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 80/83/3813           هیلینه ملکیار
 

 ی بلخناموالزن از ديد : رتو حقپ
 

اخیر در خور تجلیل  ۀزن افغان در دههای ملموس  دست آوردو حقا که  رسد می ز جهانی زن بار ديگر فرارو
ها و تضاد هايش، در بخش  با همه خالء است که قانون اساسی افغانستانبرای زن افغان یروزی پترين  بنیادی. ستا

کامل  نهادينه شدناما   .های منطقه بین قوانین اساسی کشور اين کشور و تأريخنونی است بینظیر در حقوق زن قا
. در قانون اساسی کشور تسجیل شده است تداوم مسیری است که  و مستلزم ت اسزمان بر اين قانون ۀنص و روحی

و )بیند  چه خالق مرد و زن مقدور میاسالمی به آن ۀصادقانعقیده : کند سه اصل عمده را ايجاب می اين تداوم مسیر
ضرورت مبرم به توانمند سازی و اشتراک )، عقالنیت و ديد عملی (از احکام الهی شده با سیاست نا تعبیر مکدر

 .ها به بشريت و حقوق حقه انسانراسخ و باور ( آنبهبود  در همه اعضای جامعه
  

بطور عموم  مبرم اين خطر . بزرگی مواجه است بزرگداشت از زن، ملت افغانستان با تهديد ۀ، در آستانامسال
یشرو پکه در  یهاي بطور خاص، طی سال. باشد میاخیر  ۀدهمادی و معنوی بسیاری از دست آورد های متوجه 

ديگر  دهند، بار کشور را تشکیل می رود که زنان افغانستان که اندکی باالتر از نصف نفوس اين اين می داريم، بیم
 .در معامالت بزرگ ولی مکتوم دولتمردان و سیاسیون گردند ایو وسیله  بی قربانی سیاست های قدرت طل

 

یشرفت کشور بسا پزنان در  ۀو فرهنگ نقش زن در جامعه و اهمیت حضور فعاالن سابقهموارد حقوق زن،  در
ی داشته و درنگ معنوی ديده  ۀزن را از زاوي، بیايید بار اين. رسد های معتبر ساالنه به نشر می مقاالت و گزارش

 .و ژرف تصوف باشیم بر ارزش زن در فرهنگ ديرينه 
 

سر نمی  در فراتر از منافع شخصیخواستی و شريرانی که  دين را ندارند ۀدرک روحیی که توان بجز کوته فکران
متمايل به ديد تصوفی اند و به اقل  يا حد عوام، صوفی مشرب وو چه هم  انرورانند، اکثر افغانها، چه دانشمندپ

اگر به . انیت، ارزشهای معنوی و بخصوص به عارفان و صوفیانی چون موالنا جالل الدين بلخی ارج میگذارندروح
جالبی را درخواهیم  هایواقعیت ،ما به میراث گذاشته استب ويای حق، موالنا،پردازيم که ساالر معنويت و پالگويی ب

  .يافت
ه در همانجا ب ت بلخ تولد شد و با خانواده اش به قونیه مهاجرت کرده در مربوطا م138٢موالنا جالل الدين در سال 

اصل "س از بازگشت موالنا به پولی، هشت سده  . دنیای فانی را وداع گفت. م13٢3دسمبر سال  1٢ تأريخ
ام یپو امريکا به  ا پمعنويت در ارو ۀو غربیاِن تشن ديده جهانی گشته پو قونیه مبدل به يک  ، اين فرزند بلخ "خويش

 . فرا جنسیتی و فرا زمانی وی رو آورده اند های فرا فرهنگی، فرا نژادی، 
دانند که  مثال، همه می ۀبگون. های زياد و مقاالت بیشماری در مورد مردان در زندگی موالنا نوشته شده اند کتاب

هاجرت به اناتولیه، در س از مپدر موالنا، عالم دين، فقیه و روحانی صاحب نفوذی در بلخ بود که پبهاالدين ولد، 
وظیفه ای که بعد از  . قونیه گماشت ۀکیقباد، وی را به رياست مدرس الدينعاٌلسلجوق،  ، سلطاِن.م1330سال 

 . سرش، سلطان ولدپس از او به پساله تعلق گرفت و  3٢در، به جالل الدين پدرگذشت 
موالنا با شمس تبريزی، آشنا شد که اين  ،.م13١١دانیم که طی يکی از سفرهايش به دمشق، در سنه  می اينرا هم
ين را به موالی بزرگ و جالل الدا کرد و پعشق مقدس انقالبی برروحانیت ودر جهان بینی و درک او از آشنايی 
در مورد صالح الدين زرکوب و حسام الدين چلبی، دو مرد ديگری که  . مبدل ساختشناسیم  که امروز می جاودانی

 .ی داشتند نیز بسیار نوشته اندا نقش های مهمدر زندگی و عرفان موالن
 دانیم؟ چه می موالنانظر زن از میرامون او بوده اند و پاما در مورد زنانی که در  و

یروی از احکام خداوندی در قبال تساوی زن با مرد در امور پدر دهند که  های مثنوی نشان می عده ای از داستان
 ، می10٩اعراف، آيت  ۀبه تاسی از سور و ارج گذاشته و خداجو متقی  زنانبه عقیده، تقوا و روحانیت، موالنا نیز 

مرد بدوی و استغفار داستان  س، درپس(. 1٢١1مثنوی، دفتر دوم،) "گرچه يک جنس اند مرد و زن همه"گويد 
فتار وی که همه به گ (ص)یغمبر پاز ضرورت مرد به زن سخن گفته می افزايد که حتی حضرت  همسرش،
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مثنوی، دفتر اول، )بی بی عايشه صديقه نیاز داشت  ۀبری نبود و به سخنان آرامش دهند از اين ضرورت نیازمنديم،
3١30:) 

 
 ی زدیــرا مــیـمـُح ا ـي ی ـنـیـمـِلـَک  دیــش آمـتـفـگ م مسِتــالــه عــآنک

 

 یـو مــازگــن بــیـنـچ( 3١33)ان ــتــداس انـمـان هــايــپ ر زن را درـــرتـسرشت ب «دينــالل الـج»و اما 
  : دـــــــــايـمـن

 غالب آيد سخت و بر صاحب دالن  النـــاقـر عـبر که زن بـمـیغپگفت 
 زآنکه ايشان تند و بس خیره روند  دــره شونـیـالن چـاهـباز بر زن ج

 

و  "رتو حقپ"و  کند که او را از نماد همیشگی اش بیرون آورده  معنويت زن را چنان با شور استقبال میو باالخره 
 (:3١3٢مثنوی دفتر اول،)خواند  می "خالق"
  

 ق نیستشوـعـآن م ستـقـحو ـرتـپ
 است او گويیا مخلوق نیست خالق

 

 ۀزن داشته باشد و آن زنانی که انديش چه باعث شده بود که موالنا اينچنین نظری در مورد: دیرسپاينجاست که بايد 
 او را شکل داده بودند، کی ها اند؟

دانند،  ن خوارزم شاهیان میدودما نسب مؤمنه خاتون را ازبعضی منابع  . دانیم که نام مادرش مؤمنه خاتون بود می
چه در مورد شخص مؤمنه خاتون در تذکره ها جزيیات چندانی  اگر . اما استناد قابل قبولی بر اين امر موجود نیست

وی به  گويند که در موالنا نوشته اند میپبهاالدين ولد، موعظه های مورد  شود، اما تذکره نويسانی که در یدا نمیپ
ختم يکی از موعظه هايش در مورد خلق شدن  مثاًل آمده است که بهاالدين در . داهمیت زن ارزش بسزای قايل بو

اثر معنوی . زن عامل درک نمودن ذات الهی و رسیدن به واليت است : انسان به شاگردان و مريدانش گفته بود که
و تغذيه انسانیت جلوه داده  وان مرکز خلق عنه آنها زن ب تشبیهات و تصاويری است که در از او، معاريف، مملو

گفته که در حضور  و می نموده  اد میمؤمنه خاتون ي عالیه ان آمده است که او اکثرًا از صفاتهمچن. شود می
س بعید نخواهد بود اگر فرض کنیم که اساس نظريه موالنا در مورد پ. کرده است واليت را احساس می همسرش
 . بود به او به میراث مانده درپزن از 

او زنی بود از سمرقند که شوهرش . است تأريخزيسته نیز ثبت  موالنا می ۀثیر زن ديگری که در ماحول خانوادتا
اين بیوه و فرزندانش با بهاالدين ولد و . در موالنا بود و قبل از مهاجرت خانواده از بلخ فوت شده بودپاز مريدان 

تذکره . ودبا موالنا ازدواج کرده ب ،بود و دخترش، گوهر خاتونخانواده و شماری از مريدان وی به قونیه آمده 
. گذاشت نويسند که موالنا به حکمت او بسا حرمت می و می مند نا را خاتون بزرگ میاو را ِک ،نويسان موالنا
موالنا رقص سماع شناختن شمس، ها قبل از  را خاتون بزرگ می نويسد که سالِک ۀسر موالنا و نواسپسلطان ولد، 

 .آموخته بود بزرگ را خاتونرا از ِک
 احمد افالکی می. کنند از آن ياد می ديگری است که مؤرخین سلطان ولد و عروس موالنا زن ن، همسرفاطمه خاتو

بايد  . رداخته بودپنويسد که موالنا محبت و احترام زيادی به عروسش، فاطمه خاتون، داشت و شخصًا به تعلیم وی 
ع سخاوت و برکت به موالنا او را منب افالکی، ۀبه گفت. دين زرکوب بودن دختر صالح الآور شد که فاطمه خاتو ياد

سرش را پدانست و هرگاه اختالفی بین فاطمه و شوهرش بمیان می آمد، موالنا جانب عروسش را گرفته  بشريت می
 .کرد به مهر و احترام به همسرش هدايت می

به ازدواج س از فوت گوهر خاتون، پ بیوه ای بود با دو فرزند کهگری که در زندگی موالنا آمد، ديرا خاتون ِک
تنها ه را خاتون زنی بود با شخصیت برجسته و قوی که نکه ِک در مناقب العارفین آمده است. بود موالنا درآمده

 .حرمت قايل بودندبه وی موالنا بلکه مريدانش نیز 
 

عطا کرده هايش، مطهره خاتون و شرف خاتون  به نواسهروايت شده است که موالنا عناوين مرتاضه و عارفه را 
مريدان موالنا عقیده داشتند که اين دو دختر صاحب واليت . آنها دختران سلطان ولد و فاطمه خاتون بودند. بود

 .بودند
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ط که رواب یرامون موالنا ثبت کرده اندپهای زنان ديگری را نیز در  عالوه بر اعضای خانواده، تذکره نويسان نام
 .معنوی آنان با موالنا و طرز برخورد وی با آنان در خور مکث است

 

به يکی از آنان به اسم فخرالنساء او . موجود بود صوفیدر قونیه شماری از زنان  در جمع مريدان جالل الدين
واالترين که موالنا باور داشت که اين زن به  آنجايی روايت است از. تفويض نموده بود "کامله ۀولی"خاتون عنوان 

 .گذاشت میان می تجارب الهی خويش را در های معنوی و مقام روحانیت رسیده است، وی با فخرالنساء راز
 

دو در محافل سماع  نگريست و در اختالط هر زن و مرد را به يک چشم میباب اينکه موالنا در عبادت  در
است که از مريدان موالنا آمده یم خاتون، زن صوفی کیشی سن ۀبار در . ممانعتی نمی ديد، روايات زيادی است

که او زن ناداری بود، بدان شد که  خاطریه ب . ا نمايدپخانه اش محفل سماع بر روزی نسیم خاتون خواست در
موالنا از جريان مطلع گشته و فورًا مصارف محفل را  . ردازدپول آن مخارج محفل را بپچادرش را بفروشد و از 

 .ا رهبری کردرسماع  نسیم خاتون ۀدر خان رداخته وپ
او يکی از با قدرت ترين ملکه . رجی خاتون، زن سلطان غیاث الدين کیخسرو بودترين مريد موالنا ُگ ولی، مشهور

گروهی از زنان اشرافی . کرد خطاب می" فخرالخواتین"و موالنا او را  فتر سلجوق اناتولیه بشمار می های دربار
های جمعه  ها روز آمده است که اين خانم. خاتون جمع شده بودند رجیکه همه مريدان موالنا بودند، به دور ملکه ُگ

 . نمود کردند و موالنا به ايشان موعظه نموده محفل سماع شان را رهبری می اجتماع می
ذيرفت، مورد انتقاد بعضی پمجالس وعظ و سماعی که درآنها حضور زن و مرد را يکسان می بخاطر موالنابا اينکه 

خدا  ويایپداشت، به آنها وقعی نگذاشته و آن طالب حق مدام به زنان روحانی کیش و  عصرش قرار از صوفیان هم
 .حرمت میگذاشت

آن زن رابعه العداويه، صوفی  . ثیر عمیق زن ديگری را بر روان و تصوف موالنا ناديده گرفتباالخره نبايد تٌا و
را محور راه  لهی بدون قید و شرطزيست و اولین کسی است که عشق ا میالدی می 0شهیر بصره است که در قرن 

سده بعد از رابعه، آنرا به حد کمال آن رسانید و  ست که موالنا، چهارا اين همان نوع عشقی . تصوف قرار داده بود
جذبه بیان کرد که تا اکنون بینظیر  رپهزار بیت مثنوی چنان زيبا و  3٦هزار بیت غزل و  38 بیش از در خالل

 .باقی مانده است
 

خود  ن به شرايط زمانموزو ، درسمعنويت جهان است ۀکه امروز وسیل ،از موالنا، آن فرزند بلخم اگر بخواهی
ديگر در  داده و زن افغان را که بار مقامی را که او به زن قايل شده بود سرمشق قرار بگیريم، شايسته خواهد بود تا

ديگر قربانی معامله های  و نگذاريم او بار رار گرفته است، حمايت نمايیم ـيد قکشور مورد تهد تالطم اين رپ تأريخ
  .سیاسی گردد

 

 ۀرا به دوريقینًا بازگشت موقف زن  رخ دهد، چه اينکارنبايد اجازه دهیم که دستبردی در قانون اساسی افغانستان 
   .دنبال خواهد داشته جاهلیه ب

 :گفت که می فراموش کنیمسخنان موالنا جالل الدين را  نبايد و 
 

 نیست شوقـست آن معـقـو حـرتـپ
 ست آن گويیا مخلوق نیستا خالق

 
 پايان

 
  


