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اولین شا عره زبا ن فارسی که د رتذ کره ها ا زآن نام برد ه شد ه ا ست  ،رابعه
بنت کعب قزداری بلخی میباشد که هم عصر شاعر و استاد شهیر زبان پارسی
دری « رود کی » و سامانیان است  .پدرش کعب در حدود بلخ امارت و مکانتی
داشت  .پسر کعب بنام حارث جانشین او شد  .رابعه عاشق بکتاش غالم برادر
خود گردید و حارث ببدگمانی « رابعه » را بکشت  .وی در شعر پارسی و
تازی هردو ماهر بود .وسخن او بلطافت و اشتمال بر معانی دل انگیز متصف
بود است)1( .
« غزل رابعه بلخی »
اال ای بــــا د شبگـــــیری پـــــیام مـــن به دلـبر بر
بگو آن مــاه خـــــوبان را کــه جان با دل برابر بر
بقهر از مــن فگــــندی دل بــــیک دیدار مهـــرویا
چنان چـــون حیدر کرار دران حصـــــن خیبر بر
تو چــون ماهی و من ماهی همی ســـــوزم بتابد بر
غـــــم عشقـــت نه بــــس باشد جفا بنها دی از بربر
تــنم چــــون چنبری گشــــــته بـــدان امید تا روزی
ززلفـــت بـــــرفتد ناگـــــــه یکی حلقه به چـــنبر بر
****
ستمگر گشته معشــــــــوقم همه غــــم زین قــــبو ل دارم
کـــــه هــــرگز ســــود نکند کس بمعشوق ستمگـــــــر بر
اگــــــرخــــواهی که خوبانرا بروی خود به عجـــــز آری
یکی رخســـــــار خـــــــــوبت را بدان خــــوبان برابر بر
ایا موذ ن بکـــــار و حا ل عـا شــــــق گر خــــــبر داری
سحـــــرگـــــاها ن نگـــــاه کــــن تــــــو بدان هللا اکبر بر
مـــــدارای ( بنت کعب) اندوه کـــــــه یار از تو جدا مـاند
رســــن گـــــــرچه دراز آید گــــــذ ردارد به چـــــــنبر بر
****
چند بیت دیگراز اشعار اورا در این جا نقل می کنیم :
فشــــاند از سوسن و گــــل سیـــــــم وزر بـــــــاد
زهی بادی کـــــه رحمـــــت بــــــاد بـــــــــــر باد
بــــــــداد از نقــــــش آزر صـــــــد نشــــــــان آب
نمــــــود از ِسحـــــر مانی صـــــد اثـــــر بــــــــاد
مــــثال چشــــم آدم شــــد مــــــــــگـــــــــر ابــــــر
دلیــــل لطـــــف عیسی شــــــد مگــــــــــر بــــــاد

کــــه دُر بارید هــــــــردم در چمـــــــــن ابـــــــــر
که جـــــان افــــــزود خـــــوش خوش در شجر باد
اگــــــــــــر دیــــــــوانه ابــــر آمـــــد چــــــرا پس
کـــــند عـــــــــرضه صـــــبوحـــــــی جــام زرباد
گــــــل خــــوشــــــبوی ترســـــــم آورد رنـــــــگ
از یـــــــــن غـــ ّمــــــاز صـــبح پـــــــــرده در بـاد
****
بــــرای چشـــــم هـــــر نا اهــــــــــــل گـــــویی
عــــروسی بــــاغ را شــــــــد جـــلوه گــــــر باد
عجب چـــــــــــون صبح خــــوشترمی بردخواب
چـــــرا افگـــــــــند گــــل را در سهــــــــر بــــاد
****
دعــــوت من برتو آن شـــــد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگین دلی نا مهـــــــربان چون خویشتن
تا بدانی درد عشــــق وداغ مهــــــر و غم خوری
تا بهـجــــــر اندر بپیچی وبدانی قـــــدر من()2
****
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