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 ياد داشت
 

ميرمن ليلی رشتيا عنايت سراج نوشتۀ مفصلی دارند راجع به شاعره معروف رابعه بلخی  که مجموعۀ اشعار آتی را  
افغان جرمن آنالين به . ازان نوشته برای استقبال از روز زن مناست دانسته وجهت نشر به اين سايت ارسال داشته اند  

 . بعالقه مندان تقديم ميداردخواهش شان  لبيک گفته اينک ارسالی شان را  
 

 
 ميرمن ليلی رشتياعنايت سراج

 

 اثر بخشى اشعار رابعه بر شعراى بعد از او
 

قدرمّسلم است آه اشعار معدودى آه از رابعه بجا مانده با وصف آنكه، تحقيق وسيعى دراين مورد صورت نگرفته   
.  ش و اآثر شعراى بعد ازاو، اثر بخشيده استاست، پختگى، روانى، جذبه و سوز اشعار او بررودآى شاعر همزمان

مجملى از حاالت رابعه را نظم آرده   ) رح(در آتاب نفحات النفس و شيخ عّطار  ) رح(عالوه بر اينكه مولينا جامى   
است، در قرن سيزدههم، رضا قلى هدايت نيز داستان عشق رابعه و بكتاش را به شعر آورده و آنرا  گلستان ارم نام      

 همچنين، رضا ايزدى، مقاله اى به عنوان رابعه شاعر عصر سامانى نوشته و محمد ناصر طهورى    . نهاده است
هر آدام آنها به نوعى سر گذشت     .   شاعرمعاصر خوش قريحه هرات در اين مورد منظومه بنام شعله بلخ دارد      

تأثر شده، مفهوم آنرا در اشعار اما برخى هم بوده اند آه از اشعار رابعه م .  غمگسار رابعه را جاويدانى ساخته اند 
 . خود گنجانيده اند، آه برخى از آنها با اندك تغيير، از شعله بلخ  اقتباس شده  در ذيل ذآر رفته است    

 
 رودآى

 
 : مفهوم بيت زير را

 مدار اى بنت آعب اندوه  آه يار از تو جدا مانده
 رسن گر چه دراز آيد، گذر دارد به چنبر بر

 
 :ابعه  بود،  چنين تضمين نموده است رودآى آه معاصر ر

 
 هم به چنير گذار خواهد بود

 اين رسن را، اگر چه است دراز
 

 :شعراى بعد از رابعه، اين معانى را به صورتهاى گونه گون به آار برده اند؛ از آن جمله 
 : عنصرى گويد

 رسن: مگر به من گذرد، هست در مثل آه
 بود، بگذرد سوى چنبراگر چه دير                          

 
 :سنائى در استقبال از اين مطلب چنين سرايد 

 
                هست اجل چون چنبر و ما چون رسن سر تافته    

                گر چه باشد بس دراز آيد سوى چنبر رسن 
 

 :عّطار گويد
                     اگر صد گز رسن باشد به ناآام

  بر چنبرش باشد سر انجام                     گذر
 

در بيت رابعه نزد شعراى آه به ادوار مختلف تعلق داشته اند به مفاهيم مختلف  " رسن"  چنانكه مشاهده شد، لفظ 
 .استقبال شده است  

 :فرودسى در سرودن اين  بيت 
 ندانم آه عاشق گل آمد، ارابر
 آه از ابر خيزد خروش هژبر
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 .  آند عرضه صبوحى جام زر باد،  شايد الهام گرفته باشد -ابر آمد، چرا پس گر ديوانه :    ازاين بيت  رابعه
 . قطران، معزى، وطواط، ظهير، خواجو و اوحدى هر آدام به نوعى اين مفهوم را در اشعار خود بيان آرده اند     

    
 :ابعه دمساز استشعرى را روايت ميكند آه با مطلع معروف ر" الهى نامه"همچنين  شيخ عّطار از زبان رابعه در 

 
 پيام من به دلبر بر! االاى باد شبگيرى 

 بگو آن شاه خوبان را آه جان با دل برابر بر
 : عّطار مى گويد

 
   اال اى باد شبگيرى گذر آن

    زمن آن ترك يغما را خبر آن
             بگو آز تشنگى آبم ببردى
             ببردى آبم و خوابم ببردى 

 
 " نمى آيى بدين گرمابه آخر-منم چون ماهى اى بر تابه آخر" ل اين بيت عّطاربارى مصرع اّو

 :تمثيلى از شعر رابعه است آه ميگويد
 

 تو چون ماهى و من ماهى، همى سوزم به تابه بر
 غم عشقت نه بس باشد، جفا بنهادى از بر، بر

  
 .  رابعه آه بما نرسيده، اقتباس شده باشد باالخره مى توان گفت آه مطلب و طرح ابيات عّطارنيز ظاهرا از اشعار

 
  

 نگه آردند بر ديوارآ نروز
 نوشته بود اين شعر جگر سوز

 نگارا بى تو چشمم چشمه ساراست
 همه رويم به خون دل نگاراست
 ز مژگانم به سيالبى سپردى
 غلط آردم، همه آبم ببردى

 ربودى جان و دروى خوش نشستى
 غلط آردم آه بر آتش نشستى

 دل آمدى، بيرون نبايىچو در 
 غلط آردم آه تو درخون نيايى
 چو از دو چشم من دو جوى دادى
 بگرمابه مرا سر شوى دادى
 نصيب عشق اين آمد ز درگاه
 ...آه دردو زغ آنند ش زنده آنگاه 

 خداوندگار بلخ 
 

 :رابعه قطعه اى در مقام دعاى خير دارد  
 

      دعوت من بر تو آن شد آايزدت عاشق آناد  
 ر يكى سنگين دلى نا مهربان چون خويشتن ب

 تا بدانى درد عشق و داغ مهرو غم خورى  
 تا به هجر اندر بپيچى و بدانى قدر من

  
 :آه خداوندگار بلخ ظاهرا از آن الهام گرفته است  

 
 يكى يار جفا آارش ده! اى خداوند

 دلبر عشوه ده سر آش و عيارش ده
 تا بداند آه شب ما به چسان مى گذرد

 عشقش ده و عشقش ده و بسيارش دهغم 
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 :اين دو بيت رابعه آه در ترجمان البالغه  ضبط است 

 
 آاشك تنم باز يافتى خبر دل
 آاشك دلم باز يافتى خبر تن

 آاش من از توبرستمى بسالمت
 آجا توانم رستن! آى فسوسا

 
 : قرار گرفته وآ ن را استقبال آرده است) سروش اصفهانى (مورد توجه شمس الشعرا  

 :  مطلع قصيدهء سروش اين است 
 

     مهر بريده ست صاحب من از من
 ز حيله ورزى دشمن!                                       واى و غريوا

 
چنانكه در با ال ذآررفت،  ناصر طهورى، شاعرخوش قريحه ومعاصر هرات، افسانهء شورانگيز رابعه را به نام     

 : قوام نوينى به آن زده است بزبان شعر درآورده و  " شعله بلخ"
 

 عاشق افسرده همه گوش بود
 وز سخن رابعه، مدهوش بود
 گفت آه اى عشق توداغ دلم
 واى رخ تو الله ء باغ دلم

 قبلهء عاشق رخ نيكوى توست
 سجده گه دل، خم ابروى توست

 تا دل شب هر دو بصد سوز و ساز
 گشته زخود بيخود و گرم نياز

 عشقهر دو بهم بسته چو پيمان 
 هر دو شده بندهء سلطان عشق
 شب سپرى شد و سحر در رسيد
 وقت وداع دل و دلبر رسيد

 بانگ خروس سحر از گنج باغ
 داد به ايشان خبر از درد و داغ
 ازجگر سنگ برآمد صدا

 آن دو شدند از بر هم چون جدا
 هر دو به اميد، ز ديدار هم
 !آرده وداع گل رخسار هم

 
 ناصر طهورى  به بيان دل انگيزى سروده، ياد آورداستان منظوم روميو و ژوليت، اثر    داستان منظوم رابعه را آه 

بارى صحنه سحر آساى شبى را ترسيم ميكند آه  : معروف  شكسپير، درامه نويس نامدارقرن هفده هم انگليس است 
ازاند؛ تا آنكه بانگ  روميو در بالكن قصربا معشوقه اش ژوليت، مانند بكتاش و رابعه،  تا صبحگاهان به راز وني 

به ومصداق بيت زير،  اين تعبير مقايسوى آهنه ونو عطر ديگرى را بمشام      .  خروس زنگ وداع  را بصدا ميآورد    
 :ميرساند 

 
 يك قّصه بيش نيست غم عشق و اين عجب
 آز هر زبان آه مى شنويم نا مكّر ر است

 
 پايان

  


