رابعه، اشتباهات نساخان پیشینه 

را تکرار کرده اند. ازین روی است، که امروز برخی از بیت های او به گونه های متفاوت، 

انتشار یافته اند. برخی از اشتباهات به زودی تشخیص می شوند. اما پاره یی مفهوم شعر 

او را دگر گون منوده اند.

به طور منونه، شاید میان نوشنت وآوردن یک الف ویا ننوشنت آن در این مرصع سخن بسیار 

نباشد:

اگر ببارد ازین ملخ برو از صرب 

اگرببارد ازین ملخ بر او از صرب

ویا

 تفاوت تنگرت و سخرتدرین مرصع:

کز کشیدن سخترت گردد،کمند

کز کشیدن تنگـــرت گردد،  کمند   
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اما آنگاه که ،

 مبی ماند اندر عقیقین قدح

مبی ماند انــدر عقیقش قدح ،

میاید ، سزاوار چنان دقتی است که بتواند، توجیه منطقی برای پذیرش عقیقین ویا عقیقش 

باشد. 

در مواردی  فرق و تفاوت بسیار اند،مانند تفاوتی که در این دو شکل می بینیم: 

هر آیینه، نه  دروغ است، آنچه گفت حکیم: 

هر آیینه دروغ است ، آنچه گفت حکیم .

در واقع شعر رابعۀ بلخی  )مانند برخی از بقیه شاعران ونویسنده گان(  دستخوش چنان 

ترصف و اصالح قیاسی و ذوقی ویا غفلت وسهل انگاری نساخان شده است، که این بیت 

مصداقی درزمینه میشود :

هرگز از چنگیز هم برعامل صورت نرفت

آن ستم کز کاتبان بر اهل معنی رفته است.

هنگام جمع آوری اشعار رابعۀ بلخی،ازطرف این نگارنده، معیاری برای گزینش آنچه درست 

به نظر میامد؛ و یا تردید و دورکردن،واژه ها و کلامت دیگربه کارنرفت. درواقعیت آن 

چنین تشخیصی برای من میرس ومقدور نبود.به جای آن سعی منودم، صورت هرکدام را 

با منابع دیده شده در پایان هرشعر نشان دهم. درین راستا نیزدیده می شود، که تفاوت 

منابع مورد استفادۀ هموطنان ما که در بارۀ رابعۀ بلخی پرداخته اند،صورت های مختلف 

شعر او را بارآورده است.  

همین مثال ها را در کار آقای غالم حبیب نوابی که با اخالص ویژه به اشعار وزندگی رابعۀ 

بلخی ، زحامتی را متقبل شده است، میابیم. 

برخی از آنها با آن صورت اشعاری که  از مجمع الفصحأ هدایت گرفته شده ویا از سعید 

نفیسی و ذبیح الله صفا، تفاوت هایی را دارا اند.آرزو میرود،عزیران صاحب صالحیت به 
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این مهم بپردازند و با نقد وبررسی دقیقرت در انتخاب اشعار رابعۀ بلخی  که قرین به پذیرش 

باشند،گامی بردارند.

چون در برخی منابع پسین، ازمنبع مورد استفا ده یاد نشده است، من شعرهایی را از 

کتاب لباب االلباب عوفی و تاریخ ادبیات ذبیح الله صفا ) که منابع آن نشان داده شده 

است(،آوردم وبا توجه به آن، به صورت ها وتفاوت های انتشار یافتۀ اشعار رابعه در برخی 

از بقیه منابع پرداختم. در پایان قطعاتی از اشعار رابعۀ بلخی را میاوریم 

 

*****

عشق او باز اندر آوردم، ببند

کوشش بسیار نامد ، سودمند

عشق دریایی کرانه  ناپدید

کی توان کردن شنا  ای هوشمند 1 

عشق راخواهی که تا پایان بری 2       

بس که  بپسندید باید ناپسند 

زشت باید دید وانگارید خوب 3

زهر بایدخورد وپندارید  قند

تـَوَسنی کردم ندانستم ، همی

کز کشیدن تنگرت گردد، کمند. 4 

منبع: ت. ادبیات ذ.صفا ص 450

 زبس گل که در باغ مأوی گرفت           

چمن رنگ ارتنگ مانی گرفت 1

مگر چشم مجنون بابر اندر است

که گل رنگ رخسار ليلی گرفت
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 همی مانـَـد اندر عقیقیـن قـــَــــدح   2      

رسشکی که در الله مأوی گرفت

رس نرگس تازه از زرو سیم

نشان ِ رس ِ تاج ِ کرسی گرفت

چو رُهبان شد اندر لباس کبود

بنفشه مگر دين ترسی  گرفت 

ذ.صفا ص 451

 اشعاری که در پایان میایند، در کتاب ذ .صفا نیستند؛ اما در کتاب ،پر طاووس 

تألیف محمد حنیف حنیف بلخی ص 367 آمده اند

صبا نافهء مشک تبت نداشت             

جهان بوی مشک از چه معنی گرفت

قدح گري چندی و دنيا مگري 

که بدبخت شد آنکه دنيا گرفت     

2- مرصع دوم بیت اول درپر طاووس ، مسعود میر شاهی  در مجموعۀ شعر زنان افغانستان، 

داکرتمحمد اسحق.استادعربی وفارسی در دانشگاه کلکته و . . . چنین آمده است:

چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت .

 شامره گان بیت ها هم در این آثار 7 است.

   

 ***
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  دعوت1 من بر تو آن شد: کا يزدت عا شق کنا د 

   بر يکی سنگني دلی نا مهربان، چون خويشنت

  تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری        

  تا بهجر اندر به پيچی و بدانی قدر من     

 

لباب. نفیسی     

1-دعوی. یادداشت پاورقی لباب نفیسی ص 294

اال ای با د شبگیری پیام من به دلرب بر   *  

   بگو آ ن ماه خوبان را که جان بادل برابر بر 

بقهر از من فگندی دل بیک د یدار مهرویا!

چنان چون حیدر کرار در آن حصن خیرب بر

تو چون ماهی و من ماهی همی سوزم بتابه بر

غم عشقت نه بس باشد جفا بنها دی از بربر

 تنم چون چنربی گشته بدان امید تا روزی

ززلفت برفتد ناگه یکی حلقه به چنرب بر

ستمگر گشته معشوق و همه غم زین قبیل دارم

که هر گز سود نکند کس مبعشوق ستمرب بر

اگر خواهی که خوبانرا بروی خود به هجر آری

یکی رخسار خوبت را بدان خوبان برابر بر 

ایا مؤذ ن توبر ا حوا ل عا شق گر نظر داری

سحر گاها ن نظر کن تو بدان  الله اکرب بر

مدار ای " بنت کعب " انده که یار از تو جدا ماند

رسن گرچه دراز آید  گذر دارد به چنرب بر 
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نوابی ، رابعۀ بلخی . ص 12 چاپ دوم منبع؟ 

مرا به عشق همی محتمل  کنی بحیل   1      

چه حجت آوری پیش خدای عزّوجّل ؟

بعشقت اندرعاصی همی نیارم شد

بدینم اندر طاغی همی شوم مبَــثـَـل

نعیم بی تو نخواهم، جحیم با تو رواست

که بی تو شکر زهراست وبا تو زهرعسل       25

بروی نیکو تکیه مکن، که تا یکچنـــد

بسنبل اندرپنهان کنند نَجــِم زُحـَـل      2        

هر آینه نه دروغست آنچه گفت حکیم:  3 

" فـَمن تَکـَـبـَر یوما ً فبعد ِعـّز ِ ذَل ّ"  

                           منبع: لباب االلباب وت.ادبیات  ذ .صفا

 

1-مرا به عشق همی متهم کنی بحیل

       پاورقی لباب. توضیح س. نفیسی 

2- در بعضی نسخه به سنبل اندر پیچان . . . 

3- هر آیینه دروغ است آنچه گفت حکیم  
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فشاند از سوسن  و گل سیم و زر، باد  

زهی بادی که رحمت باد، برباد

بداد از نقش آزر صد نشان  آب

منود از ِسحرمانی صد اثر، باد   1  

مثال چشم آدم شد مگر ابر

دلیل لطف عیسی شد مگر باد                   

که ُدر بارید هردم در چمن ابر          

که جان افزود خوش خوش در شجر باد

اگر دیوانه ابر  آمد ،چرا پس

کند عرضه صبوحی جام زر باد  2

گل خوشبوی ترسم آورد رنگ

ازین غامز صبح پرده در باد )؟(    نشانۀ پرسش  از صفا است.

برای چشم هر نا اهل گویی 

عروس باغ را شد جلوه گر، باد

عجب چون صبح خوشرت میربد خواب )؟(

چرا افکند گل را در سهر باد                      

*- ذ.صفا  به نقل از مجلۀ رشق سال اول. ص 182 
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در پرطاووس  و  رابعۀ بلخی نوابی :

 1 -   منودار سحرمانی صد اثر، باد 

2  - رابعه نوابی و پرطاووس : کند غوصه صبوحی جام زر باد           

 3- پرطاووس و  رابعه ) نوابی (: عجب چون جسم خوشرت می رود خواب    

                                                      

ترک از درم درآمد خندانک

آن خوبروی چابک مهامنک   

منبع ذ.صفا. تاریخ ادبیات درایران ) صفحه 362 (   

خربدهند که بارید بر رس ایوب

زآسامن ملخان ورس همه زرین

اگر ببارد زرین ملخ برو از صرب                 

سزد که بارد  برمنیکی مگس رویین 1    

      

  منبع:  لباب االلباب.ص 294.به کوشش سعید نفیسی

1-بررسی د استان رابعه وبکتاش:

اگر ببارد زرین ملخ بر او از صرب

                                         سزد که بر من بارد یکی مگس روئین

      نوابی :  اگر ببارد ازین ملخ بر او از صرب            

 

شعری که در پایان می آید به اصطالح پیشینیان ملمع نامیده می شود. منونه یی است 
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ازدسرتسی اوبه زبان عربی وفارسی .

شاقنی نایح من االطیــــار

هاج سقمی وهاج لی تذکاری

دوش برشاخک درخت آن مرغ    1          

نوحه میکرد و میگریست بزاری   2                    

قلت للطیر:  امل نتوح وتبکی؟       3                     

فر دجی  الیل و النجوم در ار        4               

من جدایم  ز یار، از آن می نامل

توچه نالی که با مساعد  یاری ؟     5           

من بگریم چو خون دیده ببارم       6             

توچه گریی چو خون دیده نباری؟  7          

                                        منبع: لباب االلباب ص 295

1- در پاورقی لباب االلباب :  . . . یکی مرغ

2- در بعضی نسخه ها :  . . می گریست بزار

3- بسا نسخه ها نشانۀ شارحه):( و سوالیه)؟( را ندارند.

4- در بعضی نسخه ها: فی دجی الیل والنجوم دراری

5  - بعضی نسخه ها نشانۀ سوالیه را ندارند.

6-  بعضی نسخه ها : من نگریم . . .

7- بعضی نسخه ها :  توچه گویی چو خون دیده نبار

***                   
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لبکان تو شهد وعارض وماه

روی  چون الله برگ و زلف سیاه

دین الله می تباه کند

مر مرا حول آن رخ چو ماه

سی و دو دانه لؤلؤ مکنون

زیر دو الله  برگ داری آه

رنگ آن اللۀ رخان تو کرد

رنگ یاقوت من به گونۀ کاه

مر مرا ژاله رسشک چکان

نیست اال زطعنۀ بد خواه

تا مرا  االجرم  مباند جهد

جزبالله  می  نیابم  راه

تا مرا هو همی به عشق کند

اینت جرم العظیم اینت گناه               53   

                             منبع: تحلیل وبررسی . . . 
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پیوست ها:

 پیرامون نخستین زن شاعر پارسی گوی نتیجۀ پروهشی انتشار یافته است ، که در پایان 

نقل شده است.

" گی کیو  ئی تو در طی پژوهشی، در مقاله ای با عنوان »یک نام خاص زرتشتی از کتاب 

مانیوشو« 

) A Zoroastraian proper name from the Manyosho( که در سال 1986م در مجله 

ی "اورینت" چاپ توکیو در شامره ی دهم مجموعه مقاله های پهلوی کا، به زبان انگلیسی 

منترش شد، با پژوهش و ریشه یابی در زبان های ژاپنی، چینی و ایرانی به این نتیجه رسید 

که  واژه ی  مانرسَدَهَم با توجه به معنای شعر، بر خالف نظر گردآورنده ی شعرهای کتاب 

»مانیو شو« نه تنها در سوگ کسی گفته نشده است، بلکه اوستایی و از عنارص طبیعی و 

کالم پند آمیز و آموزه های زرتشتی و باورهای ایرانی الهام گرفته شده است. او با آشنایی 

و شناختی که از تاریخ کهن ایران داشت در باره ی این شعرها و رساینده ی آن می نویسد: 

» پس از حمله ی اعراب به ایران در سال 6۵4 میالدی، "دارا" پادشاه »تخارستان« همراه 

با خانواده اش از »کندوِز تخارستان« به ژاپن پناهنده  می شود )تخارستان نام باستانی 

منطقه ای است در رشق بلخ و غرب جیحون در آسیای میانه و امروز استانی در افغانستان 

به نام استان "تخار" که در شامل رشقی افغانستان قرار دارد، نام خود را از آن منطقه 

گرفته است(. سپس فرزندش "دارای دخت" شاه زاده ایرانی در آن جا زاده شده و به زبان 

ژاپنی به رسودن شعر می پردازد، که باید او را از جمله نخستین زنان ایرانی شاعر به شامر 

آورد« ) مجله ی "اورینت" چاپ توکیو، 1986م(.

این نکته نه تنها در کتاب » شعر زنان افغانستان « تالیف دکرت مسعود میر شاهی )1۳8۳ش(، 

بلکه در کتاب »زنان شاعر پارسی گوی هفت شهر عشق « تالیف مهری شاه حسینی 

)138۵ش( نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر می آید دقت شاه حسینی و برداشت 

وی از این مقاله درست تر از میرشاهی است. 
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میرشاهی در ترجمه ی خود از این مقاله می گوید: » دارایدخت زن پادشاه تخارستان که 

پس از حمله ی عرب ها با شوهرش به ژاپن پناهنده شد، اولین زن شاعر شناخته شده در 

حوزه ی فرهنگ ما می باشد. دارایدخت در سال 6۵4م از کندوز در تخارستان به ژاپن 

رفت.  ")35(

   

*****
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ایدآوری

 سالها پیش محفلی در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان دایرشد. به خواهش دوستان 

ارجمند شادروان داکرت عبداالحمدجاوید و داکرت اسدالله شعور، درنظر گرفتم نبشته یی را 

دربارۀ رابعۀ بلخی باخودبربم. سوگمندانه به دلیل گرفتاری هایی مانع شونده یی که بارها 

بدان مواجه شده ام ، از مسافرت بازماندم. اما در طی مدتی که برای موضوع در نظرداشته 

ورق گردانی منودم ، چند مأخد ومنبع دیگری نیز دراختیارم قرارگرفت که ازآنها در منت در 

دست داشته استفاده منودم. دریغ که طرح گسرتده یی که به تهیۀ آن می اندیشیدم،انجام 

نیافت وبرخی منابع ویادداشت ها زمینۀ استفاده نیافتند.

 شادروان جاوید از لندن نبشته های جالبی را فرستاد ودوستانی از هند وپاکستان نیز برمن 

منت نهادند. باری از آقای دوکتور رسول رحیم ، خواهش کردم تا یکی از نبشته ها را که به 

زبان انگلیسی بود به زبان فارسی دری ترجمه کند ، وی آن منت را ترجمه کرد.

ضمن ابراز امتنان از همۀ ایشان، همچنان از انتشارات گرامی شاهاممه، یاد آور می شوم که 

این منت پیشرت در کتاب« الله رخان رسو قد » نیز به نرش رسیده است.

                                                          ن. مهرین
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توضیحات ورویرکداه

1- والقزدارنیزنوشته اند.سعیدنفیسی برتعلیقات لباب االلباب،ازتحقیق بسیارگسرتده وجامع 

خویش)احوال واشعاررودکی( نقل منوده، چنین مینویسد: "رابعۀ بنت کعب القزداری 

" ص 679       

اما در جلد اول" تذکرۀ زنان سخنور" ،عبدالرحامن فراموزی در تعیین موقعیت قزدارچنین 

نوشته است :" قزدار به ضم قاف نام جایی است بین افغانستان وپنجاب . در حدود هزار 

سال پیش ازین یکی از قبیله های تزی نژاد در انجا میزیست. که به اختالف فصول سال 

میان آنجا و بست وقندهار، بلخ وسیستان؛ ییالق وقشالق میکرد. وآن را رئیسی بود کعب 

نام که پادشاهان سامانی او را محرتم شمرده و زین العرب می خواندند. این قبیله درچه 

تاریخی بدانجا آمده بود، معلوم نیست . ولی همینقدر میتوان دانست که یکی از قبایلی 

بوده که خلفای عرب به قصد تشکیل کولونی های عرب به کشورهای فتح شده کوچ می 

دادند."غالم حبیب نوابی. رابعۀ بلخی.ص 14چاپ دوم.1379خورشیدی.   چاپ نخست 

1330 خورشیدی . نوبهار بلخ.

شادروان داکرت جاوید مینویسد:" ازتاریخ تولد ووفات این سخن پردازیگانه، اطالع دقیقی 

نداریم ولی آن قدر می دانیم که مزارش را دربلخ بامی گفته اند. گو این که:

زهر خاکی که بوی عشق برخاست

یقین دان تربت لیلی در آن جاست

عوفی درلباب االلباب،شیخ عطاردرالهی نامه،جامی درنفحات االنس،وشمس قیس رازی در 

» املعجم فی معاییر اشعار العجم«، نام پدررابعه را کعب آورده اند. به این استناد که رابعه، 

در مقطع چامه ای، خود را بنت کعب خطاب کرده، آن جا که میگوید :
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مدارای بنت کعب انده که یار از تو جدا مانده

رسن گرچه دراز آید، گذر دارد به چنرب بر

داکرتجاوید.مقدمه برچاپ دوم  شعلۀ بلخ. ص 9 شعلۀ بلخ ، نارص طهوری. 

2- لقب مگس رویین. عوفی مینویسد: "  . . . و او را مگس رویین خواندندی وسبب این نیز 

آن بود که وقتی شعری گفته بود:

خرب دهند که بارید بررس ایوب

زآسامن ملخان ورسهمه زرین

اگر ببارد زرین ملخ بر او از صرب

سزد که بارد برمن یکی مگس رویین. 

 از لقب زین العرب برای رابعه نیز یاد منوده اند. محمد اسحق مینویسد:

 " وی به خاطرزیبایی فراوانش، زین العرب ) قشنگ عربستان( خوانده می شد."

 داکرتمحمد اسحق.استادعربی وفارسی در دانشگاه کلکته. منترشۀ انجمن ایران در کلکته. 

سال 1950. ترجمۀ دکتوررسول رحیم، به خواهش نگارندۀ این سطور. منت زبان انگلیسی را 

شادروان داکرت جاوید ازلندن فرستاد.

3 - صفا. ذبیح الله . تاریخ ادبیات ایران. جلد اول ص 362 چاپ دوازدهم 1371. چاپخانۀ 

رامین .تهران. ایران.

4- جی . جی . مک آوری . تاریخ متدن لوکاس  

5-  محمدعوفی، لباب االلباب. ص 294به کوشش سعید نفیسی. چاپ اتحاد  1333 تهران. 

ایران.

6-  و.و. بارتولد .ترکستان نامه. ترجمۀ کریم کشاورز. مؤسسۀ انتشارات آگاه. چاپ دوم  . 

ص 192  سال 1366 خورشیدی . تهران.

7- تاریخ بخارا.  ابوبکر محمد بن جعفرالرتشخی .ص 16به تصحیح مدرس رضوی . 

8- ترکستاننامه ص 50

9- اثر وصفحۀ باال 

10- تاریخ بخارا ص 10 . اثر یادشده

11- محمد حیدر ژوبل . تاریخ ادبیات افغانستان ص 35 چاپ اول . 
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12- ترکستاننامه ص 48. 

13- صفا. دکرتذبیح الله. تاریخ ادبیات درایران. جلد اول .صص 207-206 

14- ریپکا. تاریخ ادبیات ایران. مؤلفان. یان ریپکا.اتا کار کلیام، ایرژی بچکا. ترجمۀ کیخرسو 

کشاورزی.  نارش انتشارات گومتربگ و جاویدان خرد.  1370 تهران.

15- رودکی. دیوان کامل رودکی. مقدمه و تصحیح اسامعیل شاهرودی.چاپخانۀ فرهنگ. 

1372.تهران.

محمدقزوینی.ص  تصحیح  سمرقندی.چهارمقاله.ازروی  عروضی  نظامی   -16

4تهران.1382خورشیدی.

17-  تحلیل وبررسی داستان رابعه و بکتاش در الهی نامۀ عطار و زندگی واشعار رابعه بنت 

کعب قزداری .مجلۀ دانش.شامرۀ 60-61  ص 188 . کاپی بخش هایی ازین نبشته را 

پژوهشگر ارجمند دوکتوراسدالله شعور فرستاد.

18- برتلس تصوف وادبیات تصوف. ترجمۀ سیروس ایزدی . مؤسسه انتشارت امیرکبیر. ص 

240

19- محمدعوفی .لباب االلباب ص  294با تصحیح سعید نفیسی. 1335.کتابفروشی ابن 

سینا.

20- ریپکا. تاریخ ادبیات ایران ص 226-225 

21- عطار. الهی نامه . به تصحیح فواد روحانی .1339 .مقدمۀ الهی نامه. ص 14

22- برتلس . تاریخ ادبیات فارسی . ص240

  23- الهی نامۀ عطار . 259-275

24- برتلس 242

25- الهی نامۀ عطار.

26- بوسعید. ابوسعید ابوالخیر) 357-441 هجری / 967-1049میالدی -  تصوف و ادبیات 

تصوف -  ص 54(،  یکی از تآثیرگزارترین متصوفان سدۀ پنجم هجری است که سخنان او 

ورد زبان پسینیان بوده است. عطار در مورد او مینویسد ،که هر جا که سخن ابوسعید 

رود، همۀ دلها را وقت خوش شود . . . پدر او ابوالخیر نام داشت وعطار بود.
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 نقل است که پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود، چنانکه رسایی ساخته بود وجمله 

دیوار آن را صورت محمود ولشکریان  وفیالن او نگاشته. شیخ کودک بود. گفت: یا بابا ! از 

برای من خانه ای باز گیر. ابوسعید همه آن خانه را با الله بنوشت. پدرش گفت : این چرا            

می نویسی ؟  گفت : تو نام سلطان خویش می نویسی و من نام سلطان خویش .)ص 775 

تذکره االولیا .(

* مهنه یا مهینه ، " دهی از ناحیۀ خابران رسخس ، زادگاه ابوسعید ابوالخیر. کارنامک. کتاب 

پژوهش های تاریخ.ص 75 . زمستان 1366 . چاپ خوشه. نرش 63 

27- الهی نامه ص 267

28- دکرت محمود امامی نائینی .خورشید سواران. کتاب برگزیدۀ یونسکو به مناسبت دهۀ 

جهانی توسعۀ فرهنگی .

29-  ریپکا. تاریخ ادبیات ایران .ص226

30- عبدالقیوم قویم ، تاریخ ادبیات افغانستان . از دوره های باستانی تا پایان قرن چهارم 

هجری.  ص 146 انتشارات دانشگاه کابل 1366  

31- تذکرة االولیا صص73-70  

32- عطار نیشاپوری. مصیبت نامه. ص 290 .مقدمۀ شفیع کدکنی. از انتشارات سخن. چاپ 

سوم . 1386 تهران 

33- ریپکا. تاریخ ادبیات. ص 173

 1364 . آریانا. پشاور  فارسی در  یا شعر  پرطاووس   . بلخی  34- محمد حنیف. حنبف 

خورشیدی .

 35- تارمنای زبان وادبیات فارسی )ادیب آریا(

پوریا گل محمدی . نخستین زن شاعرپارسی گوی .

 




