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چکیده

مضامین و اندیشههاا اساوور ا  ،طای تااریخ ،بااا بقاا باه لا ابهاا

گوناگون درمیآیند .یکی از این ساحتها و جهانها ،جهان عافان است.

بنمایهها و وجاو مشاکاج جهاان اساوور و عافاان ،در مباانی شاناتت،

تأویلپذیا  ،تقدس زمان و مکان و ،...همگاایی ،ارتباط و تعامل ایان دو
جهان را بسکاساز میکنند .جسکار حاضا ،با توجه به یکای از محورهاا

کانونی جهان اساطیا ،ماکزیات زن و ا گاو مادرتباار و همبساکههاا
1
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معنایی آن ،به تحلیل زندگی و شخصیت رابعة عدویه -کاه عشار را وارد
گفکمان عافان زاهدانه کاد -میپادازد .اهمیت اندیشة رابعاه ،رو آوردن
به عشار و شاور در بااباا زهاد و ریاضات اسات .ایان پاووه

ژرفساتت کهنا گویی این شخصیت میپادازد.

باه تبیاین

همچنین این پووه

با تکیه با روایت عوار در تذکرةاالولیا تبیین میکناد

که چگونه رابعه پا

از گاذر از مااحال رازآموزاناة لهاماانی ،باهعناوان

ایزدبااانو و زهاادان مااادر کبیااا طااام م ایشااود .رابعااه در ایاان ا گااو و در

تویشاکار زناناة تااوی  ،شخص ایکی دوگانااه و مکنااال

را بااه نمااای

میگذارد .او تلفیقی است از باکاگی و زایندگی .رابعه هم دوشیز اسات
و هم مادر مادان بزرگی چون حسان بصاا و حاال  .او هام باه موابای

پاداتت و هم عارفی است که در تبلور وجاه زناناة تاوی  ،عشار را در

پیکا عافان زاهدانه جار ساتت .رابعه در کماال رلات للاب ،باهشادت

مهیب و مخوف اسات .و پا

از گذرانادن آیاین تشااف ،در حاکات

ماکز باا عارفان عصا توی

بدل میشود.

بهسو ماکز (کعبه) و در رسیدن به تعادل ،تکامل و وحادانیت ،تاود باه

واژههای کلیدی :اساوورة لهاماان ،مادرتادا ،عافاان عاشاقانه ،رابعاة

عدویه ،تذکرةاالولیا.

مقدمه

بنابا پووه ها انسانشناسانی مانند یوهان باتوفن ،ویی

هنا مورگان و تاایلا در نیماة

دوم لان نوزدهم ،تاریخ بشا در عصا نوسنگی ،1دور ا با باتا نیاو مؤنث با مذکا باه

تود دید است (رید .)17 -16 :1363 ،وجود ا هگان و تصور اینکه جهان مادیناه اسات ،از

دورانی نشئت می گیاد که باه ناام مادرتباار  /مادرساارر  2شاهات یافکاه اسات .یکای از

گاای ها نقد اسوور ا  3در پایان لان بیسکم ،رویکاد انسانشناسی جدید باود .ایان نقاد

با نگاهی توبیقی ،در پی دسکیابی به ا گوها تکاارشوندة اساطیا در پدیادارها ذهنای و
جمعی بشا بود .از میان دو اسوور شناس نامی این حاوز  ،میاچاا ا یااد و جاوزف کمپبال،
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ا یاد با اسکفاد از دیدگا پدیدارگاایانه و رویکاد توبیقی و تأکید با مکون اساطیا بهویو
ادیان و اعکقادات بدو  ،بهدنبال ا گوها ثابت و جهانی در فاهنگهاا مکاأثا باود اسات
(لائمی .)44 -43 :1389 ،مهمتاین محور پووه ها او ،آشکارساز کهنا گاو ماا
و وردت در سیا تفکا اسوور ا بشا است .در بازگشت بهسو ادیان و اعکقاادات بادو ،
این کهنا گو هاچه بیشکا باه عناراا مؤناث و زناناه پیوناد مایتاورد ،از جملاه «ساچشامة
زندگی بودن ،لابلیت رشد و دگاگونی و ما » (ا یاد  .)308 :1975 ،ویوگیها جسمانی
زن ،با بسیار از عنارا طبیعت مانند زمین ،بارور  ،ماا  ،شاب ،درتات و ماا

در یاک

ردیف لاار گافکهاند .این انگار ها اساطیا هاگز از بین نمیروند ،اما حوزة عمال آنهاا
تغییا میکناد ،در روناد تااریخ بشاا و فاایناد تکامال اجکمااعی ،تغییاا چهاا مایدهناد یاا
بهرورت مائای تاود را مایپوشاانند و از آگااهی ذهان باه ناتودآگاا انکقاال ماییابناد و
بنابااین ،بهرورت مداوم بازیابی میشوند (ا یاد .)38 -37 :1374 ،
جسکار حاضا با توجه به بن مایه ها مشاکاج ،تعامال و همگاایای دو جهاان اساوور و
عافان ،با رویکاد تحلیلی به توبیر و مقایسة تویشکار و نق ویاو هاا زن در ایان دو
جهان مایپاادازد و باا تکیاهباا کهانا گاو مادرتباار و همبساکههاا معناایی آن ،روناد
شکل گیا این عنارا و ا گوهاا را در کاالن روایات عافاان از تنهاا شخصایت زن باارز در
عافان اسالمی آشکار می کند و تأثیا اسوور ا او را باا روناد باارورکادن جایاان عافاان
عاشقانه روشن می سازد .رابعة عدویه زن عارفی است که جایگاا ویاو ا در عافاان زماناة
تود دارد .او در محیوای سااساا ریاضات ،تاوف ،زهاد و تشایت از تادا ،بناا عشار و
محبت را بنیان نهاد .ظهور او نقوة انعواف تصوف بود (زرینکوب .)51 :1389 ،نماینادگی
یک زن بهعنوان پایهگذار عشار ا های ،تاساکگا اساوور ا دارد .تصاویا تااریخی رابعاه،
دارا تعارضات و تنالضاتی است که با اسوور درآمیخکه اسات .از میاان روایاات مکعادد و
پااکند  ،روایت عوار از رابعه -که منبع پووه

حاضا است -سااساا دوران زنادگی او را

دربامیگیاد و درعینحال ،اسوور ا تاین روایت موجود از رابعه است .در روایات دیگاا
نیز جسکهگایخکه ،عنارا اسوور ا و لهامانی در زندگی رابعه دید میشود .این اما نشاان
میدهد راویان و شارحان احوال او در نظا داشکند تا با پیگیا یک روایت لهاماانی ،زمیناة
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رزم را باا پذیاش تحول او در عارة عافان فااهم آورند .روند شاکلگیاا روایاتهاا
بهگونها است که به باتا شخصیت رابعه در میان همعصاان

مایانجاماد .ایان باتاا ،

حارل بازگشت شخصیت او به ا گو مادر نخسکین /مادر کبیا است کاه ماورد پاساک
احکاام فوقا عادة جوامع کهن بودند .این پووه

و

با معافی رابعاه در طاام یاک ایزدباانو

اسوور ا و چیدمان و تکمیل ابعاد شخصیت دوگانه و مکنال

او نشان میدهد که چگوناه

رابعه در راسکا نق ویوة ایزدبانواناه تاوی  ،باا تکیاهباا عشار ،محبات و وجاه رحماانی
پاوردگار ،تأل عافان مادانة مبکنیبا زهد را با عافان عاشقانه پا میکند و همة هساکی را باه
ساچشمهها حیات ،زای
اسوور ا  ،پ

و بارور و عشر و رحمت مکصل میساازد .او مانناد لهاماانی

از گذراندن آسکانههاا اول و دوم مانناد تو اد ییامکعاارف و آیاین گاذر

(اسارت ،بادگی و موابی) ،آمادة ورود به آسکانة پایانی ،سفا میشود؛ سفا بهسو ماکز
که لهامان باید بهتنهایی در آن گام نهد .پووه
رابعه به کعبه /ماکز و در پ

حاضا نشان میدهد که در سفا چهارگانة

تکامل جسمی ،روحی و اجکمااعی رابعاه ،تاود او تبادیل باه

ماکز میشود.

عبدا احمن بدو ( )7 -6 :1367در شهید عشار ا های رابعاة عدویاه باا عنایات باه ایان

تنالضات میگوید «من تود گواهی میدهم کاه هالادر در ماورد او بیشاکا تحقیار شاود و
مآتذ جدیدتا از نسخهها توی و لدیمی بهدست آیاد ،شخصایت او بیشاکا باه آیاوش
اساااطیا بااازمیگااادد» .از نظااا او ،مورتاان از دسااتیاافکن بااه روش علمای مفیاد درمااورد
شخصیت رابعه بازمیمانند ،اما تحلیلی از عناراا و نشاانههاا اساوور ا در ایان پاووه
رورت نگافکه است .مایم حساینی ( )1388در مقا اة «زن ساوفیایی در رؤیاا عارفاان» باه
رؤیاگونگی زنان گمنام موام در روایات عارفان بهعنوان تجسمی از زن درونای و آنیماا
باتا از مادان اشار میکند ،اما کهنا گو این شخصیتها در اساطیا مکناظا مدنظا نیسات.

همچنین دربارة علت موامشدن یک زن بهعنوان آیازگا عافان عاشقانه میتاوان باه مقا اة
ساامی و تلخابی (« )1389رابعه در گذر از پل مجاز» اشار کاد .این مقا ه که باا جنباههاا
ماااد و جساامانی عشاار رابعااه و روزگااار مواباای او تأکیااد دارد ،علاات ایاان امااا را
واپ توردگی او در للماو جهان زیست طبیعی میداند .مقا ة حاضا با این فاضیه کاه ایان
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عشر دارا جنبهها جسمانی است ،موافر اسات ،اماا ایان ویوگای را در سااتکار اساوورة
ا ههها عشر بارسی میکند .بدینتاتیب ،معافی رابعه بهعنوان آیازبخ

عافان عاشاقانه،

با تویشکار اسوور ا او هماهنگ است.
 .1بازیابی اساطیر در عرفان و شکلگیری اسطورۀ عرفانی

اسوور و عافان بهعنوان دو جهان ممکن ،پیوند ریشهدار با یکدیگا دارناد .بانمایاههاا
مشاکاج ایان دو جهااان ،زمیناة همگاایای ،ارتباااط و تعامال آنهاا را بسکاساااز مایکنااد.
اسوور ها هاگز نمیمیاند؛ بلکه در انگار ها گوناگون طای تااریخ ،بازیاابی ،بازسااز و
بازتو ید میشوند .یکی از وجو تکامل و بازیابی اسوور در جهان دیان و اساوور /عافان،
یایزة دینی است یا به تعبیا کمپبل« ،دین والعاا ناوعی زهادان دوم اسات» (کمپبال:1377 ،
 .)91یونگ نیز اسوور را کلید فهم دین میداند و با آن است که از اسوور تاا دیان ،تنهاا
یک گام فارله است ،اما دین باتالف اسوور کمکا ابکدایی ،عاطفی ،شهود  ،احساسی و
نمادین است (مورنو 96 :1376 ،و )226؛ بنابااین ،میتوان نکیجه گافت که اسوور به جهان
عافان نزدیاکتاا اسات تاا باه دیان و محمال مناسابتاا بااا بازتو یاد زیاسااتتهاا،
تویشکار ها ،نق ویو ها و ا گو لهامان اسوور ا است.
مظفا مهمتاین وجه مشکاج این دو جهان را نزدیکساتکن کانون لداسات (تادا یاا
تدایان) به نوع بشا و باور محکوم و لوعی حمایت و پشکیبانی میداند که با وجود تحاورت
بسیار در حیوة تداشناسی ،هموار ثابت و پایدار باود اسات .درنکیجاه ،عافاان چیاز جاز
رورت تکاملیافکة نگا اساطیا انسان نسبت به تاود و تادای

نیسات (مظفاا :1388 ،

 153و )162؛ بنابااین ،عنصا مشکاج دیادگا اساوور و عافاان ،اماا لدسای ،ساپند و

هیبتناج است که رود ف اتو ( )74 -48 :1380آن را تصلت اساسای ا وهیات 4مایداناد
که آمیز ا است از هیبتناکی ،اسکیال و شوق و طلب.
یکی از محورها کانونی در جهان اسوور  ،زن و ا گو مادرتبار اسات .زن در ایان
ا گو ،نقشی اساسی و ا وهی دارد و در لا ب ا ههها ،ایزدبانوان و تندی ها ایزدان باارور
و ...نمود یافکه است .در نسبت میان زن و ا وهیت میتوان به دو گااو اسااطیا اشاار کااد:
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اساطیا کهنتا کاه مبکنایباا وجاو زناناة تادایان هساکند و اسااطیا مکاأتا کاه ا وهیات باا
شاتصهها مادانه در آنها نمود ماییاباد .ماکزیات زن در نظاام مادرتباار  ،در حاکات
تدریجی زمینیشادن ،در اساوور هاا مادسااررانه یاا در پیکااة همسااان و دتکااان شاا
کادند یا به شکل گیکیک /دنیو تنزل یافکناد (شاایفیان و

(شا بانو و شا دتت) ایفا نق

اتونی .)171 :1392 ،عافان ،امکانی باا ظهور دوباارة جایگاا ا اوهی زن اسات .دروالاع،
عافان با فااارو از لا ابهاا و شااکلههاا بازدارناد  ،ناوعی بازگشات باه ساچشامههاا و
منبعهاست .عافان «عاشقانه» با تکیاهباا جنباههاا زناناه مانناد محبات ،ایثاار ،گذشات و،...
بازتابی از بنمایهها اسوورة زنساررانه است که با وجه رحمانی ایزدبانوان گا میتورد.
به نظا اتو ،مفهوم اما لدسی اگاچه در ادیان بیشکا باهسامت عقالنایشادن و اتاللایشادن
سوق مییابد ،گاای ها عافانی وجه ایمانی ،عافانی و مبکنیبا عشر را پارنگ میکناد و
بدینوسیله ،محبت جایگزین تاس میشود ( 198 :1380و )208؛ درحا یکه عافان زاهداناه
مانند اساطیا مادساررانه با الکدار ،تاس و هیبت گا تورد است.
 .2خویشکاری زن در اسطوره و عرفان

در شاکلة اسوور و عافان و در پیوند با تادا /شاا مقکادر و در کناار اماا مکعاا ی ،هماوار

حضور بنیادین و مسکما یک زن در ا گو ساوفیا 5در اندیشاة گنوسای ،ایشاکا در فاهناگ
یونان ،مایم در اندیشة مسیحیت و رابعه در عافان اسالمی تودنمایی میکناد کاه در نقا
مبدأ حیات ،روم مادینة جهان ،مجاا ساریز رحمت و شفقت تادا باه انساان و واساوة
دریافت وف و عووفت اوست.
در اساطیا ،با آیینهایی مانند آیین بارور و اساوورة ایازد نبااتی /تادا شهیدشاوند

روبهرو میشویم که ایزد مؤنث ،مجبور به تااج جهاان زنادگان مایشاود .علات ارالی
ورود به جهان مادگان ،نق

عنصا زن در زای

مجادد اسات« .مشاهورتاین آنهاا ایشاکا،

ایزدبانو اساطیا بینا نهاینی است که تود بازماندة ایزدبانو کهن است و مظها باارور ،
لدرت و عشار اسات» (بهاار32 :1375 ،؛ شاهایار  .)79 :1378 ،نقا

ایشاکا در فاهناگ

یونان ،بهرورت سوفیا تجلی پیدا میکند .سوفیا یا حکمت ا هی ،مبدأ حیات یا روم مادیناة
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جهان (آنیما) است .او بهرورت زنی آسمانینواد و تورشید مکمثل میشود و رمز نیااو
لدسی ،ارض ملکوت ،مادینة شها -مادر (اورشلیم) ،معادل وگوس در انجیل یوحنا ،نموناة
روم تالق بهرورت کبوتا مادینه یا پاندة عشر ،فاشکگان موکل با زمین در مزدیسنا و نیز
یادآور شاککی (نیاو تالله شیوا) است (تالی26 -25 :1386 ،؛ یونگ.)66 :1377 ،
در عهد عکیر ،یهو بهعلت فااموشی مون

از ی تود ،سوفیا ،حکمات یاا نفخاة تاللاة

مؤنث دچار ناتودآگاهی میشود و تنها زمانی به تودآگاهی میرساد ،کاه ازدوا  /پیوناد
مقاادس تااود را بااا سااوفیا تجدیااد کنااد و دوسااکی و محباات تااود را بااه آفایاادگان بیابااد.
درحقیقت ،آدمیزادگان چون مایبینناد کاه تااب تحمال لادرت ،ساووت ،لهاا و جبااوت
بیکاان ا هی را ندارند ،به این بانو رو میآورند؛ بنابااین« ،مادماان چناد لاان اتیاا دورة
لبل از مسیح ،از نق

سوفیا لدیم ا هام گافکه ،درردد تعدیل و جبااان طبیعات و حا ات

یهو بامی آیند و ضمنا جایان دوبار باهیاادآوردن حکمات را تکمیال مایکنناد .حکمات
بهرورتی بسیار مشخص -که معاف تودمخکار آن است -درباابا افااد بشا به شاکل یاار
و یاور و مدافع آنها نزد یهو جلو میکند و لیافة روشان و مهاباان تدایشاان را باه آنهاا
نشان میدهد؛ بهطور که اینک بشا میتواند تادا را دوسات بادارد» (یوناگ-81 :1377 ،
 .)82بانو آسمانی ،یاور تداوند ،واساوة تادا لهاار و انساان نااتوان و مظهاا فازانگای،
مهابانی و رحمکی که از ابکدا در کنار تدا جا داشت ،در جامعة پدرسارر اسااائیل یایاب
است ،اما در مسیحیت بهرورت مایم /مادرتدا حضور مییابد« .سوفیا نهتنها جاوها مکعاا ی
است که ساشت آدمی میتواند باه آن تبادیل شاود ،بلکاه نیاویای اسات کاه از هاا آنچاه
دگاگونشد و تلویف یافکه است ،جاودانه پاسدار میکند .ارل مادینة هسکی ،تبادیل باه
نیاویی تلویفدهند شد و تصوریت تحاجطلب مادر ،حاکم و یا ب اسات( »...تالای،

 .)26 :1386هانا کابن در تعلیقیة پاسخ به ایوب یونگ مینویساد :در اندیشاة مسایحیت،
سوفیا /مایم با پیدای

دوبار در کنار یهو  ،مذهب تاس و هااس را باه آیاین مهاا و عشار

مبدل میکند .در ژرفنا بون تاریک این زن -زنی که آفکاب را دربادارد و درحال زایمان
است (یونگ -)197 :1377 ،با ازدوا آسمانی ،تورشید مسیح شکل میگیاد و ثمااة ایان
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پیوند ،در زندگی مسیح بارور میشود؛ زیاا مسیح آشکیدهندة انسان با تداسات و انساان را
از تاس و شقاوت تقدیا -که همان تشم و نفاین یهو است -میرهاند (همان.)159 :
اندیشة ایشکا/سوفیا در دوران مکأتا ،از نشانهها تادایی ،ا هگای و اساوور ا فاراله
میگیاد و به زنی تبدیل میشود که با تدبیا زنانه مانع ما

میشود« .بازمانادة ایان اندیشاه

را میتوان در شخصیت زنانی مانند سا ی ،شیاین ،هما چهاآزاد ،اسکا ،یهودیه ،شاهازاد و
شهاناز دید» (سکار  .)162 :1368 ،این زنان کسانی هساکند کاه بااا نجاات لاوم تاود از
ما  ،از نیاو زنانة توی

کمک میجویناد و مبشاا حیاات و عشار هساکند .باه نقال از

باتوفن ،وجود عدا ت و محبت یکی از موارد اسات کاه سابب تماایز نظاام پدرشااهی و
مادرساور میشود« .تمدن مادرشاهی ،به لاابات نسابی و زوالناپاذیابودن هامتاونی ،باه
باابا همة انسانها و به ارزش انسان و عشر لائل است؛ حال آنکه پدرشاهی ،به روابا زن
و شوها ،فاماناد و فاماانباادار ،نظام و سلساله اهمیات داد اسات» (فااوم1385 ،؛ :1393
 .)247عنصااا زن و رمزپاااداز دربااارة آن ،بااهرااورت دئنااا در دیاان زردشااکی ،سااوفیا در
حکمت گنوسی ،بئاتای

در کمد ا هی دانکاه ،مارگایات در یازلهاا گوتاه ،ماایم در

دین مسیحی ،یلی در شعا عافانی ،زن در دیدگا ابنعابای و پاا در دیادگا مورناسات.
«این زن را میتوان با آنیما یونگ نیز موابر دانست .این زن در نق
طبیعت و جهان هم شماد میشود و چون در تلر و آفاین

نف

کلی ،گا مادر

به تداوند شباهت دارد ،حار

بارها در رورت مادر ظاها شد است» (حسینی.)44 :1388 ،
در بافکار و سیا زهد و عافان اسالمی ،از دیدگا زاهدان و باتی عارفان ،معمور کماال
تصویا مادانه دارد و زن بهعنوان نماد از نف

هموار مورد احکااز است .با هماین مبناا

«زن در باتاای مکااون مکصااوفه معااادل دنیاساات .او فاحشااها هاااز گاااد و شااهوتپاساات،
بیایمان ،تسی

و مادر است که فازنادان تاوی

را مایبلعاد .ایان فکاا ،نخساکین باار

توس حسن بصا موام گادید؛ اما بعدها مؤ فین مکأتا نظیا یزا ی و عوار مکاارا آن را
مورد اسکفاد لاار دادند» (شیمل ،)661 :1374 ،در مقابل ،بسیار از عارفان ،نگاشی مثبات
در باب زن داشکند و از جنبهها مثبت زنانی چون ز یخا و مایم باهتاوبی آگاا بودناد ،اماا
بیشکاین توجه به ساحت زناناه در رابواه باا پاوردگاار در آرا ابانعابای دیاد مایشاود.
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ماللات ابنعابی با زنی که او را تجلی جمال ا هی یافت ،ممکن است زمینهسااز ایان تمایال
در ابنعابی باشد که ا وهیت را از طایر واسوه (مدیوم) جمال مؤنث دریافت کند و ارور
زن را بهمنز ة تجلی حقیقی وف و تاللیت ا هی ببیند (همان .)665 :از نظاا ابانعابای ،زن
بهکاین مظها ا وهیت است .او با عنایت به رابوها حقیقی میان ا فاظ و معنا ،با آن است که
فظ «ماأ » که در زبان عابی به معنا زن است ،با فاظ «مااآ » کاه باهمعناا آییناه اسات،
تناسب تام دارد .زن هم فاعل است و هم منفعل؛ بنابااین ،شهود حار در وجاود زن باهطاور
اتم و اکمل رورت میگیاد (فشهودةللحقفیالمرأهأتموأکمل،ألنهیشااد الحاق ا 
حیثدوفاعل نفعلو نفسه حیثدو نفعلخاصه) (همان788 :؛ ابنعابی:1400 ،
 .)217اظهارات ابنعابی در فص محمد نشان میدهد کاه زن باهد یال جامعیات اورااف
میتواند اسماء ا هی را بازنماید؛ زیاا عین ثابکة زن بهکا از عین ثابکة ماد میتواناد رافاتی را
که نشاندهندة پذیاش ،اجابت ،عووفت و ...باشاد ،نشاان دهاد .کامالتااین تصاور وجاود
تداوند را کسانی درج میکنند که درمورد حر ،در پیکا زن تفکا کنناد (ساکار :1374 ،
 .)235یلی ،سلمی ،معشوق ا هی ابان فاارض و دتکاا تاساا ،معشاولة شایخ رانعان ،بیاانگا
پیوسکگی موضوع عشر و عالله به تداوناد از طایار یاک زن اسات (شایمل-666 :1374 ،
 .)667چنانکه دید میشود ،وجه زنانه کاه در ابکادا دوگاناه و مکضااد باود ،کامکام ساویة
ا وهیت آن باجسکه میشود .در این رورت ،هم معبا باا هادایت و هام ایاواگا اسات.
«درحقیقت ،تجلی نف
تجلی نف

در آگاهی انسان در عافان تمام ملل ،یک «سانمون زن» اسات کاه

مومئنه است که رورت انسانی آن ،در شخصایتهاا مقادس مانناد حضاات

فاطمه در اسالم ،مایم در مسیحیت« ،ا هة کوانیین» در چین و «شاککی پاارواتی و رانای» در
هند تجلی مییابد» (سعید  .)34 :1388 ،زن بهواساوة درج عشار و محبات ،در رابواها
بهکا با پاوردگار لاار میگیاد و بهکا میتواند عهد دار عافانی عاشقانه باشد .ا گویی که باا
رابعه آیاز شد و ریشه دواند.
بیشکا محققان توافر دارند ،که حب ا هی بهرورت گسکاد از اندیشههاا یاک عاارف
زن آیاز شد است و اینکه آیازگا سایان عشر با یک زن اتفاالی نیسات (زریانکاوب،
51 :1389؛ طاها 41 :1390 ،؛ سکار 95 :1374 ،؛ ساامی و تلخاابی .)6 :1389 ،در اشاعار
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رابعه ،نخسکین جلو ها عشر به تداوند را میتوان مشاهد کاد .رابعه عشر ا هی را زماانی
موام کاد که شوق بهشت و توف دوزخ ،مالج تعبد لاار گافکه بود .شکسکن سااتکار و
تغییا نگاش ماسوم و باجسکهکادن وجاه رحماانی و عاشاقانه از پاوردگاار را مایتاوان در
راسکا وظیفة اسوور ا رابعه در نق

ایزدبانو (جذب عووفت و رحمات) دنباال کااد .او

در راسکا ا گو اساطیا تود ،از طایر پیوند مقدس باا پاوردگاار ،ساویة پاساک

او را

تغییا داد است و مها و محبت را جایگزین تاس و وحشت ساتکه اسات .ایان اماا نشاانگا
بازگشت مثا ی ایزدبانوست؛ زیاا او با بازگشت و اتصال به منبع عشر و رحمات ،هام سابب
تکامل فازندان توی

و هم موجب بخشا

آنهاا مایشاود .باه بااور نویماان« ،آدمای باا

دورشدن از مادر اساطیا و نیاوها پنهان ،ناتودآگاا باه موجاود تاکسااحکی تبادیل
گشکه است و مالل و افسادگی و هااس و د ها ها او از اینجاسات .یوناگ نیاز معکقاد باه
ایجاد هماهنگی و توازن بین نیاوها مادیناه و نایناه روانای ،میاان اروس و وگاوس ،میاان
ارزشها عقلی و معنو است .چنین اتحاد نهتنها باعث تکامل شخصیت آدمی میشود،
بلکه بین او و جهان نسبکی نوین بالاار میکند و به هسکی او بعد دیگا میبخشاد» (تالای،
 .)11 -10 :1386عافان عاشقانه ،زایشی است از ا هة مادر /رابعه در کا باد عافاان زاهداناه/
مادانه .ابوا قاسم ینی در تااریخ تصاوف در اساالم ،شااوع تصاوف والعای را ظهاور رابعاه

میداند و با این عقید است که تخم تصوف حقیقی که رابعه آن را کاشکه بود ،دو لان بعد
در اندیشة حال ثما یافت (ینی ،)47 :1330 ،هماین تلقای از عافاان باهعناوان تخمای کاه
کاشکه میشود ،اهمیت تلقی مادرانه از رابعه را تشدید میکند (نک .2.4 .یا زهادان زماین و
بارور زن)« .این حقیقت که او ین لدی

(و ی) حقیقی اسالم ،یک زن به نام رابعة عدویه

بود ،مسلما در شکلدادن به تصویا زن پاهیزکار و اید آ ی که به بهکاین وجه لابلتمجیاد و
سکای

است ،کمک میکاد (شاید رافا بهواسوة اتکالفی که با نمایندگان معمو ی جان

تود داشات) .در باین مسالمانان ،ایان مولاب کاه یاک زن بااتقوا و عفیفاه را «رابعاة ثاانی»
بخوانند ،در لدیم بسیار روا داشکه و هنوز هم چنین است» (شیمل .)658 :1374 ،باه ساخن
لشیا  ،روایت است که رابعه مایگفات :ا های د ای را کاه تاو را دوسات دارد هباه آتا
بسوز ؟ هاتفی گفت :ما چنین نکنیم .به ما ظن بد مبا (لشیا  .)571 :1374 ،گویا رابعاه باا
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این سخن تود میتواهد با رفت رحمت و محبت پاوردگار تأکید کند؛ چااکاه هااک
او را بدین رافت بشناساد ،باه او ظان باد نمایبااد ،آنگوناه کاه زاهادان بادناد .رابعاه باا
دگاگونکادن گفکماان یا اب عافاان ،زاهادان را کاه از حمایات ،ارتازاق و یاار چهاا
اسوور ا مادر کیهان محاوم بودند ،به دامان مادر بازمیگاداند؛ همانطورکه «باکاة عذرا
در لصهها پایان و افسانهها مقدسین (مایم عذرا) ،نویدبخ
لدرتها زنانه است و شفاعت او ،بخش

آرام

رحم مادر و ناجی

پدر را بههماا دارد» (کمپبل.)77 :1389 ،

 .3شکلگیری اسطورۀ قهرمان

اسوور یاا کهانا گاو لهاماان ،مهامتااین و فااگیاتااین ا گاو در جهاان اساوور ا و
ناتودآگا بشا است .این ا گو در ملل و الوام مخکلف ،نشانگا چهاة جهاانشامول لهاماان
اسوور ا است« .حکی شاید بکوان گفت در یک لهامان اساوور ا  ،کهانا گاویی وجاود
دارد کااه زناادگی او در سااازمینهااا گوناااگون ،توساا گاااو هااا کثیااا از مااادم
نسخهبادار شد است» (کمپبل .)206 -205 :1377 ،بنمایهها کهنا گو لهامان ،مانند
تو د ییامکعارف /نمادین ،آیین گذر /تشاف ،سفا بیاونی و درونی ،فاایند تکامال جسامی
و روحی لهامان اسوور ا را بسکاساز میکند .مجموعهمااحل آشناسااز هآیاین گاذر
که لهامان باا پشاتسااگذاردن آنهاا باه شاهود و ادراج تقادس و وضاعیکی فااطبیعای و
فااانسانی دست مییابد ،عباارتاناد از :جادایی از تاانواد  ،سافا ،رفاکن باه جنگال ،بیشاه،
انجامدادن اعمال شاله مانند گاسنگی و تشنگی بسیار و . ...تمامی ایان مااحال ،شابیهسااز
ما

رازآموزانه و امید به حیاات دوباار از طایار بازگشات باه زهادان ماادر کبیاا اسات

(ا یاد .)78 :1374 ،
روایتها دورة آیازین و کودکی رابعه ،شاید از نظا تاریخی لابالاعکمااد نباشاد ،اماا
ایان روایاات ،نقا

ویااو ا در ارائاة تصااویا اسااوور ا رابعااه دارنااد .روایاات عارفااان از

شخصیت رابعه ،او را به ماز لهامانان اسااطیا نزدیاک مایساازد .در ایان روناد ،بامبناا
عنارا که در پیشباد روایت لهاماان اساوور ا دتا ات دارناد ،زمیناهسااز رزم بااا
ورود رابعه به نق

ارلی تود بهعنوان مادرتدا /ایزدبانو پیریز میشود .او این شاتصاة
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مهم زندگی رابعه ،تو د ییامکعارف اسات کاه «بیاانگا گازین

لهاماان از ساو نیاوهاا

ماوراء طبیعی و آیاز سفا لهامانی اوست» (شکاایی ،)100 :1392 ،آیین تشاف در زندگی
رابعه ،با گذرانادن ساه آساکانه یاا ماحلاه تکمیال مایشاود :جادایی از تاانواد  ،گذرانادن
تنگناها اسارت ،بادگی و موابی (رویارویی با وجه تاریک و ظلمانی) و سفا مکه (چهاار
ماتبه) که فاایند بلوغ جسمانی ،روحی و اجکماعی او را شکل میدهد.
 .1.3تولد غیرمتعارف قهرمان

تو د لهامانان اساطیا  ،ایلب بهگونها ییامکعارف و تالف عادت رخ مایدهاد .لهاماان
اساطیا در بیشکا اسوور ها ،فازند یکی از تدایان اسات یاا وجهاها ا های و دینای دارد.
دروالع« ،از حظة تو د لهامان و یا حکی از حظها که در رحم مادر جا میگیاد ،نیااو
شگفت و تارقا عاد به او اعوا میشود .کل زندگی لهامان بهراورت نمایشای باشاکو از
معجزات تصویا میشود که نقوة اوج  ،مااجاا بازر

و ماکاز آن اسات» (کمپبال،

 .)324 :1389اتو رنک ،از شاگادان فاوید ،در «اسوورة تو د لهامان» میگوید که لهاماان
از تاندانی لدسی یا شاهی است .تو د او همیشه با اشکال و اتکفایی مواجه اسات .آدمهاایی
از طبقة پایین او را به فازند میپذیاند .لهامان پ
تو د توی

از رسایدن باه سان بلاوغ ،باه حقیقات

پی میباد و درنهایت ،افکخار و مقاام نصایب او مایشاود .بادینتاتیاب ،تو اد

نمادین لهامانان اساطیا  ،در اشکال گوناگونی مانناد تو اد از دوشایز  ،تو اد معجاز آساا،
تأثیا عوامل فااطبیعای در تو اد و نمادهاا گیااهی ،تو اد باا ظااها ناالص و ...باه ولاوع
میپیوندد (تالی150 :1386 ،؛ شکاایی.)100 :1392 ،
بنابا روایت عوار ،رابعه ،چهارمین و آتاین فازند تانواد ا مساکمند اسات« .آن شاب
که رابعه در وجود آمد ،در تانة پدرش چندان جامه نبود که او را در آن پیچناد و لواا ا
روین نباود کاه نااف

چااب کنناد و چاااغ نباود» (عواار .)61 :1386 ،پادر رابعاه کاه از

عاریهگافکن مقدار روین از همسایه مأیوس میشود ،در تاواب ماودة شافاعکگا دتکاا
تود را از زبان پیامبا اسالم میشنود که او را به نزد ماد میفاسکد تا باه کفاارة فااموشای
رلوات

از او چهاررد دینار بگیاد (همان .)62 -61 :در ایان ماحلاه ،رساا ت اساوور ا

رابعه در تواب ،توس پیامبا (منباع فای

ا های) باه پادر رابعاه گوشازد مایشاود و رابعاه
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علیریم فقا ،در ابکدا زندگی با روینی که از ناذر تهیاه شاد باود ،تادهین مایشاود .در
روایت مابوط باه کاودکی رابعاه ،پان عنصاا اساوور ا دیاد مایشاود :آتااین فازناد
تانواد بودن ،رعوبت مولعیت لهامان در کودکی ،عنصا تواب و ا هاام ،اباالغ رساا ت و
تدهین (چابکادن و روین ما یدن) .یکی از ویوگیها لهامان اسوور ا این اسات کاه
کوچکتاین و حقیاتاین فازند تانواد اسات (کمپبال« .)46 :1388 ،پادر او را ساه دتکاا
بود .رابعه چهارم بود» (همان .)61 :رابعه چهارمین و آتاین فازند یک تانوادة عاب اسات
که عالو باا کوچاک باودن ،جنسایک

حقاارت بیشاکا را مکوجاه او مایساازد .تو اد در

محاومیت و فقا ،تهدید دیگا است ،که حیات رابعه را در کودکی به مخاطا میانادازد.
بنمایة تواب و پی گوییا که سانوشت رابعه را دگاگون میکند ،ابالغ رسا ت مقدس
اوست که دو بار در مسیا زندگیاش رو میدهد .باار اول در کاودکی و توااب باه پادر
رابعه «یمگین مباش که این دتکا سید ا است که هفکاد هزار هاز امت مان در شافاعت او
تواهند بود» (عوار )62 :1386 ،و بار دیگا هنگامیکه نامحامی به او مکعاض میشاود و او
به تدا پنا می باد« .آواز شنود که یم مخور ،فادا جاهیات تواهاد باود؛ چنانکاه مقاباان
آسمان به تو نازند» (همان .)62 :این همان ندایی است کاه باه گوناه ا ییامساکقیم ،لهاماان
اسوور ا را به آیاز سفا و ورود به للماو ناشناتکه فاامیتواند (کمپبل .)66 :1388 ،ا بکاه
دسکیابی به مقام لهامان ،مسکلزم گذراندن مشکالت و تحمل رنا هاا بسایار اسات کاه در
بنمایة آیین گذر /تشاف تحلیل میشود .تدهین رابعه با روین و شااوع حیاات مقادس او،
زیاساتت مشکاج دیگا از کهنا گو لهامان است؛ زیاا «تدهین ،آیین حضور یهاو و
نماد ذات اوست .این تدهین آیینی ،با ما یدن رویان باه سانگ در زنادگی یعقاوب و از آن
مهمتا تدهین سادر مسیحیت و نیز تدهین بیماران و محکضااان باهعناوان توباة نهاایی آنهاا
رورت میگیاد .ا بکه تدهینی که در آیینها انجام میگیاد ،هموار با روین مقدسای اسات
که باا نیکی تا ص نذر شد است» (شوا یه.)336 -335 :1388 ،
 .2.3آیین گذر :بلوغ قهرمان اسطورهای

6

یکی از مهمتاین آیینها در اساطیا ،آیین گذر ،تشاف ،آشناساز  ،رازآموز یا پاگشایی
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است .موا عات لومشناسانه و ماادمشناساانه نشاان مایدهاد ایان آیاین بااا آمااد سااتکن
نوجوانان باا آسانساز گذر از دوران بلوغ و ورود به جامعة بدو انجاام گافکاه اسات.
طی مااحال آشناسااز  ،نوجواناان دتکاا و پساا باا آزماونهاا ساخت جسامانی روباهرو
میشوند .آشناساز دتکاان شامل تنها رهاشادن در جنگال و کلباه ،حامات نظاکاادن باه
تورشید ،م

زمین ،پوشیدن باس ویو  ،ساودها آیینای ،رلاصهاا ،مهاارتهاا ویاوة

زنانه مانند نخریسای ،بافنادگی و ...اسات (ا یااد  .)94 -93 :1368 ،وجاه تماایز رازآماوز
دتکاان این مهم است که مااحل آشناساز آنها معمور با نخسکین لاعدگی آیاز میشود؛
بنابااین ،تون ،رمز و نشانها بنیاد در آیاین گاذر دتکااان اسات .باتای از پووهشاگاان
مانند ویلهلم اشمیدت ،رازآموز را مابوط به جوامع مادرسارر میدانند که فاارغ از تااس
مادان ،ریشة رازآموز زنان تجابة اساسی جن

مؤناث و حارال تبلاور رماز تاون اسات

(همان .)96 -95 :در سااسا جهان ،تون نماد لدرت و بارور اسات و در مااسام تشااف،
نوآموزان به تون آیشکه میشوند ،تون با آنان پاشید میشود یا تاون ماینوشاند (ا یااد ،
 .)67 -66 :1368تون آسمان نماد تورشاید و آتا  ،و تاون لاعادگی نمااد زماین ،ماا ،
لدرت و بارور است؛ زیاا زمین درباگیاندة نوفها است که آب از آن تار میشود تا
قام انجام گیاد و جواناه بزناد .در ایان حاال ،نمااد آب و تاون یکای اسات (ابااهیمای و
محمود )1391 ،؛ بنابااین ،در میان نمادها بارور  ،نماد تاون باا نمااد آب (مهامتااین
نماد بارور و زندگی در دورة فاوپاشی نمادهاا ماباوط باه ماادر کبیاا) تقادم دارد« .در
ککاب مقدس آمد است :تون زندگی است .گا حکی تون بهعنوان ارال توا اد و تناسال
بهحساب میآید .با طبر سنکی کلدانی ،تون ولکی با تاج مخلوط شاد ،مخلولاات را باه-
وجود آورد ...تون به گاما حیاتی و جسامانی بساکگی دارد و در مقابال ،ناور اسات کاه
وابسکه به نفخه و روم است .در همین چشمانداز است که تون ،این ارل جسمانی ،محمال
هوسها و اشکیاقها میشود» (شوا یه و گاباان .)135 :1388 ،آیین تشااف ،فاارغ از تحاول
در ساتکار جسم ،از حاظ فلسفی معادل تغییا اساسی در شاای وجود است .نوآموز از
آزمون سخت معینی ،بهگونها مکفاوت از آنچه پی

از آشناساز باود ،بیااون مایآیاد و

فاد دیگا میشود .شکنجههایی که فاد طی آشناساز با آن مواجاه مایشاود ،باه هادف
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تغییا روحی اوست؛ زیاا بهطورکلی ،باور با این بود است که رن بادن ارزشی آیینای دارد
(ا یاد  .)152 :1368 ،همچنین ثماة ح چهارم رابعاه ،دساتیاافکن باه ا وهیات عاشاقانه یاا
ورال از طایر لاعدگی (تون) است که در اساطیا بههمااا آب ،یکای از جنباههاا مهام
بارور است .در آیین تشاف رابعه و در سفا او به مکه نیز ،هم نشانة تکامل جسمانی رابعاه
(لاعدگی رابعه) و هم تکامل روحی و هم تکامل اجکماعی دید میشود.
 .3.3طرد و جدایی از خانواده

یکی از وجو اساسی لهامان اسوور ا  ،مشکالتی است که او در رویارویی با آن ،نااگزیا
به جدایی یا طاد از تانواد میشود .لهامانها اسوور ا  ،در کودکی بهنحاو از پادر و

مادر و وطن تود جدا میشوند (داسکانهایی مانند انهاید ،حماساة رامااین و شخصایتهاا
مذهبی ،اسوور ا و تاریخی ،مانناد حضاات یوساف ،حضاات موسای ،سایاوش و بهااام
گور) ،لدر مشکاج تمام روایتهایی که معووف به تو د لهامان هسکند ،طااد و جادایی از
بسکا تانه و تانواد است .جداشدن از محی تاناه بااا دتکااان ،بازتااب بانمایاة ماا
نمادین و بهمعنا پایان دوران کودکی است .از سو دیگا ،یکی از تفاوتها رازآموز
دتکاان با پساان ،در فاد بودن این مااحل باا زنان است؛ زیاا عنصا مهام در آیاینهاا
مخصوص به زنان ،جدایی است (ا یاد  .)93 :1368 ،بنابا اساطیا لهامانی نیز ،کودکانی کاه
از محی تانواد جدا شد اند ،لهاماان ،شاا یاا لادی

مایشاوند .ایان ا گاو تقلیاد از

تدایان اساطیا که بعد از وردت رها شد اند ،سبب میشود که آنها تحت پشاکیبانی ماام
زمین لاار بگیاند و از سانوشکی شکوهمند و اسکثنایی بها مناد شاوند (ا یااد .)245 :1389 ،
حادثة مهم زندگی رابعه ،جداشدن او از محی تاانواد پا
«چون رابعه بزر

از ماا

پادر و ماادر اسات:

شد ،پدر و مادرش بمادند و در بصا لحوی عظیم پیدا شاد و تاواهاان

مکفاق شدند و رابعه به دست ظا می افکاد» (عوار .)62 :1386 ،رابعه هامزماان باا جادایی از
تانواد  ،از دوران کودکی نیز کند میشاود و در آیااز دعاوت باه سافا ،پا

از عباور از

نخسکین و دومین آسکان (اسارت ،بادگی و موابی) ،آمادة سفا به تانة تادا مایشاود و در
این حاکت و سفا است که هم فاایند فادیت رابعه محقار مایشاود و هام باا تکامال ابعااد
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روانی ،درونی و عافانی ،با ایزدبانوان اساطیا یکی شد و در حاکت بهسمت ماکز ،تود
به ماکز تبدیل میشود.
 .4.3ازدواج مقدس ،اسارت ،بردگی و مطربی

در جهان اسوور و در نظاام مادرتباار  ،عشار پیوناد تنگااتنگی باا ا هاه و زن دارد .زن در

ا گو اسوور ا  ،در مثلث عشر ،شهوت و ازدوا  ،مولعیکی دوگانه و در ظااها مکضااد را
در توی

جمع آورد است .او از ساویی ازدوا نمایکناد و از ساویی ولاف معاباد و در

تدمت ایزدان است (ازدوا مقدس) .هم تجسم میل و تواه هاا شاهوانی اسات و هام
مقدس است و پارسا .پی

از ظهور ادیان و روند اتاللیشدن اساطیا ،ا هههاا اساوور ا

عشر ،معمور جسمانی و اروتیک ،اما دارا تقدس بودند .ا هة مادر در اساطیا منوقاة آسایا
تجسم نیاوها زایند است و در کنار او چندین معشوق ماد وجود دارد .بهنظا میرساد در
این آیین ،ازدوا شناتکهشاد نیسات .همچناین در آیاینهاا جناوب هناد ،یااب افایقاا،
سوریه و ...به تعبیا فایزر روسپیگا مقدس رای باود .زناان و باهویاو دتکاانای باهعناوان
همساان تدا ولف معبد میشدند ،به رلص و آواز و در موارد به روسپیگا میپاداتکند
و در عین رواب بیلید با کاهنان ،مقدس شماد میشادند (فایازر .)384 -368 :1382 ،در
اسوور ها یونانی ،ا هههایی مانند آفاودیت و ایشکا ،تجسم ایزد میل و تواه

شهوانی و

فارغ از تعهدات ازدوا هسکند (شاهایار )124 :1378 ،؛ درحاا ی کاه در روایاات مکاأتا،
ایزدبانوانی مانند ایشکا یا آناهیکا پارسا هساکند «ا هگاان در تحاول اتاللای ادیاان ،از انجمان
ایزدان راند شدند و عشر ا هگانی چون آناهیکا با پارسایی همااا شاد» (سااکاراتی:1378 ،
 .)25 -24درنکیجه این ا هگان به لدیسه دگادیسی یافکند.
رابعه ،ایزدبانو ،لدیسه و باکا ا است که ازدوا نمیکند« .رابعه در او عشر ،گاویی
با تداوند رابوة زناشویی بسکه است» (بدو )32 :1367 ،؛ چنانکه در اساطیا نیاز اگاا رهااو
دوشیز ا باشد ،این اوست که با توان ،زیبایی و اشکیاق تود ریر همسا تدایی فناناپذیا
میشود (کمپبل .)126 :1388 ،نوع مناجات رابعاه باا تادا ،عاالو باا بعاد عافاانی ،نشاانگا
گفتوگو و د دادگی با آنیموس اوست و همچنین این مهام کاه او باهد یال جنباة جنسایکی
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(عذر زنانه) پ

از هفت سال طیکادن را کعبه از ورال حر محاوم شد ،انگاارة تادایی

مادانه را تشدید میکند (ساامی و تلخابی :1389 ،همچنین  .1.4یاا ماادر مهاباان مخاوف).
«مقام اول ایشان این است که هفت سال به پهلو روند ،تا در را ما کلوتی را زیاارت کنناد،
چون نزدیک آن کلوخ رسند ،هم به علت ایشان ،را به ایشان فاوبندند (عوار.)64 :1386 ،
در روایکی آمد است «حسن ،رابعاه را گفات :ریبات شاوها کنای؟ گفات عقاد نکاام باا
وجود وارد بود .اینجا وجود کجاست؟ که من از آن من نیم ،از آن اویم و در سایة حکام
او .توبه از او باید کاد» (همان.)67 :
زندگی رابعه دو ماحله دارد .بنابا روایت عوار -که تنها منبعی است که به این موضاوع
اشار داشکه است -رابعه پ

از آزاد به موابی افکاد «و گاوهی گویند که در موابی افکااد

و باز توبه کاد و در تاابها ساکن شد» (همان .)63 :علی ریم شکاب عوار در روایت ،ایان
مسئله در روشنکادن تصویا اسوور ا رابعه مهام اسات .باا بیاان زیاسااتت اساوور ا ،
مولعیت مکضاد زنان در اساطیا پیشادینی ارتباط میان موابی و تقدس رابعه آشکار میشاود.
یکی از نظاات موام در مورد رابعه ،تکیاهباا گذشاکة پاگناا اوسات؛ زیااا داشاکن روابا
ییااتاللی ،رزمة اشکغال به حافة موابی بود .این نظا بدو باا آن اسات کاه افاااط او در
گنا  ،انقالب روحی او را توجیه مایکناد (بادو  .)19 :1367 ،اساارت ،بادگای و موابای
رابعه ،بعد تاریک زندگی او و عبور از دومین آسکانه (ژرفتاین یار) است تا آمادة سافا و
تو د دوبار شود .این دور  ،به درآمیخکگای ناور و ظلمات در زنادگی لهاماان اساوور ا
می انجامد .او در مواجهه با نامحامی که لصد تعاض به او را داشت ،تقوا نشاان داد و بادین
سبب ،بار دیگا رسا ت اسوور ا به او ابالغ شد« :یام مخاور ،فاادا جاهیات تواهاد باود؛
چنانکه مقابان آسمان باه تاو نازناد» (عواار« .)62 :1386 ،چاون رابعاه بازر

شاد ،پادر و

مادرش بمادند و در بصا لحوی عظیم پیدا شد و تواهاان مکفاق شدند و رابعاه باه دسات
ظا می افکاد .او را به چناد درم بفاوتات .آن تواجاه او را باه رنا و مشاقت رنا فاماود»
(همان .)62 :این ماحله ،در روشنساتکن پیوند رابعه در مقام زن با سه مفهوم عشر ،شاهوت
و ازدوا مقاادس در دورة بعااد زناادگی اسااوور ا او حااائز اهمیاات اساات .شااوریدگی
اتاللی ،از تصوریات مهم ایزدبانوان است .موامکاادن عشار ا های و شاوریدگی او در
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هادو ماحله از زندگیاش بامبنا همین ویوگی اسوور ا لابلتأمال اسات« .مواامشادن
عشر از جانب زن یک اتفاق نیست؛ بلکه از نگا اسوور ا  ،بنا با الکضاا طبیعات عااطفی
زن اساات» (سااکار  .)95 :1374 ،ا هاة باازر

کاه منشااأ عشاار دانسااکه ماایشااود ،در رونااد

اتاللیشدن جواماع و در نظاامهاا ماذهبی باهراورت راهباه و زناان ولاف معاباد تجلای
میکند ،اما هاگز این جنبة آفاودیکی وجود تود را از دست نمایدهاد« .نموناة آن ،لدیساه
تازداویال که تود دارا دو ماحله زندگی بود است که با وجود راهباهباودن ،جلاو هاا
عشر جسمانی نیز در گفکارش پیداست» (بو ن .)150 :1373 ،رابعاه مانناد ایزدباانوان دارا
هادو جنبة زنانگی است .او هم تاکیبی است از شهوانیت در باس موابای و هام ایزدباانو
مقدسی است که مانند مایم تود را ولف تداوند کاد است .مایتاوان انکظاار داشات کاه
علت حاذف موابای رابعاه در دیگاا روایاات ،طااد مساائل ییااتاللای از دیادگا عافاان
اسالمی باشد.
 .5.3سفر قهرمان ،تولد دوباره

یکی از مهمتاین مااحل آیین گذر باا تو د دوبارة لهامان ،سفا است که بهطاور معماول
پ

از گذشکن از نخسکین و دومین آسکانه ،لهامان به آن فااتواند میشود« .سافا لهاماان،

معمور تکایم و تکاار ا گویی است که در مااسم گذار به آن اشاار شاد اسات .جادایی،
تشاف و بازگشت که میتوان آن را هسکة اسوورة یگاناه نامیاد» (کمپبال .)40 :1388 ،سایا
تکامل لهامانان اساوور ا  -عافاانی ،در هماین حاکات و شادن اسات کاه باهتنهاایی رخ
میدهد .این سافا در داساکانهاا اسااطیا  ،در زماان و مکاان اتفااق مایافکاد ،اماا دارا
جنبهها فااعقلی و مجموعها از اعمال جسمانی فااطبیعی است .لهامان اساطیا معماور
از مکانها تاریک و پاتوا مانند دریا ،بیابان ،جنگل و ...عبور مایکناد (ا یااد :1374 ،
)78؛ این ا گو در عا م عافان ،از محدودة زمان و مکاان تاار مایشاود و تکامال روحای
لهامان با گسکاش دید و کشف و شهود هماا است.
حاکت در سفا ،هموار بهسو دایا یا ماکز است .کو مقدس ،معباد ،کااخ ،حاام و
شها مقدس ،بهعنوان محل تاللی آسمان و زمین و ناف گیکی ،ماکاز اسات کاه آفااین

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 25 /

گیکی از آنجا آیاز میشود« .از دیدگا پیشینیان ،ماکز ،مثال اعال حایم لادس و والعیات
مولر است و همة نمادها دیگا والعیت مولر مانند درتات زنادگی ،درتات بایماگای،
چشمة جاوانی و ...را دربامایگیااد» (ا یااد  .)31 -26 :1384 ،ماکاز از او این نمااد ،یعنای
تداوند آیاز میشود و شامل نمادهایی مانند شها مقدس ،زیارتگا مقادس ،کاو مقادس،
انسان مقدس و جسم جادویی میشود .بهعبارتی« ،لهامان حماسای تاود نمایتواناد ماکاز
تود باشد .او تمام نیاوهای

را راف رسیدن ،باهدساتآوردن و یاا حفاظ یاک هادف و

ماکز بیاونی مانند زن ،وطن و یا شا میکند» (شایفیان و اتونی .)151 :1392 ،ماکز مکاان
تشاف دوردست و گذرناپذیا است .لهامان اساطیا  ،باا نیل به ماکز هسکی تویشکن ،با
مخاااطاات فااواناای ماننااد طااواف دشااوار و پازحماات پیاامااون حااامهااا ،را سااپادنهااا
دورودراز ،زیارت اماکن مقدس و ...روبهرو میشود؛ زیاا رفکن بهسو ماکز ،معادل تعلیار
و ما

از هسکی طبیعی است« .حاکت بهسو ماکز ،ناوعی آیاین عباور و انکقاال اسات از

ناسوت به رهوت ،از موهوم و سپنجی باه والعیات و جااودانگی ،از ماا

باه زنادگی و از

انسان به تدا .رسیدن به ماکز ،معادل است با تقدی شدن و تشاف به رموز ،به تاتیبای کاه
حیات ناسوتی و موهوم پارینهها تود را به زندگی نوینی میبخشد که راسکین ،مانادگار و
سازند است» (ا یاد .)35 -34 :1384 ،
آیین تشاف و فاایند فادیت در زندگی رابعه ،با سفا چهارگانة ح او کامل میشاود و
او را بهسمت تویشکار اسوور ا اش نزدیک میکند .با رسا ت اسوور ا رابعه در ایان
رفتوباگشتها ،مولعیت وجود او نیز دگاگون میشود .سفا او بهساو ماکاز /کعباه و
پشت سانهادن دشوار ها مسیا حاکت /بیابان و چهار باار پاا ود شادن بااا تشااف باه
مکان مقدس و درنکیجه رسیدن به نظم ،هماهنگی ،تعاادل و پاذیاش اضاداد اسات .در ایان
سفا ،تمایل رابعه به ماکز و درعینحال گایز از آن ،در ا گو حاکت رابعه بهساو کعباه
و موانااع رساایدن او ،منصااافشاادن رابعااه و دگاگااونی حاکاات ،اسااکقبال کعبااه از او و
تبدیل شادن رابعاه باه ماکاز کاه دیگاا عارفاان باا تقااب و رو آوردن باه او باه تکامال
میرسند ،تکمیل میشود (عوار .)65 -63 :1386 ،رابعه در سیا تکامل درونیاش باهسامت
ماکز حاکت میکند و در سیا تکامل تدریجی ،تود به ماکز تبدیل مایشاود« .محوریات
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ماکز ،مخکص سازمینها مقدس و اسوور ا نیست؛ بلکه انسان نیز میتواند ماکاز عاا م
شود .نمونة بارز این انسانها که در طول تاریخ بهسان لوب و ماکز بود اند و پیاوان زیاد
را با گاد توی

گاد آورد اند ،پیامباانی چون موسی (ع) ،عیسای (ع) و حضاات محماد

(ص) و افااد بزرگی چون گاند و امثال او بود اند» (شایفیان و اتونی.)155 :1392 ،
در سفا اول ،رابعه بهدنبال ما

ماکب  ،از رفکن بازمیماند ،اما بهسبب اظهار عجاز در

پیشگا تدا ماکب او زند میشود .ا بکاه همچناان مال ات او از انجاامدادن حا کلیشاها
هویداست« .ا هی! د م بگافت .کجا میروم؟ من کلوتی -آن تانة سنگی -ماا تو میباید!»
عوار میگوید حرتعا ی بیواسوه به د

فاوگفت« :ا رابعه! در تاون هاود هازار عاا م

میشو ! ندید که موسی علیها سالم دیدار تواست ،چند ذر تجلی به کو افکندم ،کاو
چهل پار شد؟» (عوار .)63 :1386 ،در سفا دوم ،در میانة را کعبه به اسکقبال رابعه میآید،
اما همچنان نگاش نقدجویانة او یلبه دارد« :گفت :ماا ربا بیت میباید ،بیات چاه کانم؟...
ماا اسکقبال من تقاب شباا تقابت ا یه ذراعا می باید .کعباه را چاه بیانم؟» (هماان .)67 :سافا
سوم رابعه ،درحقیقت سفا تود او نیست؛ بلکه سفا کعبه بهسو اوست .در روایت اباااهیم
ادهم آمد است که چون به کعبه رسید ،آن را نیافت؛ زیاا کعبه به اساکقالل از رابعاه شاکافکه
بود (همان .)67 :از نظا شیمل ،این اما به ساتوردگی و احکاام روفیان به رابعه میانجامیاد
(شیمل .)43 :1381 ،این اتفاق و دگاگونی ،تود میتواند بیانگا ماکزیات رابعاه باشاد کاه
کعبه با گاد رابعه میچاتد .یک سال بعد ،سفا چهارم رابعه رو میدهد کاه هفات ساال
به درازا میانجامد« .چون ولت آمد ،شیخ ابوعلی فارمد نقل کند که رو به بادیه نهااد و
هفت سال به پهلو گادید تا به عافات رسید» (عوار .)64 :1386 ،این هفات ساال ،تاداعیگا
هفت توان و ماحلها است که لهامان جهان اسوور طی میکند و هام ایان سافا ساخت
(بهپهلویلکیدن رابعه) ،از تاسکگاهی در آیاین گاذر باتاوردار اسات .در حقیقات ،یلکانادن
نوآموزان یکی از آزمونها سخت در مااحل آشناساز اسات (ا یااد  .)48 :1368 ،آیاین
یلکاندن دارا دو تعبیا است« :تقدیم نوآموز به تدا آسمان یا نمااد راعود .ایان دو معناا
مکمل یکدیگا هسکند .هادو نشانگا تقدیم نوآموز به موجود آسمانی هساکند» (هماان.)50 :
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این آیین و جلو ها گوناگون آن مانند تشبه به جاانوران کیساهدار و تزیادن رو زماین،
نشانگا ضاورت رن تشاف باا ورود به ساحکی مقدس است.
رابعه در سفا چهارم ،پ

از پا ودگی هفتسا ه ،با شکسکن شاکلهها مکعارف ،در پای

دریافت تجلی ا هی است .در این ماحله ،مااسم ح به پایان نمیرساد؛ چااکاه بناابا ارال
ریاورت و حاکت دائم -که بنیاد عافان است -عارفان یک مو بی

نماند به مقصد ،باه

فااق دچار میآیند« .رابعه بانگایست .دریایی تاون دیاد در هاوا ایساکاد  .هااتفی آواز داد
که این همه آب دیدة عاشقان ماست که به طلب ورال ما آمدند کاه هماه در منز گاا اول
فاوشدند که نام و نشان ایشان در دو عا م از هیچ مقام بانیامد .رابعه گفت یا ربا عز یاک
رفت از دو ت ایشان به من نما  .در ولت عذر زنان

پدید آمد» (عوار.)68 -67 :1386 ،

او در این ماحله ،با دریا ،تون یا دریا تون مواجه میشود که یکی از گذرگا هاا سافا
است؛ دریایی که باید در آن پاج و پا ود شود .یک رفت از دو ت عاشاقان ،مواجهاه باا
مولعیتها تواناج ،ناکامی ،ناسیدن ،ارا ت رفکن و رایاورت اسات .ایان رویاداد در
زندگی رابعه ،با ماحلة بلوغ دتکااان در اسااطیا نیاز همساویی دارد؛ زیااا بلاوغ دتکااان باا
دور ا از انزوا ،تاریکی ،دور از نور تورشید ،پاهیز از توردن و آشامیدن هماا اسات.
دتکاان با طیکادن این دورة ساخت ،باه تزکیاه و پااری

دسات ماییابناد؛ زیااا اندیشاة

اساطیا  ،به نحوست تون لاعدگی لائل است (فایزر .)723 -707 :1382 ،محاومیت رابعه
از ح بهد یل لاعدگی ،بازماند ا از این اندیشاة اسااطیا اسات .اگاچاه ایان محاومیات
نشانة بلوغ او باا گذار به آگاهی وارتا ،زای

و بارور نو است .این سفا ،آتااین سافا

رابعه است که به درونیشدن ح در نظاگا او میانجامد 7 .درحقیقت ،لهاماان اساوور ا

(ایلب ماد) باا دسکیابی به تودشناسی ،بلوغ ،کمال و فادیت 8بهسمت ماکز (ایلاب زن/
آنیما) حاکت میکند تا به یکپارچگی روانی دست یاباد (کمپبال ،)344 :1387 ،اماا رابعاه

بهعنوان یک زن ،در بازگشات باه وجاه زناانگی تاود در ا گاو مادرتباار و رسایدن باه
تمامیت و وحدانیت در بافت عافانی ،ماکز است باا کماال و یکپاارچگی نوآماوزان و
رهاوان .والعة ح رابعه ،بهنوعی نشان گا مااز سافا بیاونای اساوور و سافا درونای عافاان
است؛ چااکه ح رابعه ،به حا در درون دل یاا درون تاناة رابعاه انکقاال ماییاباد .رجاوع
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عارفان و زاهدان ماد به رابعه ،به ماکزیت تادا عاشار او در ات دارد (ناک .1.4 .ماادر
مهابان مخوف) .در اساطیا ،لهاماان در پایاان سافا تاود نیااو و پیاامی دارد کاه باا آن باه
یاران

باکت و فضل نازل میکند (کمپبل ،)40 :1388 ،این نیاو و پیام ،درباگیاندة یاایز

ساکوبشد و جایان حیات و اناژ است .حیات لهامان اشاکال گونااگون دارد« .شاکل
فیزیکی آن چاتة یذایی ،رورت دینامیک آن جایان اناژ و راورت معناو آن ظهاور
رحمت ا هی با زمین است» (همان .)48 :رابعه رحمت ا هی را با تاود باه ارمغاان مایآورد.
به همین سبب میتوان گفت همانطور که یک لهامان ماد ،وجود ناکامل اسات ،تادا
گفکمان مادانه نیز بدون عنصا زنانه ناکامل و ناکاافی اسات .درمجماوع ،بلاوغ رابعاه از ساه
وجه لابلتوجه است :تکامل جسمی (بلوغ و لاعادگی) ،تکامال درونای و روانای و تکامال
اجکماعی (ماکزیت او باا عارفان همعصا تود از جمله حسن بصا و .)...در این تحول،
رابعه تود نماد از ماکز و زهدان زمینمادر میشاود کاه دیگاا عافاا در ارتبااط باا او باه
تکامل میرسند (عوار.)74 -64 :1386 ،
 .4حلقههای مشترک نقشویژههای رابعه با الگوی زن در اساطیر

در جهان اساطیا ،بسیار از انگار ها ،مفاهیم و عنارا ،پیوند تنگاتنگی با زن و مفاهیم زناناه
مانند زای  ،بارور  ،آب ،تو د دوبار  ،لدرت ،عشار و ...دارناد .ایزدباانوان باا تصااویا
مکنال

 ،ا گویی از عشر و مهابانی و هیبت و بیرحمی را همزمان ارائه میدهناد .آنهاا در

عین دوشیزگی و باکا بودن ،مادران تدایان مذکا و ا هة زای

و بارور هسکند ،هم مظها

زندگیاند و هم ا هة ما  .در تحلیل شخصایت رابعاه ،توجاه باه همساانی نقا ویاو هاا و
تویشکار کهننمونة زن ،ا گو اسوور ا  -عافانی رابعه را تکمیل میکند.
 .1.4مادر مهربان مخوف

تصویا مادرتدایان /زنایزدان در همة اسوور ها پیچید و مکنال

اسات .ایان تنالضاات را

ناشای از احساسااات ناساازگار 9زن ماایدانناد .راافات بخشاندگی و فای

بخشای ایزدبااانو،

همزمان با تاسناکی ،بیرحمی و نابودگا جلو میکناد .یوناگ در روانشناسای تحلیلای
تود ،به رور باسکانی از جمله «مادر مثا ی» میپادازد .ماادر مثاا ی باه تعبیاا یوناگ ،دارا
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شخصیکی دووجهی و دوگانه است .او این ا هه را با این ویوگای« ،ماادر مهاباان و مخاوف»
میداند .وجه منفی مادر مثا ی ممکن است به ها چیز سا و نهانی از جملاه مغااج ،جهاان
مادگان و سانوشت اشار داشکه باشد .از جملة این شخصیتها ماایم بااکا اسات کاه هام
مادرتداست و هم بنا با روایات لاون وسوی ،رلیب مسیح اسات .حیاات و ماا

مسایح،

هادو به مایم و نماد زنانة دیگا یعنای درتات وابساکه اسات؛ زیااا مسایح در کناار درتات
زندگی مییابد و به درتت مصلوب میشود .او بهواسوة مایم حیات ماییاباد و باا رساا کی
که بهواسوة مایم از پاوردگار مییابد ،کشاکه مایشاود (یوناگ27 :1390 ،؛ Jung, 1956:

 .)270-271همچنااین بااه نظااا یونااگ ،درون هااا زنای ،ماااد (آنیمااوس) وجااود دارد کااه
میتواند سویة مثبت یا منفی داشکه باشد .سویة منفی و هو نااج ایان روان نایناه کاه معاادل
تودآگاهی است ،در دور ها مکأتا در لا ب شخصیتهاا شااور ،ماا باار ،ا بااز و
نیاومند مانند یلیت و گورگن ،زن جادوگا ،پا و ...تجلی یافکاه اسات ،اماا پاارة ساازند ،
تالق ،مینو و مهابان آن به ا هگانی مانند هساکیا ،دئناا ،دیمیکاا ،آناهیکاا و ...رساید اسات
(تالی ،)16 -15 :1386 ،این تنال

ها ناشی از دو ماحلة اساسای زنادگی زن ،یعنای دوران

دوشیزگی و مادر است .عامل دیگا تجزیة این پیکا یکپارچه ،روند اتاللیشادن اسااطیا
توس ادیان است .چنانکه بسیار از ویوگیها ییااتاللی زنان ،به ا هگاانی مانناد یلیات
آشور و بابلی و جهی زردشکی منکقل شد است 10.جلو ها شناتکهشدة این تنال

هاا در

کا ی هند و ایشکا اکد هم دید میشاود« .ماادر وحشاکناج» 11عناوان ایان ا هاة هناد
است .او بهعنوان «کسی که تقاب باه او دشاوار اسات» ،در عاین بخشاندگی دارا منظاا
تاسناج است.

ایان تضااد و دوگااانگی شخصایت مادرتاادا نخساکین ،در شخصایت رابعااه نیاز دیاد
میشود .رابعه هم دوشیز است و هم مادر (زمینة تو د معناو ماادان بزرگای چاون حسان
بصا و حال )؛ هم به موابی پاداتکه و هم عارفی است که در تبلور وجاه زناناة تاوی ،
عشر را در پیکاة عافان زاهدانه جاار مایساازد .رابعاه در کماال رلات للاب و مهاباانی،
بهشدت مهیب و مخوف است .او در وجه مثبت تود ،بهعنوان شخصایت باتاا عاا م عافاان
موام میشود و شافع هفکااد هازار امات محماد اسات (عواار .)62 :1386 ،باا د ساوز باه
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هدایت عارفان عصا تود میپادازد و حکی با دزد تانة تود رفکار د ساوزانه دارد .مواابر
روایات ،کنیة او «اما خیا» بود (لنباا  .)31 :1379 ،همچناین نقا

مهام او در طاامکاادن

عشر در عافان ،نشانگا شخصیت انعواافپاذیا او و تساهیلکننادة روناد تکامال روانای از
طایر پیوناد آنیماا و آنیماوس اسات؛ درحاا یکاه باتاا کاالم ،هیبات و گفکاار کوبناد ،
پاسخها درشت و معارضهها بسیار او باا عارفاان زماان -کاه ایلاب مااد بودناد -چهااة
ساسخت ا هة مادر را به تصویا میکشد .نشانهها باتا او باا هامعصااان ،از زباان تاود
آنان آشکار می شود« :عبدا واحد بن عاما گوید :که با سفیان ثور باه عیاادت او رفکایم ،از
هیبت او سخنی نکوانسکم گفت( »...عوار .)72 :1386 ،در روایت دیگا از را ح ماا آماد
است که «بسی گفکی که هاکه در کوبد عالبت باز شود .رابعه یک بار حاضا بود ،گفات:
تا کی گویی که بازتواهد گشاد .کی بسکه است ،هتا بازگشاید ؟ را ح گفت :عجباا مااد
جاهل و زنی ضعیفة دانا» (همان« .)69 :نقال اسات کاه جمعای باه امکحاان پای

او رفکناد و

گفکند :همة فضایل با سا مادان نثار کاد اند و تا ماوت باا ساا ماادان نهااد اناد و کماا
کاامت با میان مادان بسکهاند .هاگز نبوت با هیچ زنی فااود نیاماد اسات .تاو ایان رف از
کجا می زنی؟ رابعه گفات :ایان هماه کاه گفکای ،راسات هسات ،اماا منای و توددوساکی و
تودپاسکی و انا ربکم ارعلی از گایبان هایچ زن بانیاماد اسات و هایچ زن هاگاز مخناث
نبود است» (همان .)71 :او با پاسخها جسورانه و رایح ،به رد کلیشهها ذهنای در بااب
کاامات عارفان عصا تود میپادازد؛ بهعنوان نمونه ،هنگامیکه حسن بصا سجاد با سا
آب میافکند ،رابعه سجاد با هوا میافکند .جدا از اینکاه منظاور عواار ،نشااندادن باتاا
رابعه با حسن است ،دیدگا انکقاد رابعه نیز در این زمینه نمایان است ...« ،گفت ا اساکاد
آنچه تو کاد  ،ماهیا بکند .آنچه من می کانم ،مگسای بکناد .کاار از ایان هاادو بیااون
است» (همان.)66 :
جمالت لصار رابعه ،در طاد انگار ها ذهنی عارفان ،کالم او را باا بسایار از عارفاان
ماد عصا تود از جمله حسن بصا باتا مایدهاد .ماساینیون ،رابعاه را از پیااوان حسان
بصا میداند؛ درحا یکه گویا لضیه باعک

بود و حسن بصا باتی از مشکالت تاود

را با رابعه در میاان مایگذاشات .مکاأتاان رابعاه نیاز باه باتاا او اذعاان داشاکند؛ چنانکاه
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ابنجوز با آنکه از فقها مخا ف روفیان بهشمار مایرود ،باه مقاام وار رابعاه اعکاااف
میکند و او را چنین میسکاید« :رابعه زنی تیزهوش بود و سخن او در ت با نیااو فهام و
درج او میکند» (لنبا  .)40 :1379 ،این سخن نیز بیانگا لهامانی اسوور ا رابعاه اسات؛
زیاا یکی از مهمتاین ویوگیها لهامان اساطیا  ،هوش ساشار ،زیاکای و حاضااجوابی
است.
بزرگااان عصااا رابعااه ،بساایار از مشااکالت تااود را بااا او عاضااه ماایداشااکند و پاسااخ
می گافکند .سفیان ثور نیز با رابعه معارا بود ،به جال ت لدر او معکاف بود ،باه زیاارت او
میرفت و آن را ینیمت میشماد (محالتی .)250 :1369 ،عوار در آثاار دیگاا تاود ،او را
بهعنوان زنی معافی میکند که در را حر ،گو سبقت را از ماادان رباود اسات و عناوان
«تا ا اجال» و «سا مادان درگا تادا» را ماییاباد (عواار 36 :3 ،1389 ،و 117؛ عواار،
،1387

 27 :4و  ،)41 -40بهد یل این باتا و زهد است که «ها زنی را که میتواهند به

مقامات معنو بسکایند ،میگویند رابعة زمان تود است» (شیمل .)42 :1381
 .2.4زهدان زمین و باروری زن

در اساطیا ،زمین به اعکبار توانایی بادهی ،هموار عنصا زنانه بود است .در این همساانی،
زمین را نباید شخم زد و ا هة کبیا چون باکاگی زمین ،نباید دستآ ود شود .زمین پای

از

تلقی بهعنوان ا هة مادر و بارور  ،بهطور مسکقیم بهعنوان مادر عظمی 12با انساان ا ازام شاد.
پی اامبا ساااخپوساات آمایکااایی در باابااا تواسااکة سفیدپوسااکان ،از بی الزدن تاااج امکناااع

میکند« 13.این مادرتدا بزر  ،بهد یال توانااییاش در بادهای مساکقل اسات کاه بسایار
لدرتمند تلقی میشود .او باا آفاینندگی ،نیااز باه هایچ عامال تاارجی نادارد» (ا یااد ،
 .)242 :1389به همین سبب ،در بسیار از نظامها مذهبی نق

پدر ناشناتکه و مادر منشاأ

و وا د بالفصل فازند است (کمپبل )253 :1377 ،کاه از یاار ،شاکاف ،مااداب ،رودتاناه،
درتت و رخا بار میگیااد .بامبناا تحقیقاات جاان آ ان هایساون ،ا هاة بازر

دوران

نئو کیک ،بهعنوان یک زن مقادس دارا هاادو مقاام دوشایزگی و ماادر باود و تادایان
مذکا ،همگی پساان یا همساان او بهشمار میآمدند .این پیکا ،نماد باا مایم باکا نیاز
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بود (هاتون .)35 :1378 ،گایا در یونان و تیامت در بابل ،نمونة همین ا هة زمین هساکند .ایان
نگاش ضدکشاورز  ،بامبنا حامکی است که بشا باا ا هاة ماادر داشاکه اسات .از ساو
دیگا ،مکان مادرتدا یا ا هة زمین در مغاج و ژرفنا زمین وجود دارد .مکانهاا بساکه و
تاریک و ها راهاو کاه باه عمار زماین را دارد ،مانناد راهااو کاان ،دهاناة رودتاناه،
شکاف کو و یار نماد مهبل هسکند .ورود به این مکانها بهمعنا بازگشت رازآ ود به ماادر
و حب شدن در زهدان اوسات (ا یااد 176 :1374 ،؛ ا یااد  .)82 :1368 ،روا بازیگاا و
توجه به عامال تاارجی بادهای زماین ،از اهمیات ایان مادرتادا کاسات« .در ایان تاکیاب
اسوور و آیین ،زمین و زن ،ماد و بیل ،باردار و کشاورز یکی پنداشاکه شادند» (ا یااد ،
 .)251 :1389با جایگزینی تدریجی تدایان مذکا با تدایان مؤنث ،بااکاگی اماا ماذموم
تلقی شد؛ زیاا با انکظار جامعة کشاورز و تأکید با جنبهها بارورانه در تضاد بود .در ایان
اساطیا مکأتا ،هیچ مادرتدایی نیاومنادتا از هماة تادایان ماذکا نیسات (مزداپاور:1386 ،
.)169
نشانة تقدس رابعه را درمورد زهدان زمین -مادر در دوشیزگی او میتاوان یافات .بناابا
روایات ،احکمار رابعه سه تواسکار (عبدا واحدبن زید ،محمد بن سلیمان هاشمی ،امیا بصا
و حسن بصا ) داشت (بدو  ،)72 :1367 ،اما هاگز ازدوا نکاد .وجه دیگا ارتباط او باا
زهدان مادر -زمین این است که او هموار در مکان بسکه یعنی کلبة محقاش معککاف باود،
و رجال معاراش ،بهد یل دسکیابی به تکامل روانی ،او را در همان مکان دیادار مایکادناد.
«نقل است که ولت بهار در تانه ا رفت و بیاون نیامد ...نقل است که جمااعکی از بزرگاان
پی

رابعه رفکند ...نقل است که بزرگی پی

او رفت ...نقل است که جمعی به امکحان پی

او رفکند و( . ...عوار .)74 ،73 ،72 :1386 ،بهعباارتی رابعاه در ایان ا گاو ،در کناار تقادس
دوشیزگی ،با عنصا زنانگی که درباگیاندة زای

و باارور اسات ،محمال رجاوع ماادان

باا بازگشت به زهدان مادر باا تو د دوبار است و این مقام ،بهد یل اتصاال و بازگشات
رابعه به زهدان زمینمادر است؛ تلوت یا حب

در کلبة محقا و محدودیت ارتباط رابعاه باا

جهان بیاون ،یکی از جلو ها ما آ ود زندگی اوست .بازگشات رابعاه از مسایا گذشاکه
(موابی) ،بازگشت به زهدان زمینمادر است ،رابعاه باا ایان بازگشات ،باه آفااین

مجادد
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دست مییابد .از این به بعد ،مسیا زندگی رابعه با تاج همة ذتها دنیاو و یااد ماا
14

هماا است و ازدوا نکادن رابعه نیز از این منظا معنا مییابد.
عوار تنها یکبار از حضور رابعه در مجل
در مجل

حسن بصا حاضا نبود  ،مجل

حسن بصا تبا میدهد« .کسای کاه اگاا
نگفکی »...و «گا گا به مجل

حسان بصاا

رفکی( »...عوار .)63 ،61 :1386 ،این تبا در اوایل روایت عوار ممکن است به احوال رابعاه
در ابکدا سلوج و نیز پی

از توبه و سفا مابوط باشاد؛ زیااا هایچ تباا دیگاا مبنایباا

شاکت رابعه در حلقهها ذکا عصا وجود ندارد؛ بلکه کلبة او تود محال رجاوع بزرگاان
عصا بود« :نقل است که حسن روز به رومعة او رفت ...نقل است که جمعی با او رفکناد؛
او را دیدند که اندکی گوشت به دندان پار می کاد ...نقل است که بزرگی پای

او رفات،

جامة او پار دید ...ما ک دینار گفت :پی

رابعه رفکم ...نقل است که حسن بصا و ما ک

دینار و شقیر بلخی ،رحمهم اهلل تعا ی ،پی

رابعه ،رحمها اهلل رفکند ...نقال اسات کاه حسان

گفت :نماز دیگا پی

رابعه بودم ...سفیان گفت شبی پی

رابعاه باودم ...نقال اسات کاه از

بزرگان بصا یکی درآمد و با با ین او نشست( »...عوار .)74 -67 :1386 ،رجوع عارفان باه
یار ،رومعه ،معبد ،تانقا و کلباه درماورد رابعاه نیاز بیاانگا دور از ازدحاام و رجاوع باه
زهدان ،رحم و تلوت است .عبور از آسکان و ورود به معبد ناوعی فناا از تویشاکن اسات
که نه از جهت عینی ،بلکه از جهت درونی امکان یافکه اسات« .معباد درون ،شاکم نهناگ و
للماو ملکوتیا که بار ،پایین یا آنسو دنیا عینای لااار دارد ،یکای هساکند» (کمپبال،
.)98 :1388
نتیجهگیری

با بارسی روایات دربارة رابعة عدویه میتوان گفت شخصیت تاریخی رابعه در سایا عافاان

اسالم ی دارا تنالضات و پیچیدگیهایی است که باا اساوور درآمیخکاه اسات .او تنهاا زن
عارفی است که نقشی اساسی در تغییا مسیا عافان زاهدانه باه عافاان عاشاقانه داشاکه اسات.
باا تکفل چنین رسا کی ،مسیا زندگی او در نزد عارفاان باهگوناها روایات مایشاود کاه
وجو لهامانی شخصیت او مانناد تو اد ییامکعاارف ،آیاین گاذر ،تشااف و بلاوغ ،طااد و
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جدایی از تانواد  ،اسارت ،بادگی و موابی ،سفا لهامان و ما

و تو اد دوباار در آنهاا

کامال بارز است .شخصیت رابعه بهعنوان یاک زن لهاماان ،باا گاذر از مااحال ناامبااد  ،از
کهنا گو اساطیا مام بزر

تبعیت میکند که با رفات تاص ایزدبانو ،از جملاه پیوناد

او با زمین ،بکارت ،هیبتناکی ،عشر ،زای

و دیگا عنارا زنانه در ارتباط اسات .او بااا

عارفان عصا تود بهمنز ة زهدان زمین و مادر است که به باززایی رویکااد مکصالب جایاان
زهد عصا و تغییا هدف عبادت میانجامد؛ بنابااین ،مانند مادر کبیا ،دارا تقدس و هیبات
است.
شخصیت رابعه ،هم از تقدس و هیبت ا گو اسوور ا ماادر کبیاا باتاوردار اسات و
هم پیامآور عشر و رحمت است .طام عشر ا هی از جانب رابعه ،با زنانگی او عجین است؛
زیاا عنصا عشر در اساطیا عنصا زنانه و مابوط به ا هگان اسات کاه ریشاههاا آن را تاا
ایشکا ،سوفیا ،مایم ،فاطمه و نیز بئاتای  ،مارگایت ،یلی ،سا ی ،شیاین ،هماا چهااآزاد،
اسکا ،شهازاد ،شهاناز و ...میتوان پیگیا کااد .جایاان عافاان زاهداناه باا تکیاه و تأکیاد
بی ازحد با هیبت و تاس از ا وهیت مادانه با تلئای اساسای روباهرو مایشاود ،اماا عافاان
مککی به جنبهها زنانه مانند عشر ،ایثار و گذشت ،بازتابی از محوریتیافکن و باجسکهشدن
اسوور هاا زن سااررانه اسات؛ زیااا باه تعبیاا کمپبال ،هایچ لاعاد و آیاین ماداناه مانناد
دیوارها رومعه و حکی انزوا دشاتهاا نمایتواناد حضاور زناناه را کاامال عقاب بااناد.
دروالع ،رابعه در ا گو اسوورة لهامان ،پ

از پیماودن آساکانههاا و آیاین گاذر (سافا باه

مکه) ،رهاورد که باا همعصاان و کالنروایت عافان میآورد ،رحمت حاذفشاد از
ا وهیت در گفکمان مادانه است.
پینوشت
1. Neolithic
2. Matriarchy
3. Mythological Criticism or Mythological Approach
4. Numen

 .5مفهوم سوفیا در حکمت گنوسی محوریت دارد .سوفیا بهرورت آنیماا (روم مااد) و راهنماا

روحانی ،میانجی بین روم جهان و تصورات یا کمال است ،انبوهی از اروام تار شوند در تقابل
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با جهان پدید  .باا عافا لان هفدهم ،یاکوب بوهمه و جاور گیشاکل ،ساوفیا ،بااکاة مقادس،
اساسا در «انسان نخسکین» پیدا شد ...او هسوفیا ماد را رها کاد و ماد نکوانست در امان باشد تا آنکه
او را دوبار یافت .این اندیشه که به تصور ایاانی از عشر (دئنا) ماتب اسات ،توسا کاتارسای /
پاری

روانی اتخاذ شد و اندیشة رمانکیک را نیز مکأثا ساتت (همانطور در نوا ی  ،هو در ین ،پو

و واگنا) (.)Cirlot, 1958: 300

6. Initiation

 .7از دیدگا اسوور ا  ،چهار شمارة زمین ،زنانگی و زهدان است و ممکن اسات باا تداوناد نیاز
همسان شود (شوا یه و گاباان .)556 :1388 ،یونگ فامول ضمیا ناآگاا را بااتالف نمااد ماداناة
تثلیث مسیحی ،تابیع ( )Quaternaryمیداند .تابیع عامل ازللمافکادة سویة تاریک هسکی ،شا ،سایه،
ابلی  ،تن و همچنین زن است که نمادش باکا است .تابیاع ،ساانمون آنیماسات کاه دارا ساایه
است؛ بنابااین ،عامل چهارم گا بهرورت شیوان و عنصا تاریک و گا بهرورت حضات مایم و
سوفیا پدیدار مایشاود (مورناو112 -110 :1376 ،؛ یوناگ 185 :1377 ،و  .)214درنکیجاه ،چهاار،
عدد است بیانگا تمامیت و وحادانیت (یوناگ .)461 :1387 ،چنانکاه «میاناة رالیب «هامزماانی
تضادها» ( )Coincidence of oppositesاست» (کمپبل .)267 :1388 ،با توجاه باه اینکاه ناامهاا در
اساطیا دارا ارتباط یکه و مسکقیم با شخصیتها (مساما) هساکند (چناد ا ،)114 :1387 ،مایتاوان
گفت نام «رابعه»« ،چهارمین دتکا» بودن رابعه و هماهنگی انگارة دوساویة عادد چهاار (شایوانی و
مایمی و تاریکی و روشنی) با دوگونگی ایزدباانوبودن رابعاه در بااکاگی و زاینادگی ،مهاباانی و
هیبتناکی ،وجه موابی و ...تصویا اسوور ا رابعه را تکمیل میکند و او را در «چهارمین سفا» به
تمامیت ،تعادل و وحدانیت میرساند.
 .10در آموزة دین زردشکی ،دو نام باا

8. Individuation
9. Vice versa
نامیدن زن وجود دارد( narig :زن نیکاو) و ( jehزن باد).

بسیار از نشانه ها زن از جمله لاعدگی ،ناپاکی پ

از زایمان ،بیمار هاا زناناه ،کامشایا و

نارسایی ها طبیعی جسمی او اهایمنی و ناشایست است و به جهی منکقل میشود .بامبناا تحقیار
مزداپور ( ،)265 :1386ارتباط ریمنی ماا
زندگی یعنی تو د و ما

و ناپااکیهاا زناناة مبکنایباا ریمنای ابکادا و انکهاا

در دین زردشکی دارد.

11. Terrible Mother
12. Terra Mather or Tellus Mater
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 .13در باب نسبت زمین و زن «از من میتواهید زمین را زیاورو کنم .آیا باید چالو به دست گیام
و در سینة مادرم فاوبام؟ اما سپ  ،هاگا ماگم فاارسد ،او دیگا ماا در آیوش نخواهاد گافات.
به من میگویید زمین را زیاورو کنم و سنگ ها را به دور افکنم .آیا باید گوشات او را بباام تاا باه
اسکخوان

رسام؟ ...از مان مایتواهیاد علاف و ذرت درو کانم و بفاوشام و مانناد سفیدپوساکان

ثاوتمند شوم ،اما به چه جائکی موها مادر ماا باداشت کنم» (ا یاد .)159 :1374 ،
 . 14یوسف در چا  ،عیسی در گور ،یون

در نهنگ و موسای در تاابوت سانگی یاا سابد ،همگای

بیانگا نیاز لهامان به رجوع به زهدان مادر است (کمپبل.)100 -99 :1388 ،

منابع


ابن عابی ،محیی ا دین .)1400( .فصوصا حکم .به کوش



ابااهیمی ،لابانعلی و مایم محمود « .)1391( .تحلیل چهارمین توان از هفتتوانها

اباوا عال عفیفای ،دارا ککااب

ا عابی .بیاوت.

حماسه ملی ایاان با بنیاد اسوور » .ماکنشناسای ادب فارسای .س  .48ش  .2راص -75

.92


اتو ،رود ف .)1380( .مفهوم اما لدسی (پووهشی دربارة عامل ییاعقالنی مفهوم ا وهیت



ا یاد  ،میاچا .)1368( .آیینها و نمادها آشناساز رازها زادن و دوبار زادن .تاجماة



_____  .)1374( .اسوور  ،رؤیا ،راز .تاجمة رؤیا منجم .فکا روز .تهاان.



_____ .)1389( .رسا ه در تاریخ ادیان .تاجمة جالل سکار  .ساوش .تهاان.



_____ ،)1384( .اسوورة بازگشت جاودانه .تاجمة بهمن ساکاراتی .طهور  .تهاان.



بدو  ،عبدا احمن .)1367( .شهید عشر ا هی رابعاة عدویاه .تاجماة محماد تحایاچای.



بو ن ،شینودا .)1373( .نمادهاا اساوور ا و روانشناسای زناان .تاجماة آذر یوسافی.

و نسبت آن با عامل عقالنی) .تاجمة همایون همکی .نق جهان .تهاان.

نصااهلل زنگویی .آگا  .تهاان.

مو ی .تهاان.

روشنگاان .تهاان.
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بهار ،مهاداد .)1375( .ادیان آسیایی .چشمه .تهاان.



تالی ،گلی .)1386( .بزر بانو هسکی .نیلوفا .تهاان.



چند ا ،دانیل .)1387( .مبانی نشانه شناسی .تاجمة مهد پارسا .پووهشگا فاهنگ و هنا



حسینی ،مایم« .)1388( .رمزپااداز زن در ادب فارسای» .پاووه

زناان .ش  .1راص



_____« .)1388( .زن سااوفیایی در رؤیاا عارفااان (ذوا نااون و اباانعاباای)» .موا عااات



رید ،ئو ین .)1363( .انسان در عصا توح  .تاجمة محمود عنایات .انکشاارات هاشامی.

اسالمی .تهاان.
.49 -25

عافانی .ش  .10رص .179 -172
تهاان.


زرینکوب ،عبدا حسین .)1389( .ارزش میااث روفیه .امیاکبیا .تهاان.



سکار  ،جالل .)1368( .افسون شهازاد :پووهشی در هزارافسان .توس .تهاان.



_____ .)1374( .عشر روفیانه .ماکز .تهاان.



ساامی ،لدمعلی و مها تلخابی« .)1389( .رابعه در گذر از پل مجااز» .فصالنامة ادبیاات



ساکاراتی ،بهمن .)1378( .سایهها شکارشد  .مجموعهمقارت فارسی .لوا  .تهاان.



سعید  ،سیدحجت مهدو « .)1388( .زن و مقام معشولی در عافاان اساالمی» .فصالنامة



شایفیان ،مهد و بهزاد اتونی« .)1392( .تحلیل جایگا زن و شا باهعناوان نمادهاایی از



شکاایی ،محمد« .)1392( .تقدیا لهامانشدن با تو د نمادین در اسوور و افسانه» .ادب-



شهایار  ،کیهان .)1378( .زن در اساطیا ایاان و بینا نهاین .فارس .تهاان.

عافانی و اسوور شناتکی .ش  .18رص .103 -81

تخصصی عافان .س  .6ش  .22رص .57 -32

کهننمونة ماکز» .ادبپووهی .ش  .23رص .174 -149
پووهی .ش  .26رص .117 -95
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شوا یه ،ژان و آ ن گاباان .)1388( .فاهنگ نمادهاا 2 .و  .4تاجماة ساودابه فضاایلی.
جیحون .تهاان.



شاایمل ،آن مااار  .)1381( .زن در عافااان و تصااوف اسااالمی .تاجم اة فایااد مهاادو



_____ .)1374( .ابعاد عافانی اسالم .تاجمة عبدا احیم گواهی .نشا فاهناگ اساالمی.



طاها  ،زهاا .)1390( .حضور پیدا و پنهان زن در مکون روفیه .ثا ث .تهاان.



عوار ،فایدا دین محمد .)1386( .تاذکرةاالولیاء ،بارسای ،تصاحیح ماکن ،توضایحات و

دامغانی ،تیا .تهاان.
تهاان.

فهارس :محمد اسکعالمی .چ  .16زوار .تهاان.


_____ .)1389( .منورا ویا .تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .چ  .9سخن .تهاان.



_____ .)1387( .ا هینامه .تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،سخن .تهاان.



ینی ،لاسم .)1330( .تاریخ تصوف در اسالم .زوار .تهاان.



فاوم ،اریک .)1385( .زبان ازیادرفکه .تاجمة بهزاد باکت .ماوارید .تهاان.



فایزر ،جیماز جاا  .)1382( .شااتة زریان :پووهشای در جاادو و دیان .تاجماة کااظم



لائمی ،فازاد« .)1389( .پیشینه و بنیادها نظا رویکاد نقد اسوور ا و زمیناه و شایوة

فیاوزمند .آگا  .تهاان.

کارباد آن در توان

مکون ادبی» .فصلنامة نقد ادبی .ش  11و  ،12رص .56 -33



لشیا  ،عبدا کایم بن هوازن .)1374( .رسا ة لشیایه .تاجماة اباوعلی حسان بان احماد



لنبا  ،بخشعلی« .)1379( .حدیث د ادادگی» .موا عاات راهبااد زناان .ش  .10راص



کمپبل ،جوزف .)1388( .لهامان هزارچها  .تاجمة شاد تساوپنا  .گل آفکاب .مشهد.



_____ .)1377( .لدرت اسوور  .تاجمة عباس مخبا .ماکز .تهاان.

عثمانی .تصحیح بدیعا زمان فاوزانفا .انکشارات علمی و فاهنگی .تهاان.

.41 -24
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محالتی ،ذبیحاهلل .)1374( .ریااحی الشاریعۀ در تاجماة دانشامندان باانوان شایعه.4 .
دارا ککب ارسالمیه .تهاان.



مزداپور ،ککایون .)1386( .داغ گل ساخ و چهارد گفکار دیگا دربارة اساوور  .اسااطیا.



مظفااا  ،علیاضااا« .)1388( .کااارکاد مشااکاج اسااوور و عافااان» .دوفصاالنامة علماای-



مورنو ،آنکونیو .)1376( .یوناگ ،تادایان و انساان مادرن .تاجماة داریاوش مهاجاویی.



هاتون ،رونا د« .)1378( .ا هة بزر

دورة نئو کیک :بارسی بااساس سانتهاا جدیاد».



یونگ ،کارل گوسکاو .)1390( .چهار رورت مثاا ی .تاجماة پااوین فاامااز  .اسااطیا.

تهاان.

پووهشی ادبیات عافانی دانشگا ا زهاا (س) .س  ،1ش  .1رص .167 -149

ماکز .تهاان.

تاجمة نادر عابد  .باسکانپووهی .ش  .7رص .40 -34
تهاان.

 .)1377( ._____ پاسخ به ایوب .تاجمة فؤاد روحانی .جامی .تهاان.
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