
 

  
  

  ھوالمعشوق
  

  
  عسمیع رفی

  جایگاه زن نزد موالنا جالل الدین بلخی
  

موالنا، سخنور مشفق و مھرباني است كھ نور سخنش چون صبح صادق عالم جان را روشن میسازد و از فروغ آن 

  .او ھم در عمل و ھم در فضل دریاست. نورمملكت دل را م

 
در دنیای عرفان و . یعنی برعکس عرفان خوف و عدل و فضل. از آنجا کھ میدانیم،عرفان موالنا، عرفان عشق است

. تصوف بعضی از عرفا و متصوفین با خوف و ترس زیستھ اند و ھمیشھ اوقات را بھ زھد و عبادات سپری نموده اند

 .در عرفان عشقی انسان بھ وحدت میرسد. ن نوع عرفان استعرفان عشقی عالیتری

اگر رنگینی سخن حاصلش درد نباشد، چھ فایده؟ صفای باطن و صداقت در کالم او و از آن گذشتھ در راه سعادت و 

  .نجات عالم انسانیت، موالنا را در تمام دنیا محبوب ساختھ است

 ل معارف و عرفان و معرفت، میکوشد تا زنانق ورزیدن، تحصیموالنا مظھر عشق، محبت و اخالق است و در راه عش

 از این نبشتھ، آوردن حکایاتی است کھ رفتار و غرض. ن نعمت و آزادی مسفید گردندھمدیارش نیز مانند مردان از ای

بیم کھ ما از این حکایات بوضاحت درمیا. سلوک عارفانھء موالنا را صریحا در برابر زنان آن عصر بھ نمایش میگذارد

جایگاه و شخصیت زن نزد موالنا نھایت مقدس و بزرگ بوده، بھ شھامت و کردار این عارف بزرگ با در نظرداشت بھ 

  .شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان، تحسین میفرستیم

  :   موالنا دو زن داشت

لطافت و در جمال و کمال دختر خواجھ شرف الدین الالی سمرقندی کھ در غایت خوبی و » گوھر خاتون« یکی بھ نام 

کھ موالنا بعد از مرگ گوھر خاتون » کراخاتون قونیوی« خود نظیر نداشت و دومی بیوهء جوانی محمد شاه تاجر، بنام 

بود، کراخاتون از شوھر قبلی خود » ملکھ خاتون« ثمرهء ازدواج موالنا با کراخاتون، دختری بنام . با او وصلت نمود

  . ھم داشت» ک دختر بنام کیمیا خاتونیحیی و ی« یک پسر بنام 



 
در رسالھ ھای نوشتھ شده در مورد او . کراخاتون، زنی بود نھایت پارسا و بھ موالنا محبوب تر و مھربانتر از زن اولی

از کراخاتون کھ در طھارت و پاکیزگی، . بسیار بخوبی یاد شده و در حق او، زن بسیار با معرفت و مریم ثانی گفتھ شده

  :ه ، روایت است کھیاد شد

روزی حضرت موالنا در قلب زمستان با حضرت شمس تبریزی در خلوتی نشستھ بودند و موالنا بر زانوی شمس « 

اسوی شان داده بودم، تا چھ اسرار میگویند و در میانھ چھ  و من از شکاف درِ  خلوت گوش ِ  ھوش فالدین تکیھ کرده

 گشوده شد و شش نفر َمھیب مردم غیبی درآمدند، سالم کردند و سر نھاده دستھء حال میرود، از ناگاه دیدم کھ دیوار خانھ

حضرت موالنا . گل در پیش موالنا نھادند و تا قرب نماز پیشین بحضور تمام نشستھ بودند، چنانک اصال کلمھء گفتھ نشد

. جود شما کسی را امامتی نرسدشمس الدین فرمود کھ با و. بخدمت شمس الدین اشارت کرد کھ نماز بگزاریم، امامتی کن

موالنا امامی کرده، بعد از اتمام نماز آن شش نفر کرامی اکرام کنان برخاستند و از آن دیوار باز بیرون رفتند و من از آن 

ھیبت بیھوش شده چون خود را جمع کردم، دیدم کھ موالنا بیرون آمد و آن دستھء گل را بمن داد کھ این را نگاه دار و من 

 چند از آن گل بھ دوکان عطاران فرستادم کھ این نوع گل ما ھیچ ندیده ایم، این گل از کجاست و این را چھ نام برگی

است؟ تمامت عطاران بر طراوت و رنگ و بوی آن گل حیران ماندند کھ در قلب زمستان این چنین گل غریب از کجا 

ام کھ دایم بھ تجارت ھندوستان رفتی و متاعھای غریب آمد، مگر در آن جماعت خواجھء بود معتبر، شرف الدین عندی ن

و عجیب آوردی، چون گل را بر وی عرضھ کردند، گفت،  این گل ھندوستانست و مخصوص در آن والیت میروید، در 

حوالی سرندیب، این تحفھ در روم چگونھ آمده ؟ خادمھء کراخاتون برگھا را برگرفتھ باز بخانھ آمد و حکایت را باز 

منظور از « حضرت کراخاتون را حیرت یکی در ھزار شد، از ناگاه حضرت موالنا درآمد، فرمود کھ کرا گفت، 

رم  ِارم  کھ آن گل دستھ را سر بستھ دار و بکسی نامحرم منما کھ مستوران حرم کرم و باغبان ُخ» کراخاتون است

اهللا اهللا .  قوت دھد و چشم جسمت را قوت بخشداقطاب ھندوستانند، آن را جھت تو ارمغان آورده اند، تا دماغ جانت را

  1» .نیکو محافظت کن تا چشم زخم نرسد و گویند تا دم آخرین کراخاتون آن برگھا را نگاه میداشت

ھمان طور کھ در ابتدا یادآور شدیم، کراخاتون اخالص بسیار زیاد نسبت بموالنا داشت، او از روی محبت در پرستاری 

وقتی موالنا ھنگام نماز و حاالت انبساط روحانی و کشف شھود عرفانی، . حظھء غفلت نمیکردو مواظبت از موالنا ل

اشک میریخت، کراخاتون کھ زنی با درک و معرفت بود، یکجا با موالنا گریھ کنان حال مینمود و پا ھای موالنا را 

 و تفسیر کالم خدا را از زبان او آرزو کراخاتون با اشتیاق تام عقب موالنا نماز میخواند و شرح احادیث. بوسھ میکرد

از خداوند ھنگام دعا، برای موالنا طول عمر میطلبید تا موالنا عالم . میکرد و در این بابت از موالنا سئوال ھا مینمود

  .را از معارف خود غرق معانی گرداند

موالنا، . بھ کراخاتون نشان میدھددر این حکایت، می بینیم کھ موالنا نھایت اخالص، عشق و محبت قلبی خود را نسبت 

تحفھ ای را بھ کراخاتون ھمسرش اھدا میکند کھ شش نفر اقطاب حق از ھندوستان، آن گل ھا را از باغ خرم ِارم چیده 

این تحفھء الھی نھایت مقدس و با ارج است کھ حتا از چشم نامحرمان باید حفاظت شود و . و بھ موالنا تقدیم کرده اند

   آن نھفتھ است کھ چشم سر و ِسر را قوت می بخشد، موالنا بھ خانمش، کراخاتون کھ او را از نازچھ اعجازی در

آن را جھت تو ارمغان آورده اند، تا دماغ :  ......  محبت و نوازش مثل این جمالتیک دنیاصدا میکند، با » کرا « 

  .ص و زھی محبت زھی اخال.، پیشکش میکند...جانت را قوت دھد و چشم جسمت را قوت بخشد
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  بھاوالدین سلطان ولد، پسر موالنا، 

  . ازدواج کرده بود»  مریم ثانی و صدیقھء ربانی « افالکی  با دختر شیخ صالح الدین زرکوب بنام ، فاطمھ خاتون، بقول 

موجودیت . فاطمھ خاتون و خواھرش ھدیھ خاتون ھر دو در حرم موالنا بزرگ شده بودند و از موالنا روگیر نبودند

والنا فاطمھ و ھدیھ نزد م. موالنا در حرم،  تاثیر بسزایی در تربیت روحانی و عرفانی این ھر دو خواھر گذاشتھ بود

فاطمھ خاتون چشم راست منست و ھدیھ خاتون چشم چپ من و بھ : بسیار عزیز بودند تا حدی کھ موالنا روزی فرمودند

فاطمھ خاتون تقریبا صد سال عمر کرد و  کتاب مناقب . مادر شان، لطیفھ خاتون سخت ارادت و حرمت قایل بود

النا، اثر فریدون سپھساالر، از یادداشت ھا و گفتھ ھای او بھره العارفین، اثر افالکی ، در دو جلد  با کتاب، زندگی مو

  . برده اند

ھمانا کھ حضرت موالنا . فعال خاطر شده بودنروایت است کھ مابین حضرت سلطان ولد و فاطمھ خاتون اندکی ا« 

جمال الدین قمری مرحمت فرمود در تمھید عذر فاطمھ رضی اهللا عنھا این مکتوب را بدستخط  مبارک خود نبشتھ بدست 

خدای را جل جاللھ بگواھی می آرم و سوگند می خورم بذات پاک قدیم حق تعالی کھ ھرچھ خاطر آن « . ارسال فرمود

فرزند مخلص از آن خستھ شود، ده چندان غم شما غم ماست و اندیشھء ماست و حقوق و احسانھا و خداوندیھای سلطان 

ق و الدین قدس اهللا روحھ بر گردن این داعی وامیست کھ بھ ھیچ شکری و بھ المشایخ، مشرق انوار الحقایق، صالح الح

توقع من از آن فرزند آنست کھ ازین پدر . ھیچ خدمتی نتوان گزاردن، شکر آن را ھم خزینھء حق تعالی تواند خواست

اگر فرزند عزیز بھاوالدین . نمھیچ پوشیده ندارد، از ھر کھ رنجد تا منت دارم و در یاری بقدر امکان ان شًا اهللا تقصیر نک

در آزار شما کوشد، حقًا ثم حقًا دل از او بر کنم و سالم او را جواب نگویم و بجنازهء من نیاید، نخواھم و ھمچنین غیر او 

ھرکھ باشد، اما خواھم کھ ھیچ غم نخوری و غمگین نباشی کھ حق جل جاللھ در یاری شماست و بندگان خدا در یاری 

کھ در حق شما نقصان گوید، دریا بھ دھان سگ نیاالید و تنگ شکر بزحمت مگس بی قیمت نشود و یقین ھر . شما اند

دارم کھ اگر صد ھزار سوگند نخورند کھ ما مظلومیم من ایشان را طالم دانم کھ در حق شما محب و دعاگوی نباشند، 

هللا کھ ھیچ عذری و سوگندی و مکری و گریھ ء از واهللا و باهللا و تا.  ایشان را مظلوم ندانم، سوگند و عذر قبول نکنم

بی . بدگوی شما قبول نکنم، مظلوم شمایید با آنک شما را حرمت دارند، خداوند و خداوند زاده خوانند پیش رو و پس پشت

نفاقی و عیب برخود نھند کھ مجرم ماییم با آن ھمھ ظالم باشند و شما مظلوم، زیرا حق شما و حق آن سلطان صد 

من اگر در روی جماعتی بسبب . نست کھ ایشان کنند، واهللا کھ چنین است، و باهللا کھ چنین است و تاهللا کھ چنین استچندا

نازکی خویش زھی خنده کنم، حق تعالی آن روشنایی داده است کھ الحمداهللا کھ بدل راست نباشم تا آنگھ کھ ایشان بدل و 

 مکر را در آب سیاه  نیندازند  و کار ھا را بازگونھ  ننمایند و خاک جان و آشکارا با حق و بندگان حق راست نشوند و

پای غالم بندگان حق نشوند، پیش رو و پس پشت و اعتقاد این پدر اینست کھ برین میرم و برین در گور روم ان شًا اهللا 

شما . امکان بیاری خدا معاونت کنماهللا اهللا از این پدر ھیچ  پنھان مدارید و احوال را یک بیک بمن بگویید تا بقدر . تعالی

ھیکل امان حقید در عالم از آثار آن سلطان کھ ببرکت شما روح پاک او از آن عالم صد ھزار عنایت کند بسبب شما بر 

اھل زمین ھرگز خالی مبادا، آثار شما منقطع مباد تا روز قیامت و غمگین مباد دل شما و دل فرزندان شما، آمین یارب 

  2» .العالمین

التفات، دلجویی و توجھ بی اندازهء . از این حکایت، شفقت بی حد موالنا را در مورد فاطمھ خاتون احساس میکنیم

موالنا از البالی جمالت، قابل لمس بوده صداقت کالم در این امر کھ موالنا چگونھ خاطر آزردهء فاطمھ خاتون را شاد 

   .بگرداند، بخوبی و بوجھ احسن چشمگیر است
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  :موالنا و خاتون چنگی 

ست کھ حکایت آن را موالنا با زنان اھل فن و ھنر نیز دید و وادید ھای داشت، از جملھ یکی طاووس نام خاتون چنگی ا

در خان ِ  ضیاالدین وزیر، طاووس نام خاتونی بود چنگی، بغایت خوش آوازِ  شیرین سازِ  « : از زبان افالکی نقل میکنیم

  . دلنوازِ   جامھ برازِ  نیکو دلربا و نادرهء جھان بود، و از لطافت چنگ او تمامت عاشقان اسیر چنگ او گشتھ بودند

النا در آن خان درآمده برابر حجرهء او بنشست، ھمانا کھ طاووس چنگی جلوه کنان پیش آمده اتفاقًا روزی حضرت مو

حضرت موالنا اجابت فرموده از اول روز تا نماز شام . سر نھاد و چنگ در دامن موالنا زده بحجرهء خود دعوت کرد

کنیزکان او را دینار ھای سرخ بخشیده روانھ بنماز و نیاز قیام نموده  از دستار مبارک خود مقدار گزی بریده  بوی داد و 

ھمان روز شرف الدین خزینھ دارِ  سلطان را بر وی عبور افتاد، عاشق و مفتون او شد و طاووس را بھ عقد نکاح . شد

در شب زفاف از او سئوال کرد کھ تا غایت ترا این خوبی و مالحت نبود، در این ایام چھ معنی کھ ترا . ..  خود درآورد

عھء عھد و زلیخای زمان می بینم و آن نیستی کھ پیش از این بودی و این زیب و زینت ترا از کجاست؟ ھمچنان راب

خزینھ دار دلشاد . حکایت تشریف دادن موالنا را تعریف کرد و پارهء دستار او را کھ برو سربند کرده بود، باز نمود

  . گشتھ بحضرت موالنا شکرانھا فرستاد و مرید شد

ار حال طاووس چنگی بجایی رسید کھ حوریان قونیھ و نوریان قدس مریدهء او شدند و میان ایشان صریح عاقبت ک

  3» ....کرامات می گفت و از ضمیر مردم خبر میداد و مجموع کنیزکان خود را آزاد کرده بھ شوھران داد

.  را منقلب ساخت حالت درونی اونشست و مصاحبت موالنا  با طاووس، اثرات عمیقی را در باطن طاووس سبب شده

و ، بر اعجازی کھ در حالت رقص و فطرتش  با موسیقی گره خورده بود ا کھ خود رقص و سماع را دوست داشتموالن

ھرگاه شور و حال و جذبھ ای کھ از طریق موسیقی، چھ سرایندهء آن مرد باشد یا . سماع بدست می آید، نیز واقف بود

چھ کسی بھتر از موالنا بر این اسرار میتواند آگاه باشد و ھرگاه . وحانی و ملکوتی میباشدزن، دست میدھد، سیر آن ر

موالنای مسیحا نفس، با کسی مثل طاووس کھ، بغایت خوش آوازِ  شیرین سازِ  دلنوازِ   جامھ برازِ  نیکو دلربا و 

ند، این اسرار را در میان بگذارد و بھ نادرهء جھان بود، و از لطافت چنگ او تمامت عاشقان اسیر چنگ او گشتھ بود

 در گلستان سعدي آمده .او توجھ کند، خواھی نخواھی کار او بجایی میکشد کھ حوریان و نوریان مریدهء او میشوند

 این مصاحبت و توجھ، اخالص و ارادت موالنا را "روي زیبا مرھم دلھاي خستھ است و كلید در ھاي بستھ " |است كھ 

  .ن میدھدنسبت بھ زن نشا
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  مریده ھای موالنا 

ماع، رقص و پای کوبی را در عصر موالنا، زنان نیز با آن حضرت مجالس و صحبت ھا داشتند و موالنا ھم شرایط س

از جملھء این زنان . برای شان مھیا میساخت و ھمواره آنھا را بھ راه و رسم و سلوک تصوف و عرفان رھنمایی مینمود

 و دل باختھ گان حضرت موالنا بودند، یکی ملکھ گرجی خاتون دختر غیاث الدین کیخسرو دوم از کھ از مریده ھا

گرجی خاتون، از جملھء مریدان خاص آن حضرت . ین الدین خان پروانھ بودحاکمان سلجوقی است کھ زوجھء مع

  :از افالکی  میخوانیم کھ نقل میکند. بحساب میرفت کھ ارادت و پیوند قلبی او نسبت بموالنا تا سرحد جنون بود

 و مریدهء خاص ملکھء زمان ، بانوی جھان، خاتون سلطان، گرجی خاتون رحمھا اهللا کھ از جملھء محبان خالص..  «  

خاندان بود و دایم در آتش شوق موالنا می سوخت، اتفاقا خواست کھ بھ قیصریھ رود و سلطان را از او ناگزیر بود، از 

آنک گزین و صاحب رای رزین بود و تحمل بارِ  نارِ  فراق آن حضرت نداشت، مگر در آن عھد نقاشی بود کھ در 

و در فن خود مانی را در نقش ما فرومانی می گفت و او را عین الدولھء صورتگری و تصویر مصورات مانی ثانی بود 



 
رومی  گفتندی، او را تشریفھا داده اشارت کرد کھ تا صورت موالنا را در طبقی کاغذ رسمی بزند و چنانک می باید در 

نا آمد تا از این حکایت پس عین الدولھ با امینی چند بحضرت موال. غایت خوبی بنگارد و گزار کند مونس اسفار او باشد

ھمچنان سر نھاد و از دور بایستاد، پیش از آنک سخن گوید، فرمود کھ مصلحت است اگر توانی، ھمانا کھ . اعالم دھند

نقاش . طبق چند کاغذ مخزنی آورده عین الدولھ قلم بر دست گرفتھ توجھ نمود و حضرت موالنا بر سر پا ایستاده بود

مشغول شد و در طبقی بغایت صورتی لطیف نقش کرد، دوم بار چون نظر کرد، دید کھ نظری بکرد و بتصویر صورت 

آنچ اول دیده بود آن نبود، در طبقی دیگر رسمی دیگر زد، چون صورت را تمام کرد، باز شکلی دیگر نمود، علیھما در 

متحیر مانده نعرهء . یدبیست طبق گوناگون صورتھا نبشت و چندانک نظر را مکرر میکرد، نقش پیکر دیگرگون می د

ھمانا کھ حضرت موالنا ھمین غزل را سرآغاز فرمود . بزد و بیھوش گشتھ قلمھا را بشکست و عاجزوار سجده ھا میکرد

  :کھ

  کی ببینم مــــــــرا چنان کھ منم..   آه چھ بیرنگ و بی نشــــان کھ منم   

  ن اندرین میان کھ منمکــــو میا..   گفــــــتی اســــــــرار در میان آور   

  این چنین ســــاکن روان کھ منم..  کی شـــــود این روان من ســــاکن   

  بوالعجب بحر بی کران کھ منم..   بحر من غرقھ گشت ھم در خویش   

  تا آخر غزل

ر صندوق مجموع آن صور ھا د.  ھا را بخدمت گرجی خاتون بردندریان عین الدولھ بیرون آمد و کاغذھمچنان گریان گ

نھاده در سفر و حضر خود با خود میداشت و در حالتی کھ شوق آن حضرت او را غالب شدی در حال مصور و ُمَشکل 

  4» می شد تا آرام می گرفت 

..................................................  

ھا داشت و در اکثر موارد با موالنا مشورت زنی دیگر بنام، فخرالنساء، خاتونی نھایت پارسا  کھ با موالنا ھمواره دیدار 

موالنا ھم از فخرالنساء دیدن مینمود و گاھی چنین می افتاد کھ صحبت شان  از پاسی شب گذشتھ، فخرالنساء . مینمود

  .شب را بخانھء موالنا سپری مینمود

..................................................  

کراماخاتون زنی دیگری کھ موالنا .  خاتون و ملکھ گوماج خاتون، خانم سلطان رکن الدیننظام: ھمچنان زنان دیگر مثل 

  . صدیق حضرت موالنا بودندمھ از جملھء دلباختھ گان و مریده ھای این ھا ھ. در باغ او سماع میکرد

.................................................  

 ھمھء آنھا از شیفتھ گان او ، دلھا در ھواي محبت او قدم میزدند واز حد گذشتھ ارادت و اخالص زنان نسبت بھ موالنا 

  زنان آنقابل تفکر است کھ چگونھ و چرا موالنا برای زنان آن روزگاران چنین کشش و جاذبھ ای داشتھ ؟. شده بودند

یس قلب کی بود ا، این مقناطعصر، تمام این ھمھ ھمدلی ، ھمدردی را نسبت بھ موالنا از کجا احساس میکردند؟ موالن

 کمالی داشت کھ با ھرکس برمیخورد، بھ او سرمینھادند؟ این شراب را مستي از كجاست كھ  و چھکھ دل ھا را می ربود

ھركھ جرعھ اي از او مي نوشید، مست و بي ھوش میگشت؟ در مجالس او سخن از کجا میرفت، این سخنان چھ 

 این جوشش و جاذبھ،  دل این زنان میكاشت؟ در حرف و عمل او چھ می دیدند؟اعجاز داشت كھ تخم ارادت را در زمین

  ؟  کشش و مستی و این دریاي معرفت از کجا سرچشمھ میگرفتاین



 
زندان انسان تن او است، چون از وي بیرون آمد در راحت مي . گویند ھر چیز را قوتي است و قوت روح سماع است

معني تصوف نیز چنین است كھ انسان در خود بمیرد و در وجود دوست . یشودافتد و راه براي عروج روحاني باز م

  .زنده شود

  :باز ھم از افالکی میخوانیم کھ نقل میکند

مجموع خواتین اکابر قونیھ پیش خاتون امین الدین میکائیل کھ نایب خاص سلطان بود جمع ) جمعھ ( ھر شب آدینھ ..  «  

کھ البتھ حضرت خداوندگار دعوت کند، چھ حضرتش را بدان خاتون ) س میکردندالتما( می آمدند و البھا میکردند 

آخرت از حد بیرون التفات و عنایت ھا بود و او را شیخ خواتین میگفت و چون آن جماعت جمع شدندی و بحضور تمام 

 پیش ایشان رفتی و منتظر گشتندی بی آنک اعالم کردندی بعد از نماز ِعشا حضرت موالنا ھمچنان بی زحمت تنھا تنھا

در میانھء ایشان نشستھ ھمشان گرد آن قطب حلقھ گشتندی و چندانی گل برگھا برو ریختندی کھ بھ تبرک از آن گل برگھا 

ساختندی و حضرتش در میان گل و گالب غرق عرق گشتھ تا نصف اللیل بمعانی و اسرار و نصایح مشغول شدی، آخر 

نادر و نای زنان از زنان سر آغاز کردندی و حضرت ) دف نوازان( و دفافانِ  ) آواز خوان(االمر کنیزکانِ  گوینده 

موالنا بسماع  شروع  فرمودی و آن جماعت بحالی شدندی کھ سر از پا و کاله از سر ندانستندی و تمامت جواھر و 

فاتی نماید، اصال نظر نمی زرینھ آلتی کھ داشتندی در کفشِ  آن سلطان کشف ریختندی تا مگر چیزکی ثبول کند و اما الت

فرمود و نماز صبح را با ایشان گزارده روانھ می شد، و این چنین شیوه و طریقت در ھیچ عھدی ، ھیچ ولی و نبی را 

خواتین عرب بر او آمدندی و اسرار احکام شرعی پرسیده مستفید ) ص(نبوده است، مگر کھ در زمان سیدالمرسلین 

از خصایص حضرتش بود و ھمچنان شوھران این خواتین در خدمت نایب بیرون سرا گشتندی و آن بر و حالل بود و 

  5» جمع آمده صحبت داشتندی و محافظت کردندی تا مردم اغیار برین اسرار مطلع نشوندی 

.......................................................................................................................................................  

  :افالکی از زبان شیخ محمود، صاحب قرآن نقل میکند کھ

در خان صاحب اصفھانی ، فاحشھ زنی بود بغایت جمیلھ و او را کنیزکان بسیار در کار بودند، ھمانا کھ روزی « 

 خداوندگار افتاده تضرع و شکستگی مینمود، حضرت موالنا از آنجا میگذشت، آن عورت پیش دویده سر نھاد و در پای

 را خبر شد، بیکبارگی بیرون آمدند سر در قدم او نھادند، فرمود کھ زھی ھ ، رابعھ ، رابعھ، کنیزکان اوفرمود کھ  رابع

دی کھ اگر بار کشی شما نبودی، چندین نفوس لوامھء  اماره را کی مغلوب کر! زھی پھلوانان ! زھی پھلوانان ! پھلوانان 

ھمانا کھ از بزرگان زمان یکی گفتھ باشد کھ این چنین بزرگی با قحاب خرابات . و عفت عفیفھء زنان کجا پیدا شدی

فرمود کھ حالیا او در یکرنگی میرود و خود را چنانک ھست . چندین پرداختن و ایشان را بھ انواع نواختن وجھی ندارد

ز دو رنگی بیرون آی تا ظاھر تو ھمرنگ باطن شود و اگر ظاھر و بی زرق مینماید، اگر مردی، تو نیز چنان شو و ا

  .باطن تو یکسان نشود، باطل شود و عاطل گردد

عاقبت االمر، آن خاتون جمیلھ رابعھ وار توبھ کرده کنیزکان خود را آزاد کرد و خانھ اش را یغما فرمود و از نیک بختان 

  6» آخرت گشتھ ارادت آورد و بسیار بندگی ھا نمود 

  .موالنا، آفتاب است و آفتاب را نشاید كھ بر یكي بتابد و بر دیگري نتابد

او پاکبازی و یکرنگی را دوست داشت و آیینھء دلش بھ صیقل حقیقت چنان متجلي بود كھ صورت اسرار غیب پیش 

یتواند یکرنگ ، بلی، ھر کھ نمھ زنان رابعھ و پھلوان خطاب میکردبھ اینگوندیدهء خاطرش مانند صبح صادق بود، 

ظاھر و باطن را یکسان آراستن، جد و جھد میخواھد و .  در کار است و ایثار شجاعت راباشد و بھ یکرنگی رسیدن

  . صدیق استو عاشقان آنچھ کھ انسان مینماید، ھمانگونھ بودن، طریق پاکبازان و عارفان 



 
 کھ بھترین وسیلھ و روش در اد، او میدانستحبت شدن، مسیر انسان را تغیر مید و ھم صموالنا، با یک بار مالقات

ھمین محبت .حبت و از سر اخالص پیش آمدن است و كلید درِ  تمام نیكویي ھا تواضع و فروتني است منسانھا،برابر ا

و عشق موالنا نسبت بھ انسان است کھ کالمش را اثر می بخشد و صداقت ھمین کالم است کھ جان امی و عارف را 

  .معرفت حیات دل است و قیمت ھر كس بمعرفت ُبود و بي طھارت دل، معرفت حاصل نگردد. اندمیسوزند و میشور

ھ، انسان را از  ک ھدف مقدس و واالی موالنا این بود.دی و با تربیھ نمودن انسان عشق میورزموالنا عاشق انسان بود

لت حجاب دل است و ھر كھ را دل  غف. کھ انسان اسیر و ُسخرهء اندیشھ باشداسارت ذھن نجات بدھد و نمیخواست

 طریق عشق ورزیدن و پاکبازی را برای موالنا،. محجوب گشت، از ساحت قبول حق و از نظر معشوق پنھان میگردد

. نا جایگاه بسیار باال و شامخ داشتمرد و زن می آموزاند و چنین کھ از حکایات آورده در باال، دانستیم، زن نزد موال

یک  موالنا، بیدل، و غیره مشاھیر عالی مقام و عرفای وارستھ، الحاقات نادرستی صورت گرفتھ در آثار بزرگانی مثل،

 خواستھ اند با این کار، تغیری را  كھ فكرت ھاي شان در وادي اوھام و حسادت سرگردان اند، از کج اندیشانعده ای

 کھ خوشبختانھ اھل خرد و صاحبان نندده ھای اطراف شان وارد بكدر جھان بینی این بزرگان نسبت بھ ھمنوع و پدی

 غواصان ادب . آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنھان نمود، کھنھ الحاقات را نخورده  بدین باوراندبصیرت فریب اینگو

كشتزار معرفت او چون رخسار دلبران . و ھنر ھمواره از دریاي معرفت موالنا ّدر ھاي ثمین و جواھر نفیس یافتھ اند

  . روضھء بھشت دلگشا و مانند پرطاووس آراستھ است، لیكن چشم بصیرت در كار استزیبا و چون

خداوند، دل ما را بھ نور ادب روشن كند و علمي نصیب كند كھ از كردار نیك، جمال گیرد، زیرا میوهء درخت دانش، 

  . نیكوكاري است
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