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 11/۲۰/1۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 انستان : افغ یپاسخِ عقالن یپرسِش ب
 

هیچ،  و تفسیرعقالنی، تعبیر تا ناخن پای خرافاتی، پاسخ و  فرق سر از ، و سوال وجوِد خاکستان افغانستاِن خیلی بزرگ

 .ندارد

  تنبان جلمبر  پیرهن و   کشور، مردم این شوره زار، با  یس جمهورئو]مخکِش [ کشور را درهیئت ر اال اشرف غنی باباح  وقتی 

 فقط از»حرامزادگی« لقب سیاسرش! را  که او  نمی دانند  سرعیالداری! اش می بینند و   بر  چادر   تسبیح گردانی و   لنگی و  و 

 .اصیل است  افغان سچه و  مسلمان و  که او  بی بی گل مانده، فکر می کنند

... 

  .خراساِن حوزهء افغانستان است  که ابومسلم از نواحی بلخ و  مردم فکرمی کنند

 :چون واقعیت را نمی دانند

. 

فرمانده نظامی ایرانی و رهبر جنبش  (  میالدی  ۷۵۵–۷۱۸[ )۲ملقب به اَبوُمْسِلِم ُخراسانی][  ۱بهزادان پور ونداد هرمزد]»

گذاری کند. نام اصلی او بهزادان    جامگان بود که توانست با براندازی حکومت بنی امیه، حکومت بنی عباس را پایه  سیاه

)پسر ونداد( بود که به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان بنی عباس، به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار  

سان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در این منطقه را بر عهده بگیرد. وی پس از پیروزی بر حاکم خراسان و تسخیر راخ

هجری قمری، مروان، آخرین خلیفه اموی را شکست دهد. با بر    ۱۳۲مرو، سپاهی را روانه عراق نمود و توانست در سال  

عباسی، امارت خراسان به ابومسلم سپرده شد. اما قدرت و نفوذ    فهتخت نشستن ابوالعباس عبدهللا سفاح به عنوان اولین خلی

ق.( به دستور منصور، .ه  ۱۳۷خ. )  .ه  ۱۳۳کننده بود. سرانجام، ابومسلم در سال    وی برای خلیفه و اطرافیان او نگران 

 «.دومین خلیفه عباسی به قتل رسید

... 

  و   است. لقبش »زین العرب« بود. آنچه ابوسعید ابوالخیر رب پارسی می دانند. مگررابعه ع   شعر مردم رابعه بلخی را مادر

همچنان عارف اسالمی }پِف هوایی{    و   جنگجو  زبردست و   ویرا شاعر   مورد رابعه نبشته و   سنایی در  عطارنیشباوری و

  .یاوه است   نموده اند خزعبالت و 

/ 

نخست سده چهارم هجری  ه  گوی نیم  است، شاعر پارسی   رابعه دختر کعب قُزداری که به رابعه بلخی هم شناخته شده»

پدرش کعب قزداری، از  [  ۲وی طبق اسناد موجود، نخستین شاعر زن پارسی گوی است.][  ۱میالدی( است.]۹۱۴-۹۴۳)

عربهای کوچیده به خراسان و فرمانروای بلخ و سیستان و قندهار و بست بود. از تاریخ والدت و مرگ رابعه اطالعات 

ست که او همدوره با سامانیان و رودکی بوده و به استناد گفتار عطار نیشابوری  ا درستی در دست نیست. آنچه قطعیست آن 

است، بنابراین    است. زمان مرگ رابعه به احتمال قریب به یقین پیش از مرگ رودکی بوده  با رودکی دیدار و مشاعره داشته

  .هجری قمری در نظر گرفت  ۳۲۹توان پیش از سال  تاریخ مرگ او را می 

ست که عطار وران کودکی و نوجوانی رابعه اطالعی در دست نیست. تنها مدرک مستند از زندگی رابعه، روایتی د  از تولد و 

  نامه خویش در بحر َهزج مسدّس محذوف، در چهارصد و اندی بیت آورده   نیشابوری در حکایت بیست و یکم کتاِب الهی 

داری، والی بلخ بوده و برادری بنام حارث داشته است.  قزآید آنست که رابعه دختر کعب  است. آنچه از این روایت برمی 

نظیر او در هنر و  های بی کعب عالقه خاصی به رابعه داشته و در پرورش و تعلیم او کوشا بوده است و به جهت توانایی 

هنر   و   کرد. رابعه به استناد گفتار عطار، در سرودن شعر  )زینت قوم عرب( خطاب می   العرب زین فنون، او را با لقب  

  .است  غایت توانمند و در شمشیرزنی و سوارکاری بسیار ماهر بودهنقاشی به

 دیدار با بکتاش 

های شاهانه او، رابعه با بکتاش، از کارگزاران نزدیک نشیند و در یکی از بزمپس از مرگ کعب، حارث بر تخت پدر می 

  درنگ دل به بکتاش میاست. رابعه بی   ه عنوان کردهانخز  کلیددارکند. عطار جایگاه بکتاش در دربار را  حارث دیدار می 

شود. رابعه خطاب به بکتاش شود، میان آن دو واسطه می   بازد و در نهایت دایٔه رابعه که از عالقه رابعه به بکتاش آگاه می 

رساند. چون و  سپارد تا بد  کند و بدست دایه می   نویسد و تصویری از خویش ترسیم کرده و پیوست آن نامه می  ای می   نامه

های  نگاری  دهد. این نامه  اش را پاسخ می   بازد و نامه  بیند بدو دل می خواند و تصویر او را می   بکتاش نامه رابعه را می 

فرستد. ظاهراً روزی  ها کرده و برای او می کند و رابعه اشعار فراوانی خطاب به بکتاش ضمیمه نامهپنهانی ادامه پیدا می 
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  گیرد که »چرا مرا چنین عاشق و شیدا کردی اما با من بیگانگی می  بیند و آستین او را می زی می لیبکتاش رابعه را در ده

تر« و او را بخاطر افتادن در دام شهوت    ایست بر عشقی عظیم  افشاند که »عشق من به تو بهانه کنی؟« رابعه از او آستین می 

  .کند نکوهش می 

 رابعه در میدان نبرد 

رود. رابعه که   رسد و بکتاش به همراه سپاه بلخ به نبرد می حوالی بلخ می روزی لشکر دشمن به    بر اساس روایت عطار،

رود.   خبری از وضعیت بکتاش را ندارد، با لباس مبدل و روی پوشیده، پنهانی در پس سپاه بلخ به میدان جنگ می تاب بی 

  شیده و به میانه میدان میبیند، شمشیر کطر می ه جان بکتاش را در خشود و رابعه ک  بکتاش در گیرودار نبرد زخمی می 

می  نجات  مهلکه  از  کشیده  اسب  بر  را  بکتاش  جان  نیمه  پیکر  دشمن  سپاهیان  از  تعدادی  کشتن  از  پس  و    :دهدرود 
 

 از آن مردان تنی را ده بخست او  بگفت این و چو مردان برنشست او 

 وز آنجا برگرفتش برد با صف بِر بکتاش آمد، تیغ در کف

میانهادنه در  شد  نهان  پس  زمانه  کس  ش  اهل  از  نشناخت   اش 

 

 رابعه و رودکی 

کند. رودکی شیفته توانایی رابعه در سرودن    در روایت عطار، رابعه روزی در راه با رودکی که عازم بخارا بوده دیدار می 

 نامه می گونه در الهی   ا این نشیند. عطار آن واقعه ر  ند و با او به صحبت و مشاعره می ک  شود و او را تحسین می  شعر می 

  :آورد

 رفت یک روزبراه و رودکی می  نشسته بود آن دختر دلفروز

 بسی دختر از آن بهتر بگفتی اگر بیتی چو آِب زر بگفتی 

 که آن دختر مجاباتش فرستاد  بسی اشعار گفت آن روز اُستاد

 تعجب ماند آنجا رودکی باز  دلداده دمساز ز لطف طبع آن 

 

کند که  شود و در بزمی در دربار امیر سامانی شعری که از رابعه به یادداشت بازگو می رودکی پس از آن راهی بخارا می 

رای  اش با رابعه و عشق او به بکتاش را بکنند، رودکی داستان آشنایی   افتد و چون از آن سؤال می بسیار مورد پسند امیر می 

شود. حارث بسیار خشمگین    خبر می   ث نیز در آن بزم حاضر است و از آن داستان باکند، غافل از اینکه حارشاه بازگو می 

گردد و پس از یافتن صندوقی حاوی اشعار رابعه در اتاق بکتاش، به گمان ارتباط نامشروع آنان،  شود، به بلخ بازمی می 

او را بگشاید و دِر گرمابه را به سنگ برده و رگِ دستان    گرمابهو رابعه را به    دهد بکتاش را در زندان افکنده   فرمان می 

کنند که با خون خویش اشعاری   گشایند، پیکر بیجان رابعه را مشاهده می   و گچ مسدود کنند. روز بعد چون در گرمابه را می 

گریزد و شبانه سر    به نحوی از زندان می   است. بکتاش پس از آن،  را خطاب به بکتاش با انگشت بر دیوارٔه گرمابه نگاشته

  .گیرد کند، سپس بر مزار رابعه رفته و جان خویش را می  ز تن حارث جدا می ا

 رابعه در منابع ادب پارسی 

باشد که شعری از او به ثبت رسیده. محمد عوفی در    رابعه ظاهراً نخستین زن شاعر در تاریخ ادبیات خراسان بزرگ می 

  :نموده ر پارسی، لباب االلباب، وی را چنین توصیفترین تذکرٔه شعکهن 

رابعه بنت کعب القزداری، دختر کعب، اگرچه زن بود، اما به فضل بر مردان جهان بخندیدی، فاِرس هر دو میدان و والی  

اختی و  طبع، پیوسته عشق ب  حدّتماهر و با غایت ذکاء خاطر و    غایت هر دو بیان، بر نظم تازی قادر و در شعر پارسی به

  :« خواندندی و سبب این نیز آن بود که وقتی شعری گفته بودکردی و او را »مگس رویین  شاهدبازی

[۳] 

 ز آسمان، ملخان و سِر همه زّرین  خبر دهند که بارید بر سر ایّوب 

 سزد که بارد بر من یکی مگس رویین اگر ببارد زرین ملخ بر او از صبر

  :تان زندگی او را شنید فرمودنقل شده چون ابوسعید ابوالخیر داس

 

است یا عاشق؟ جواب دادند اشعاری که بر زبان او جاری    ب رسیدم و از حال دختر کعب پرسیدم که عارف بودهمن این جان

بوده دلیل این است که در عشق مجازی، ایجاد اینقدر سوز و گداز ممکن نیست، در شعر او هزل اصالً وجود ندارد بلکه در 

  [۴] .است ( را خطاب کردهجلَّ شأنهُ ت قدیم )همه جا او ذا

عطار نیشابوری نیز داستان زندگی رابعه را در الهی نامه خویش در چهارصد و اندی بیت به نظم آورده و نقل قول ابوسعید  

  :کندابوالخیر دربارٔه رابعه بلخی و عرفان وی را چنین بازگو می 
 

 جا رسیدم که او گفتست: من آن ز لفظ بوسعید مهنه دیدم

 بود او یا عاشقی صعب؟ که عارف  بپرسیدم زحال دختر کعب 

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

 بنگشاید چنین شعری به بازی  ز سوِز عشِق معشوِق مجازی
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

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

 بود در راه آن غالمشبهانه  کمالی بود در معنی تمامش

  :کنددر سرودن شعر را چنین توصیف می عطار توانایی رابعه 

 که هر چیزی که از مردم شنودی، بلطِف طبعِ او مردم نبودی

 بپیوستی چو مروارید در هم  همه در نظم آوردی به یک دم

 که گوئی از لبش طعمی در آن بود  چنان در شعر گفتن خوش زبان بود

 

برد و باز با استناد به    از رابعه در بخش زنان صوفی نام می خاتم الشعرا، شیخ عبدالرحمن جامی، در تذکرٔه نفحات االنس  

  :گویدگفتار شیخ ابوسعید ابوالخیر می 

آن غالم، اما پیران همه اتفاق کردند که است که: »دختر کعب عاشق بود بر  گفته سّرهشیخ ابوسعید ابوالخیر قدّس ّللّا تعالی 

ق توان گفت. او را جای دیگر کار افتاده بود.« روزی آن غالم آن  گوید نه آن سخن باشد که بر مخلو   این سخن که او می 

دختر را ناگاه دریافت، سِر آستین وی گرفت. دختر بانگ بر غالم زد گفت: »ترا این بس نیست که من با خداوندم و آنجا 

است که کسی را در  است نه چنان    کنی؟« شیخ ابوسعید گفت: »سخنی که او گفته   الیم، بر تو بیرون دادم که طمع می مبت

  [۵]«مخلوق افتاده باشد

نامه در کتاب منظوم گلستان ارم خویش در دوهزار و ششصد    خان هدایت، داستان رابعه را تحت عنوان بکتاش  قلی   رضا

کند، همان شعر عطار است که تصرفاتی در داستان  خان نقل می   قلی   بنای داستانی که رضاو اندی بیت به نظم درآورده. م

هایی از ذوق خویش بدان افزوده. وی در مجمع الفصحاء دربارٔه رابعه بلخی چنین  است و بخش  قصه پردازی نموده کرده و  

  :گوید می 

روزگار و فریدٔه هر ادوار، صاحب عشق حقیقی و   رابعٔه مذکوره، در حسن جمال و فضل و کمال و معرفت و حال، وحیدهٔ 

ت. احوالش در نفحات االنس موالنا جامی در ضمن نسوان عارفان مسطور  اس  مجازی و فاِرِس میدان تازی و فارسی بوده

است و در یکی از مثنویات شیخ عطار، جمعی از حاالتش نظما مذکور. اورا میلی به بکتاش غالمی از غالمان برادر مفرد  

را فقیر نظم کرده و         او ه هم رسیده و انجامش به عشق حقیقی کشیده، باالخره به بدگمانی، برادر او را کشته و حکایت ب

 .« [۶].فرمودهسامان و رودکی بوده و اشعار نیکو می نام آن را گلستان ارم نهاده، معاصر آل 
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