
 

 بــــه لطف طبـع او مـــردم نبودی

 کــه هر چیزی که از مردم شنودی 

 دم همــه در نظـم آوردی بـه یک

 بپیــوستی چو مـــرواریــد درهــم

 زبان بودچنان در شعر گفتن خوش

 کـه گویی از لبش طعمی روان بود

 (971: 2931)عطار،                                                           

 چکیده

سرایی او همه رابعۀ بلخی، مشهور به رابعۀ قُزداری، نخستین شاعر زن است؛ شاعری که زنانه

انـد، گان نیز رابعه را شاعر استاد دانسته او را ستودهاست. هرچند گذشتهرا به شگفتی اندر ساخته

اند که بـا آن کـه معارـررودکی و از مگر کسانی چون برتلس و باز زرقانی او را شاعری گفته

 مدارانۀ شعر رابعۀ بلخینقد زن

 نویسنده: پوهنوال محمد ناصر رهیاب



 

سرایی داشته باشـد، اسساسـا  کسوتی در زمینۀ زنانهشاعران دورۀ سامانی بوده، بی آن که پیش

هـا، بیتی که از او بـه مـا رسـیده، نـیز مو ـو  93های زنانه را به خوبی نشان داده است. آهنگ

دارنـد کـه رابعـه در و همه سـاختارهای کـ م او بیـان مـی -گانبه ویژه واژه –تصویرها، زبان 

 گان بسپارد.سرایی به آیندههای خوبی در راستای زنانهدوران کهن توانسته تجربه

هایی را در تاریخ ادبیـا  کند. و سرودهسرایی است که درد عشق را بیان میرابعه غنایی    

 اند.گی فردی رسیده اند و او را خداوندگار سبک ساختهآورد که به خودویژهفراز می

نگان: کلید واژه  گان و محتوامداری، درد، عشق، آهنگ، واژهرابعه، ز

 مقدمه

دهد که زن جامعۀ ما، ستا در دوران کهن و در رابعه شاعر بزرگی است. شعر رابعه نشان می

تاریکناهای تـاریخ  مردانـه، توانـسته لـش بکـشاید و عواطـف و اسساسـا  زنانـه را همـراه بـا 

شـورد، بـه کند، میورزد، توسنی میگی شاعرانه، بیان دارد. او زنی است که عشق میدرخشنده

دهد. نـشان دادن و برجـسته کـردن رود، و سرانجام در راهی که برگزیده جان میآوردگاه می

تواند زن امروزین را آگاه بگرداند که او هم اگر بکوشد رابعـۀ دوران چنین سیمای تابناکی، می

 خود است.

از سوی دیگر، امروزه که سخن از هـنر زنـان و زبـان ادبـی زنانـه وبـاز بیـان اسساسـا  و 

شود که اگر اکنون لی  رراست گی ویژۀ زنان است، به گویایی تمام روشن میفراشدهای زنده

روشنی، سمیرا نکهـت دسـتگیرزاده، خالـده فـروا، نادیـا انجمـن و فریبـا سیـدری را داریـم، 

تواننـد پـشتوانۀ یی نیز در زمینه داریم، که هر چند  اندک و نادر استند، باز مـیهای دیرینه تجربه

 داری کنند.نیرو مندی باشند و تداوم گذشتۀ فروغناک شعر و ادب فارسی دری را آیینه

 اهداف پژوهش

 نگاه تازه انداختن به ادبیا  کهن. 

 هاگیمدارانه و کشف این ویژهشناخت شعر رابعه از دیدگاه زن

 نشان دادن سبک فردی رابعه در پرتو معیارهای امروزین
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 های نو پژوهشباز کردن راه

ه فرضیۀ پژوهش ــرا هم ت  ه اس هیجانا  زنان سساسا  و  از  ا ی  : شعر رابعه نمود

 های  زنانهها و مو و با آهنگ، زبان، مضمون

 های پژوهشپرسش

 آیا رابعه در بیان درد عشق و غم هجر یک زن کامیاب بوده است؟

 بخشند؟هایی برخوردار است که به آن جلوۀ زنانه میگونه آهنگشعر رابعه از چه 

های شعر رابعه نرم و ساده و م یم و زنانه اند یا تیز و درشـت و ها و عبار ها، ترکیشواژه 

 زمخت و مردانه؟

 سازند؟های شعر رابعه تا چه مرزهایی سبک فردی او را نمودار میها و اندیشهمو و 

 پیشینۀ پژوهش 
داند. پـس از کند و او را شاعر دو زبانۀ دارای طبع بلند مینخستین بار عوفی از رابعه یاد می

هـایی از آورند و نمونهنگاران از رابعه و عشق او و شعر او سخن به میان میاو، بسیاری از تذکره

هـای ادبـی باشند. در تاریخهایی که بیشتر تکراری مینمونه  -سازندک مش را  با آن همراه می

امروزین، مانند شعرالعجم شبلی نعمانی، تاریخ ادبیا  الزار و زرقانی و بسیاری دیگـر، از رابعـه 

 هایی شده است.و شعر او و عشق او به بکتاش، گاه بلند و گاه کوتاه، بحث

رنـگ عرفـانی بـه خـود گرفتـه، در  -چـه واقعـی باشـد چـه افـسانه -عشق رابعه و بکتاش

هایـی االنس موالنا جامی بازتابهای بسیاری، از جمله اسرارالتوسید محمد منور و نفحا  کتاب

نامه شده  و هدایـت یافته است. این عشق زمینۀ پرداختن داستان عارفانۀ شورانگیز  عطار در الهی

 هم آن را به نظم کشیده است.

هـایی دارنـد: الزار گان امروزین اشارهمدارنۀ شعر رابعه نیز نویسندههای زنگیدر بارۀ ویژه

را سرچـشمۀ سـخن او «  اسساسـا  زنانـه»  میدانـد؛ بـرتلس «  عاشقانه و نجیش»  اشعار او را 

دهـد و سـبک او را زنانـه گوید؛ و زرقانی زبان شـعر رابعـه را نـرم و غنـایی تـشخی  مـی می

 خواند. می

 سال چهارم  5 مدارانۀ شعر رابعۀ بلخینقد زن



 

 

 روش کار -1

تر بر بنباد بررسی شعر رابعه استوار است و منطق اسـتقرایی دارد؛  یعنـی روش پژوهش بیش

به بیت بیت و واژه واژۀ آنچه از رابعه به ما رسیده، نگاه ژرف انداخته شده و براینـد آن بازتـاب 

هـای از سرچشمه -چنان که در پیشینه نشان داده شد -هایییافته است. بیگمان در چنین پژوهش

های رابعه بـه ام. کار دیگری که انجام گردید، پرداختهها عنایتی داشتهام و به آنمعتبر سود برده

کـه انـدک هـم  -جویان رنف چارم ادبیا  فارسی دری سپرده شد؛ آنان بادقت همـه رادانش

 ها داشتند.گی ک م او سکایتخواندند و از اسساس عطر زنانه -هست

 رابعه و شعر او -2

هایی دارد تا آنجـا گیگی رابعه قُزداری، چنان که باید، روشن نیست و با افسانه آمیختهزنده

اند. هرچنـد کـسانی او به عرب بودنش تأکید کرده ها او را با رابعۀ عدویه یکی دانستهکه برخی

گـان انـد؛ مگـر بیـشترینۀ پژوهنـدهرا شاعر دوران سامانی و کسانی شـاعر آل سـبکتگین گفتـه

العـرب و داننـد و مـشهور بـه زیـنروزگار رودکی مـیامروزین رابعه را شاعر سدۀ چارم و هم

 متخل  به بنت کعش.

زن شاعره درعررۀ زبان فارسی بود که اشعار عاشقانه و نجیش را بـه رشـتۀ »  رابعه نخستین 

داند با ذکای طبع و چـابکی خاطـر (. عوفی او را شاعری می993:  2932)الزار، «  تحریر کشید

دخـتی بـود کـه که افزون بر نظم عربی درسرودن شعر فارسی نیز توانا بود. به باور او رابعـه شـاه

(. داسـتان عـشق او را هـم 1632:  2932های عاشقانه اندوخت) عوفـی، عشق را آزمود و تجربه

انـد. منظوم سـاخته -نامهبه نام گلستان ارم یا بکتاش -و هم هدایت -نامهالهی 12در مقالۀ  -عطار

به غ م بکتاش نام عاشق شد و بعد عشقش از سرسد مجاز به سقیقـت کـشیده، داخـ  » گویند 

است؛ ولـی بـا ایـن سـال چـون در سلقۀ تصوف گردیده و نامش در عداد روفیه به شمار آمده

شد. لذا او را به قتـ  معاشقۀ یک نفر زن با مرد اجنبی در جامعۀ اس می عیش بزرگ شمرده می

چنـان کـه در  -(. موالنا جامی، بـه نقـ  از ابوسـعید ابوالخـیر 2611:  2991شبلی، « )  رسانیدند
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پـیران و مرشـدان، عـشق رابعـه بـه بکتـاش را، عـشقی »  نویـسد: می -استاسرارالتوسید آمده

توان تصور کرد و سخن او در بارۀ معشوقش نه آن سخن باشد کـه اند که در مردمان میندانسته

اسـت، نـه چنـان است. و سـخنی کـه او گفتـهبر مخلوق توان گفت، او را جای دیگر کار افتاده

روزی »(؛ زیرا بنا بـه بـاور جـامی 317:  2931است که کسی را در مخلوق افتاده باشد )جامی، 

تـرا »  آن غ م آن دختر را ناگاه دریافت، سر آستین وی گرفت. دختر بانگ بر غ م زد گفت: 

ــدم و آن ــن باخداون ــه م ــست ک ــس نی ــن ب ــع                               ای ــه طم ــیرون دادم ک ــو ب ــر ت ــم، ب ــا مبت ی ج

 همان(.« )کنی؟می

و شـعر او را  نویسان و ب غیان دارای جایگاه فرازین در شـاعری دانـستهرابعه را همۀ تذکره

سـنجان کنـد، سـخناند. نه تنها عوفی از او با تکریم یـاد مـیمند از لطافت و فصاست گفتهبهره

دارنـد. معارـران نـیز او را بزرگی چون شمس قیس رازی و رادویانی بـه ک مـش اسـتناد مـی

نشاند، سعید نفیسی در کنار فر رابعه را در کنار فردوسی میشمرند تا آنجا که فروزانبزرگ می

 داند. انگیز میرودکی و رفا سخن او را لطیف، فصیح و دارای معانی دل

شـعر او بـه خوبـی نـشان     »  نویـسد کـه گوید و مـیبرتلس از استادی او در شعر سخن می

هـای دهد که منشأ آن اسساسا  زنانه است و سرشار از گرمی و رداقتی است کـه بـا غـزلمی

 (.  119- 111: 2971برتلس، « ) عاشقانۀ سنتی تفاو  دارد

-هـا و فرهنـگالی تـذکرهنامۀ او، از البهگیمانند زندهآنچه از اشعار رابعه به ما رسیده، هم

هـای باشند؛ چنان که برخی از سرودهاند و مشکوک میهای دیگر به دست آمدهها و کتابنامه

گاهی اسـت کـه هم، فضا و سبک شعرها گرهاند. با آناو را به رودکی و ادیش رابر نسبت داده

سازند؛ گویـی از همیـن روی اسـت کـه تاریـخ تر میها را به رابعه نزدیک و نزدیکپیوند آن

 آورند.ها را زیر نام رابعۀ قصداری میادبیا  نویسان امروزی آن پرداخته

روزگاران رودکی اسـت؛ یعنـی از بگومگوها که بگذریم، رابعه شاعر عصر سامانی و از هم

هـایی کـه بـا شـادخواری و گونـه -از شاعران دوران تسلط دو گونـۀ ادبـی  مدیحـه و سماسـه

های بازمانده از رابعه، هرچنـد دو سـروده در گرایی تناسش بسیاری دارند؛ مگر در سروده جهان
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کنند. این خـود بـه شـعر او تر دنیاگریزی و درد فضا را پر میاند، بیشورف بهار پرداخته شده

 دهد.بخشد و هنجارگریزی ک مش را نمود میگی میخودویژه

آفـرین را برجـسته       گـان شـادیفراشد شعر دوران سامانی و غزنـوی بـاال بـودن بـسامد واژه

یابنـد هـای سماسـی و آموزشـی گـسترش مـیکند. به بـاور ریپکـا در ایـن دوره، مـضمونمی

خـوش جهانی دلها به لذ  آنشوند؛ زیرا ارستوکرا های دینی تابع سرشت مادی میانگیزه» 

(. برتلـس 191::297ریپکـا، « )هـای ایـن جهـان انـدمندی از زیبـایینیستند... و خواستار بهره

هـای جـشن آهنـگ»نویسد: زند، میهای این دوران سخن میگاه که در بارۀ ساختار قصیده آن

روایان فیودال کـه های این روزگاران است. فرمانهای قصیدهگیدالنه از ویژهسرودآمیز و زنده

جـا کـه میـسر اسـت، گی، تا آنخواهند از زندهاند، از جان و دل میاز سیطرۀ تازیان به در رفته

پروایانۀ سردمداران را سرانه و بیهای سبکخوشیتر بهره گیرند و شاعران را وامیدارند دلبیش

مایـۀ شـعر او ایستد؛ زیرا بن(. شعر رابعه در برابر این فراشد می 1:7:  2971برتلس، » ترنم کنند 

نماهای مردانه. شـعر او شـعر عـشق اسـت و او خـود درد است: درد سکو  زن در برابر ارزش

گذراند: اشک و آتش و خون. گویـی عطـار کـه عاشق راستینی که زندگی را در سه سالت می

دانسته، از این شـعر، و شـاید از ایـن را در بینش عرفانی خود کیمایی واقعی مردان خدا می درد

 است.عشق رابعه به بکتاش، تأوی  عرفانی کرده

های عاشقانۀ او است که در چـارچوب نـو  غنـایی جـای افگنی عاطفهشعرهای رابعه برون

« بیان موسیقایی هیجان در زبان»  گیرند و ساختار دوبیتی و غزل دارند. شلگ  ژانر غنایی را می

تـرین، تـرین و فردیـت یافتـهشـعر غنـایی ذهـنی»  افزاید: ( و می:67 1:  2971داند )ولک، می

ترین نو  شعری به موسیقی است که در  من مبین اسساسـا  درونـی ترین ... و نزدیکخاص

(؛ پس نخستین هدف این گونـه شـعر گـزارش عواطـف درونـی در 633  1همان: « )  نیز هست

 باشد نه آموزش و سماسه.رور  زیبا می

نه تنها نخستین زنی است که به زبان دری شـعر سـروده، بـ  نخـستین زنـی »  رابعۀ قزداری 

اسـت؛ امـا غلبـۀ فرهنگـی های معنایی شعرش را به عشق زمینی بخشیدهاست که بخشی از زمینه
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او را در سیمای رابعۀ عدویه جا داده «  ای از افسانه فروبردهگی و شعر او را در هالهمردانه، زنده

 (.  973: :293تا عشق او را سقیقی و عرفانی جلوه داده باشند )زرقانی، 

عشق او باز اندر آوردم بـه بنـد 6 کوشـش بـسیار ( در بارۀ شعر معروف   973زرقانی) همان:
یی که در شعر فوق آمـده از شخصی و غیر تقلیدی بودن تجربه» نویسد: رابعه می نامد سودمند

گی در شعر او اتفاقی نیـست. نفریـن دهد که این ویژهوجوه هنری آن است. ابیا  زیر نشان می

 «.ساده اما سوزناک شعر، سبک شعر را زنانه کرده است... 

 شعر رابعه با احساسات زنانه آهنگی آهنگ. هم3

های کوتاه و نرم سـود بـرده رسانند که او از وزنرس اند، میشعرهایی که از رابعه به دست

ز بس گ  کـه در بـا  مـأوا گرفـت6 وارۀ بهاریۀ او است و بیان سماسی و آموزشی ندارد. غزل
فعولن فعولن فعولن فعول ) وزن   -بر وزن تقارب مثمن مقصور چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت 

در ردیف از تأکید بر سرکت و جوش و  گرفت نامۀ فردوسی ( است؛ مگر قرار گرفتن فع شاه

، تفـاو  میـان خـواب دیـدنفردوسی را بـهوارۀ خروش رزمی و سماسی کاسته است. سکایت

گوینـد، »اسـت: گاه فع  در جمله، نمود روشـنی دادهشعر غنایی و سماسی را در پیوند به جای

تـرین شـاعر زمـان خـود، شـعری پرسـد، از خـوبشخصی به خواب دید که فردوسی از او می

 خواند: برخوان؛ این شعر را می

 جا که خواهد برد           اگــر ناخـدا جـامـه بر تن درد  خدا کشتی آن

 گفتم:بودم، میگوید: اگر من به جای سعدی میفردوسی می

 « جا که خواهد خدا            به تن جامه گر بردرد ناخدبرد کشتی آن   

 (. 11-19: 2932) رهیاب،        

خوانـی فـراوان های عاطفی زنی شاعری در بند مردسـاالری  سـنگین، هـماین وزن با تجربه

زند، فضا، فضایی است که مردساالری بر زنان تنـگ دارد؛ زیرا در این بهارانه غم زنانه موج می

جا سخن از پالهنگ و گرز و گیو و گودرز نیست، سـخن از مجنـون  بـه خـون کرده است. این

گـان خوردۀ لیلی. سخن از اشک خونین اسـت و از دنیـازدهنشسته است و از رخسار سرخ سیلی
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بدبخت؛ و باز سخن از جامۀ کبود رُهبان. یعنی همه جا درد است و درد است و درد: درد زنـی 

 به زنجیر کشیده.

(  مفـاعیلن مفـاعیلن فعولـن  فشاند از سوسن و گ  سـیم و زر بـادوزن بهاریۀ دیگر رابعه ) 

چون خود رابعـه بیـدار است: وزن کوتاه و زیبای هزج مسدس محذوف. در این سروده گ  هم

دارنـد. ایـن وزن آمیختـن بهـار زیبـا و خواب است و خواب خوش بامدادان را از او دریغ مـی

گان را با سیلی تند و تـیز بـاد پگاهـان زدهگنانۀ شاعر را نمود جانانه میدهد و خوابعواطف غم

 کند.بهاری از خواب بیدار می

رابعـه بـر وزن مفـاعلن فع تـن مفـاعلن فعلـن مرا به عشق همی متهم کنی به سی  وارۀ غزل

ها همه زهر و عس   دوزخ و بهشت اند و سـخن است: وزن نرم و م یم مجتث مخبون اثلم. واژه

دانیم کـه در مکتـش خراسـانی از رسیدن و نرسیدن و ازتکبر معشوق و فروتنی عاشق. نیک می

زبـان  ؛ بـ  یـار، چـرب«یار ناز نمایـد شـما نیـاز کنیـد»پیوند عاشق و معشوق چنان نیست که 

زنـد؛ تـر گـستاخی از او سـر مـیکند و کمروی  وفاجویی است که به می  عاشق کار می خوب

بندد و به دنبال عیش و نوش خود است. در ایـن پرداختـۀ عاشق نیز هر روزی به دیگری دل می

-رابعه پیوند عاشق و معشوق این گونه نیست و درخشش عاشق مکتش عراقی در آن نمود یافتـه

یی که بـر بنیـاد جا که عاشق سگ کوی معشوق باشد. این وزن در رباعیاست؛ هرچند نه تا آن

اسـت و بـا سـال و هـوای دردآلـود آن          اند نـیز بـه کـار رفتـهخوانده مگس رویینآن رابعه را 

 خوانی دارد.هم

      اال ای بـاد شـبگیری پیـام مـن بـه دلـبر بـر مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن، وزن سـرودۀ 

هـای ها را طبیعی و م یم و سـازگار بـا سـرایشدر پایان هرمصر ، جمله بر باشد.آمدن فع  می

نشینند، که این وزن  آوازهای آهنگین و های عاشقانه در این وزن خوش میسازد. نامهغنایی می

های بسیار پرکاربرد در زبـان دری اسـت: کش است. هزج مثمن سالم یکی از وزنهای دلترانه

گـون دریـا(؛ وزن قـصیدۀ زیبـا، گون ابری ز روی نیـ وزن سرودۀ معروف فرخی ) برآمد نی 

اسساسی و عارفانۀ سنایی ) مکن در جسم و جان منزل که این دون اسـت و آن واال (؛  -عاطفی

1394،  2ش 11 پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی    



 

های شینیه از خاقانی گرفته تا امیر خسرو و جامی و نوایـی و رـدها شـاعر دیگـر و وزن قصیده

 های دیگر از عثمان مختاری گرفته تا منوچهری و ... .وزن قصیده

توانست باشد و نجواگـر های عاشقانۀ رابعه میترین وزن برای نامهگمان مناسشاین وزن بی

گری و جفاکاری معشوق، غـم است: غم عشق و ستمدردهایی که او را چون ماهی در تابه کرده

 هجر؛ و باز فروا امیدی در سجم اندوه جدایی.

 -پردازی رابعه، به وزن مثنـوی معنـوی؛ یعنی اوج زنانهعشق او باز اندر آوردم به بندسرودۀ 

باشد: فاع تن فاع تن فـاع تن فـاعلن. ایـن وزن رمـ  مثمـن محـذوف می -آن سماسۀ روح

شود عاشـق دویدن است و ایستادن و همواره غرق غنا بودن. در این شعر است که نشان داده می

کرانۀ عـشق گردیـدن؛ خـود را شدن زن تابو است و توسنی کردن؛ و فرجامش غرق دریای بی

بدنام کردن؛ و ناگزیر زشت را خوب و زهر را قند گفتـن؛ زیـرا  از زنـی کـه در گـرو جامعـۀ 

جـا کـه مردساالر است، چیزی ساخته نیست، جز این که عشق پسندیده را ناپسند بینگارد، تا آن

 چنین پنداری در روان او  چنان ریشه بدواند که آن را راست نداند و جز فریش چیزی نینگارد.

 های رابعه ) کاشکی تنم بازیافتی خبر دل ( به وزن مفتعلن فاع  ُ مفتعلن فـع از رباعییکی 

آوا. عرو ـیان منـسرح را ) منسرح مطوی موقوف منحور ( است: وزن آهنگین، روان و خـوش

آهنـگ و های بحر سـریع، رقـصان، شـوخهای این بحر را، مانند وزنکنند و وزنروانی معنا می

 دانند.سبک می

های روح سساس، بـه نحـوی از های تند و دگرگونیاین وزن روان و کوتاه، نیز با اسساس 

های عاطفی زنی عاشق به شـمار رود و بـاری سـبک گیتواند از ویژهسویی دارد و میانحا، هم

 داری کند.فردی و شیوۀ یگانۀ رابعه را آیینه

بر وزن رمـ  مثمـن دعو  من بر تو آن شد که ایزد  عاشق کناد، رباعی عاشقانه و زنانۀ   

محذوف ) فاع تن فاع تن فاع تن فاعلن ( اسـت: رـدای م یـم و عـاطفی و سـوزناک  زن 

گی عاشق و قدرنشناسـی معـشوق. در ناک بیچارهغمگاه آفریدگار جهان و بیان گرفتار به پیش

کنند: عاشق زن است و معشوق مـرد و همیـن جـا این پرداخته عاشق و معشوق جای عوض می
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رو اسـتیم دل و نامهربان روبهشود. در این شعر با مرد سنگاست که این سروده چیزی دیگر می

گـی را معنـا کشد و با اسساس زنانـه زنـدهداند، درد میو با زنی که دردعشق و داا هجر را می

 بخشد.می

داشـتیم، بـه چنیـن های رابعه را، و یا شعرهای بسیار او را، به دست مـیآیا اگر همۀ سروده 

دانـد  اگـر مـشت را نمونـۀ خـروار رو بودیم؟ خدا مـیزایی با مسألۀ وزن روبهبرخورد شگفتی

رسـیم کـه وزن شـعر رابعـه سـرازیر شـدن  ناخودآگـاه  آهنـگ  روان  بدانیم، به ایـن بـاور مـی

 تواند. بستر بوده نمیناک و ذهن شاعرانۀ او است که با هیچ گونه تقلید و خودآگاهی هم عاطفه

 . زبان زنانۀ شعر رابعه4

نزدیک است نه این که مانند سماسه به قطش تیز گرایش داشـته نرم  زبان شعر رابعه به قطش

هـا گـانی کـه تلفـن آنتـیز. او از واژه -القایی به قطش نـرم -باشد و یا مانند شعرهای آموزشی

بنـدی اش رـ بت سماسـی کند. بافت جملهتر استفاده میمستلزم فشار روتی شدید است کم

 ندارد، معلمانه نیست و عنارر تصویری غنایی در آن غالش استند.

سـازند و زبـان آن را بـرای بیـان گان نرم و م یم شـعر او را طبیعـی و گـوارا مـیاین واژه

گـان گردانند. در دورانی که شاعرانی چون رودکی، از آوردن واژههای غنایی آماده می مضون

کننـد. همـان های  ساده و سبک، روح زنانه را تداعی مـیتابیدند، این واژهسنگین، روی برنمی

 اند: های شاعرانی چون رودکی را رنگ شادی زدهآفرین، سرایشگان خوشیگونه که واژه

 شاد باش با سیه چشمان شاد      که جهان نیست جز فسانه و باد                

زا، شعر رابعه را از شـعر هـر شـاعر شـادخوار و دم غنیمـت بار و اندوهگان غمافزونی واژه 

 های تکرار نشدنی به رخ خوانندۀ بکشند.گیسازد تا ک م زنانۀ او خودویژهشمار  جدا می

بـار واژۀ غـم را بـا  1اسـت، بـار واژۀ زهـر را آورده 9بیتی که از رابعه به ما رسیده،  93در 

های غم عشق، پیچیدن در عشق، دردعشق و عاری بودن در عشق. نیز بدبخت، جحیـم، ترکیش

بـار(، 1گر، هجـر )بار( و وای دریغا، توسنی، ناپسند، زشت، قهر، سوختن، جفا، ستم9کاشکی) 

هاو تصویرهای به ابر اندر بودن چـشم مجنـون، ها، ترکیشچنان در عبار نامهربان، جدایی؛ هم
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دل و... کـه همـه و همـه  درد و غـم مأوا گرفتن سرشک در الله، چنبری شـدن تـن، سـنگینی

 اند.ناک رابعۀ زندانی در چهار دیواری تعصبا  سارث را به نمایش گذاشتهعاطفه

دهنـد کـه تـا چـه های شعر رابعه نـشان مـیگان در شمار کمی از بازماندهفراوانی این واژه 

یی این بلخ زادۀ دوران کهـن، درد خـود را، یعـنی درد زن روزگـار خـود را، بـه روانـی، مایه

دهنـد؛ های رابعه بوی دربار و دروا نمیگی و پاکی و با رداقت بیان کرده است. عاشقانه ساده

هـای نـامیمون بـه تر که از تصنع و التزامناکزمختی مردان و جنگاوران را ندارند و از همه ارج

دور استند، و این خود سخن کمی نیـست. هرچنـد در پدیـد آوردن ایـن فـضای تـیره و تـار، 

گاهی انکار ناپذیری دارند؛ مگر این زبان است که عـشق نجیـش و مضمون آفرینی و وزن جای

هـا و هـا خودمـانی و شـفاف، ترکیـشگـذارد. واژهژرفای غم زن آن روزگار را به نمایش مـی

ها طبیعی و سازگار بـا محتـوای غنـایی. گـزینش چنیـن ریخت و استوار، جملهها خوشعبار 

گمـان تواننـد. بـیهای راستین پدید آمـده نمـیهای ناخودآگاه و تجربهزبانی جز از راه تداعی

 سازد.زبان میدالن را با رابعه همهمین زبان است که سوخته

 های زن محورانهآفرینی. مضمون5

بیت به ما رسیده است و بس و این خود با آن کـه جـای دریـغ را دارد، بـا  93از رابعه تنها 

سـازد تـا بـا نگـاه ها، این امکان را فـراهم مـیراه است؛ زیرا کم بودن شمار بیتهایی همخوبی

 نگر بر واژه واژۀ آن درنگ کنیم و به کلی گویی سردچار نشویم.ریزبین و باریک

ربـاعی عاشـقانه.  9واره و غـزل 9سروده در ورف بهار،  1بیت چنین است:  93شمای این 

راه است. گویـی همیـن گونـه ، با استغنای عارفانه هممرا به عشق همی متهم کنی به سی سرودۀ 

اند که عارف نیشاپوری او را در کنـار رابعـه عدویـه بنـشاند و سـیمای ها سبش گردیدهسروده

 تابناک عارفانه به او ببخشد.

یـی های شعر رابعه درنـگ کنیـم، هرگـز بـه تـشبیه، اسـتعاره و کنایـهاگر به تصویرآفرینی

خوریم که بوی ناخوش جنـگ بدهـد: چکاچـاک شمـشیر و نـیزه باشـد و آوردگـاه و  برنمی

دهـد، کمنـد کارزارهـا نیـست؛ را در قافیه جـای مـی کمندپالهنگ و گرز و سپر. اگر در بیتی 
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گـیری کنـد، گلـویش را ریسمانی است که بر گردن زن جامعه بوده است تا اگر توسنی و گـه

 بفشارد و خفه اش کند.

های آن که تا هنور هم جامعۀ ما شعر رابعه فریاد زنی قرون وسطایی است با همه محدودیت

بارد و تنکناهای زنان آن ها غم میبرد. از بیت بیت این پرداختهدر بند آن است و از آن رنج می

 کند.روزگاران را نجوا می

هـای  آمـیزیدر بهاریۀ زیبا و معروف او زبس گـ  کـه در بـاا مـأوا گرفـت، عـشق رنـگ

ای دارد: مگر چشم مجنون به ابر اندر است6 که گ  رنگ رخسار لیلی گرفت و ابـر هـم جانانه

گرید: به می ماند اندر عقیقن قدح6 سرشکی که در الله مأوا گرفـت و بسان زن جامعه خون می

ارزد: قدح گیر چندی و دنیا مگیر6 که بد بخت شد آن کـه دنیـا افزاید که دنیا به پشیزی نمیمی

الشعرا: شاد باش با سـیه چـشمان شـاد6 کـه جهـان آدم -گرفت، همان سخن بلندآوازۀ رودکی 

 نیست جز فسانه و باد.

در ایـن  بـادردیف است. هرچند  باد(    فشاند از سوسن و گ  سیم و زر باددر بهاریۀ دیگر ) 

کارد. در ها میواره بار مثبت دارد، مگر گویی بربادرفتن بهار را و باز بهار عشق را در روانغزل

بوی ترسم آورد رنگ6 ازین غماز رـبح بـرده در بـاد 66 عجـش چـون گ  خوشاین دو بیت: 
جوشـیده کـه شاید در روان او مـیبرد خواب6 چرا افکند گ  را در سحر باد؛ تر میربح خوش

کار نیز هست و در فرجام گلی به ایـن زیبـایی را پرپـر گر است، فریشاین باد باری اگر نوازش

 کند.می

کنند که عـشق را خـود داری میهای عاشقانۀ زنی را آیینهگمان اسساسوارۀ او بیسه غزل 

هـای گر عشق پاکی اسـت کـه آلـودۀ خواسـتها نمایانتجربه کرده است: یکی از این سروده

مرا بـه عـشق همـی  داند:نفس اماره نیست. رابعه در این پرداخته عشق آلوده را اتهام به عشق می

به عشقت عارـی همـی افزاید: و میمتهم کنی به سی 6 چه سجت آوری پیش خدای عز و ج  
؛ مگر این عشق، عشق پاک، در او چنان ریشه دوانیده نیارم شد6 به دینم اندر طاغی شدن به مث 
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پسندد، اگـر در دوزخ هـم باشـد؛ ستـا بهـشت را بـدون که با معشوق بودن را در هر سالتی می

 خواهد، چرا که بدون یار شکر هم زهر است و با یار زهر انگبین.معشوق نمی

، اوج زنانه سرایی رابعه است. گویی بیشتر همین سـروده عشق او باز اند آوردم به بندسرودۀ 

بداننـد و کـسانی «  اسساسـا  زنانـه»  سبش شده که کسانی چون برتلس سرچشمۀ شعر او را 

دهد کـه زن در جامعـۀ آن واره نشان میچون زرقانی این باور را توجیه پذیر بشمارند. این غزل

گفتـه زبـانش بریـده        اسـت و اگـر از الم تـا کـام مـیزمان سق بیان اسساسا  خود را نداشـته

بـه ویـژه  -گوید که شنا کـردن در دریـای عـشق گی و رادقانه میاست. رابعه به سادهشدهمی

 میسر نیست که زن باید با هر ناپسندی بسازد، زشت را خوب بگوید و زهر را قند. -برای زن

داری       انـد، ایـن سـوزناکی عـشق او را بـه خوبـی آیینـهیی که از رابعـه بازمانـدهسه رباعی 

دل و که یـار را سـنگیندعو  من بر تو آن شد که ایزد  عاشق کناد، کنند، به ویژه رباعی می

کند که خدای پاک او را عاشق نامهربـانی کنـد تـا داند و دعا میناآگاه از سوز و درد عشق می

غم و درد عشق را بداند. در دو رباعی دیگر باز سخن از نرسیدن و به دریغ اندرشـدن اسـت تـا 

 تنی در برابر درد.سازد: رویینمی مگس رویینجا که رابعه را ملقش به آن

 . نتیجه و پیشنهادها6 

ها کافی است تا او را خداوندگار با آن که از رابعه شعرهای کمی در دست داریم، اما همین

سبک بسازند و نمود روشنی باشند از زنانه سرایی در تاریخ کهن مـا. سـخن کمـی نیـست کـه 

 سرای در تاریخ ادبیا  ماست.رابعه نخستین شاعر زن و نخستین زنانه

های سـنگین سـود نـبرده اسـت. او روزگاران خود، از وزنرابعه هرگز، بسان بسیاری از هم

ها و اسساسا  خودش سـازگاری های برگزیدۀ او با بیان عاطفهغنایی سرایی است که همۀ وزن

 آهنگ.های سبک، کوتاه، رقصان و خوشتمام دارند: وزن

هـا از عهـدۀ القـای ها و ریخت جملهها، عبار گان، ترکیششعر رابعه شعر درد است. واژه

هایی بـا ها و عبار گان، ترکیشآیند. بسامد باالی واژهانگیز او به در ستی برمیهای سزنسالت



 

گرداننـد. رسانند و او را در بیان درد عشق پیروز میگی ک م او را به اوج میگنانهبار اندوه، غم

دهند که رابعه توانسته بدون تقلید و در پناه ناخودآگـاه ها نشان میگی واژهپیرایهگی و  بیساده

چـه را بـا فـضای بردنـد، بگـذرد و آنروزگاران او به کار مـیهای زمختی که همخود از واژه

 روسی خود او مناسبت دارند در کارگاه شعر غنایی اش بریزد.

نپیوست؛ بـ  راه خویـشتن  -آموزشی و سماسی -رابعه به دو جریان مسلط شعر دوران خود

 خویش را در پیش گرفت، شعر عاشقانه گفت و ادبیا  غنایی را برومند ساخت.

هـای نمایانـد کـه فـرآوردهکـرد نامتعـارف، مـیبررسی شعر رابعه وشاعران دیگر، بـا روی

های رفتـۀ تـاریخ ادبیـا  نویـسان، بایـستی گان را، با روی بر گشتاندن از راهشاعران و نویسنده

گمـان بـا هـایی بـیکاوی کرد و با نگاه ساختارشکنانه همه را بازبینی نمود. چنین پژوهشژرف

 راه خواهند بود و برای پژوهنده سرفرازی به بار خواهند آورد.یی همبرایندهای تازه
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