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  سهِم زنان صوفيه در گسترش اخوِت جهاني
  ∗سيده خورشيد فاطمه حسيني

دو  دهد كه از ديرباز در ارتقاي فرهنگ جهاني مردان و زنان، هر تاريخ نشان مي
هاي شاياني از لحاظ سياسي و علمي و اجتماعي  پيشرفت, خدمات شاياني انجام داده

اند ولي متاسفانه اثر قابل توجهي از  شتههمين طور در تصوف و عرفان تفنّي دا. اند داشته
گرچه سيماي تابناك برخي از زنان عارفه در ادبيات . متون عرفاني زنان در دست نيست

  .يادگار مانده است عرفاني به
دو را  زن و مرد بدون تفريق دو جنس است و هر  مجيد خطاب خداوند بهقرآندر 

  :فرمايد چنانكه در آية شريفه مي. استداده  خداوند يكسان مورد لطف و نعمت قرار
 الذّاكرين  و…الصابرات الصابرين و الصادقات و الصادقني و القانتات و القانتني و و”

١“الذّاكرات اهللا كثرياً و.  
  :شود در جاي ديگر ارشاد باري تعالي مي

  .٢“هو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبةً من عمل صاحلاً من ذكٍر او اُنثي و”
ارشاد . اعالم شد كه در راه حق و خداجويي هيچ مانعي از لحاظ جنس نيست

يعني كار مبني است بر عمل خالص و . ٣“ِانّ اَهللا الينظُر ايل صوِركُم”: مرسل اعظم است
  .نيت نيك نه بر صورت
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  ٨٤  قند پارسي

  

اول كسي كه ! چون فردا در عرصات آواز دهند يا رجال”طبق گفتة عباسة طوسي 
  . بود١“جال نهد مريمپاي در صف ر

اگرچه . اند پس زنان از صدر اسالم سهم بسزايي در پيشرفت و اصالح جامعه داشته
عنوان يك بانوي عارف  اهللا عليها را به در تاريخ عرفان و تصوف حضرت خديجه سالم

خداي يكتا و  اند ولي از ديدگاه منصفانه او اولين عارفة اسالمي است كه به نشناخته
ايمان آورد و با تالش حق براي وصال خدا آنچه داشت در راه معبودش صرف پيامبر 

جان خريد تا دين صلح و محبت اسالمي در سرزمين  كرد، سرزنش روزگار را به
جامعة عرب دوستي و مروت را ناديده گرفته بود ولي . عربستان گسترش پيدا كند

عنوان آينة  مآب را به  و رسالتوصال رب كريم تحمل كرد ها را در خديجه تمام مشقّت
چنان در  بينيم و هم بهترين آثار عرفان را در زندگاني وي مي. دانست جمال ذات مي

  .شيوة عارفانة زندگي دختر وي
پس از ايشان رابعة عدويه يا رابعة بصْري زن معروف از زنان سدة دوم هجري 

ظهور آمد از تأييدات غيبي اين  چندين رويداد كه از زمان تولّد وي به. آيد شمار مي به
پدر و مادرش آن قدر مفلس و . جهان آمد شب بود وقتي كه او به. زن عارف بود

شوهرش  مادر رابعه نگران شد و به. دست بودند كه در خانه چراغي هم نداشتند تهي
پدر رابعه كه بسيار خوددار بود و در . گفت كه از همسايه چراغ بياور تا ناف بريده شود

بناي  كرد، بر جز خدا پيش كسي دست سؤال بلند نخواهد ل خود عهد كرده بود كه بهد
كرد كه ايشان  خانم بهانه گرديد و به اي رفت و باز خانة همسايه توصية خانم به

اهللا عليه و آله  در خواب نبي آخر صلّي. تنگ بود و خوابيد پدر رابعه دل. اند خوابيده
گويند كه چرا غمگين هستي؟ آزرده مباش كه  كنند و مي سلّم را ديد كه دلجويي مي و

  .٢شد اي است كه شفيع هفتاد هزار نفر از امت من خواهد اين دختر سيده
  :سلّم فرمودند كه حضرت صلّي اهللا عليه و آله و آن
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٨٥

  

او بده كه تو هر شب صد بار  پيش عيسي كه امير بصره است برو و پيغام من به”
و شب جمعه چهار صد بار، ولي چرا اين شب جمعه فرستي  صلوات بر من مي

گردد و اين مبلغ را  صلوات نخواندي؟ پس كفّارة آن چهار صد دينار زر مي
  .“من بده به

دست  حيا مانع بود، به. پدر رابعه چون بيدار شد اين خواب را روي كاغذ نوشت
ه از فرط عيسي كاغذ را ديد و پيام رسول را خواند. كسي كاغذ پيش عيسي فرستاد

جهت  النبيين و چهار صد دينار به مسرت، ده هزار دينار زر صدقه براي يادآوري خاتم
روا نيست كه تو . پدر رابعه بدهيد و بگوييد كه دلم مشتاق ديدار توست پيامبر داد كه به

روبم و من  آيم و خاك آستانت مي اي، خودم مي مآب مشرف شده زيارت رسالت كه به
  .ترا بينم
بعه در خردسالي دچار درد يتيمي شد و اهل بصره هم در قحط و خشك سالي را

باآلخر بعد از فوت پدر و مادر كسي حال رابعه و خواهران رابعه را . گرفتار شدند
آن مرد . چنگ مردي ستمگر افتاد خواهرانش پراگنده شدند و خود رابعه به. نپرسيد

درد يتيمي و   كنيزي و اسارت هم بهسان بدين. درمي چند فروخت ستمگر رابعه را به
چه در خدمت صاحب خود بود هيچگاه  اين زن پاكباز گر. خانماني او افزوده شد بي

ديد و عاشقانه عبادت ذات  كوتاهي نكرد و همواره خود را در پيشگاه حق حاضر مي
  .كرد همتا را مي بي

ر منزل صاحبش امو كرد و روز در حالي كه روزه داشت به ها عبادت مي رابعه شب
شبي خواجه از روزن حجره ديد كه رابعه در حالت سجده محو مناجات . پرداخت مي

؛ ١است و قنديلي بدون سلسله باالي سرش آويخته و تمام خانه از آن نوراني بود
كرد كه الهي تو از اسرار دل من واقفي كه همة  حالي كه رابعه چنين زمزمه مي در

ساعتي از خدمت تو . وشني چشمم فداي بارگاه تو استآرزوي من پابند رضاي تو و ر
  .آسوده نيستم ولي چه كنم كه مخلوقي عاجز و زير دست هستم
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  ٨٦  قند پارسي

  

درد آمد و  خواجه از اين مناجات كنيزش آن قدر متأثّر و محزون شد كه دلش به
  .روز ديگر او را در راه خدا آزاد كرد

 براي عبادت و خداپرستي اي زندگيش را رابعه فرصت را مغتنم شمرد و در خرابه
ها هزار  شب. اي گرفت و در آنجا سرگرم عبادت شد بعد از خرابات صومعه. وقف كرد

  .مقام وااليي نايل گرديد كرد و در تصوف به ركعت نماز ادا مي
درياي عشق الهي پيوسته  بدون شك رابعه عارفي روشن ضمير و وارسته بود كه به

  :گويد  مبرا و منزّه بود تا آنجا كه حسن بصري ميهاي نفساني دلش از خواهش. بود
در . ظاهراً او زن بود ولي در باطن فرشته صفت. روزي من نزد او نشسته بودم”

حسن بصري . “شد كه من مرد هستم و او زن است ذهنش اين خيال پيدا نمي
من خود را مفلس ديدم و او را ”گويد كه  خيزد، مي چون از صحبت او برمي

  .“فتميا مخلص
پاسخ  غيرخدا را دليل ترك سنّت آورده و در رابعة عدويه خوف از مشغول شدن به

  :يكي از خواستگارانش نوشت
  .١“بدان كه زهد در دنيا راحت تن و دل است و رغبت آن غم و اندوه به بارآرد”

  رابعه بصري در آثار عرفا
شاهد عيني است كه نويسد كه خادمة رابعه   ميالصّفا ةصفوابن جوزي در كتاب خود 

ماند و براي چند لمحه  دار بود و تا صبح مشغول عبادت مي زنده رابعه عابدة شب
آنگاه عبادت روزانة “ خسپي؟ اي نفس چه اندازه مي”: گفت خود مي پس به. خفت مي

  .كرد خود را آغاز مي
  :كند ، او را با اين صفت ياد مياالوليا ةتذكرشيخ عطّار در 

اص، آن مستورة ستر اخالص، آن سوختة عشق و اشتياق، آن آن مخدره خدر خ”
الرجال، ثانية مريم، صفيه،  شيفتة قرب و احتراق، آن گمشدة وصال، آن مقبول

  …“العدويه بعةرا
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٨٧

  

در معاملت و معرفت مثل نداشت و معبر جملة بزرگان عهد ”: گويد و نيز مي
  .“خويش بود و بر اهل روزگار حجتي قاطع بود

 اين دو بيت عاشقانة پرشور و المعارف عوارفلدين سهروردي در ا شيخ شهاب
  :حال عربي را از او نقل كرده است كه خالصة آن اينست

تن من . ام آنكه بخواهد با من بنشيند بخشيده خدايا تو همدل مني و تن خود را به
يعني من . همراه همنشين من است در حالي كه معشوق دل من انيس من است

حق نه از راه چشم  راه به: نيز گفته است. تن حاضرم و با او با دل و جان  بهديگران با
  .است نه از راه گوش نه از راه زبان، تنها راه راه دل است

. بكوشيد تا دل را بيدار داريد كه چون دل بيدار شد او را با يار حاجت نيست”
 چه كند؟ يعني دل بيدار آنست كه گم شده است در حق، و هر كه گم شد يار

  .“ آنجا بودالفناء يف اهللا
قرار و دلباخته و  تاب و بي دار بود بلكه عاشقي بي رابعه نه فقط نمازگزار و روزه

طالب نقل   بن ابي)ع(حقيقتاً همان طور عبادت كرد كه از حضرت علي. جان سوخته بود
  :شده است

  .“يا اهلي صبرت علي عذاِبك فكيف اَصِبر علي ِفراقك”
  :ين در نيايش خود گفتهمچن

كنم آن را از من دريغ كن و اگر از خوف  الهي اگر براي بهشت تو را عبادت مي
كنم آن  كنم مرا بدان مبتال كن و اگر براي جمال باقي عبادت مي دوزخ تو را عبادت مي
  .را از من دريغ مدار

ين خواند و چون شعلة عشقش در ساير او همواره اشعار عاشقانه براي خدا مي
  .١كردند رفتند و از او اقتباس مي مجلس او مي عرفا به. كرد گرفت آنها را نيز مشتعل مي مي

  رابعه بنت كعب قُزداري: زن عارفة ديگر
نژاد  قُزدار نام جايي است بين افغانستان و پنجاب، و رابعه در آن ناحيه از قبيلة تازي

حالش  شرح. ست نيستدربارة زندگي اين بانو چيزي در د. جهان گشود چشم به
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  ٨٨  قند پارسي

  

گردد ولي  عموماً در دنيا شهرت خانواده از پسر مي. پراگنده در اوراق تاريخ ثبت است
اي را نيز كه در آن  رابعه نه فقط نام پدر و برادر بلكه نام قبيله. اينجا برعكس است

  .كرد شهرت داد زندگي مي
 نيمة اول سدة رفت و در شمار مي چه پدرش كعب قُزداري از بزرگان عرب به گر

چهارم هجري، وقتي كه پادشاهان ساماني بر تخت سلطنت متمكّن شدند، پدرش كعب 
خاندان قُزداري و آباء و اجداد . كرد قندهار و بلخ حكومت مي» بست«در ناحية سيستان 

  .١هاي دراز بر خالفت عرب تسلّط دشتند كعب تا سال
  :نويسد علي اكبر مشير سليمي چنين مي

شد اصالً تاريخ نام و  ت كه اگر اين دختر در اين خانواده پيدا نميعجب اينس”
  .٢“كرد نشان ايشان را فراموش مي

 دانشگاه دهلي از نگارنده چاپ تحقيقات فارسي در مجلّة ٣اي دربارة رابعه مقاله
  .نكاتي دربارة رابعه اشاره نموده است شده است كه در آنجا به

بر زبان عربي و فارسي تسلّط داشت و مركز . شعور بود رابعه زني با فهم و ذي
  .داده بود» العرب زَين«توجه صاحبان فضل و هنر شد، چندان كه پدرش او را لقب 

  رابعه قُزداري از ديدگاه عرفا
جامي نام او را در شمار زنان زاهد و صوفي آورده و از قول ابوسعيد ابوالخير گفته 

  .٤هاي مجازي نبود اما عشق او از قبيل عشقاست كه دختر كعب عاشق بود بر غالمي 
  :رضا قلي خان هدايت نوشته است

پدرش كعب نام در اصل از اعراب بود و در بلخ و . زادگان است او از ملك”
كعب . قُزدار و بست، در حوالي قندهار و سيستان و حوالي بلخ كامرانيها نموده

. گفتند العرب نيز مي زينپسري حارث نام داشته و دختري رابعه نام كه او را 
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٨٩

  

رابعة مذكوره در حسن و جمال و فضل و كمال و معرفت و حال وحيدة 
روزگار و فريدة دهر و ادوار، صاحب عشق حقيقي و مجازي، فارس ميدان 

  .١“ادبيات فارسي و تازي بوده
  :نويسد شبلي نعماني مي

. ر بوده استكه معاصر با رودكي است، داراي طبع سرشا) بلخي(رابعه قُزداري ”
عالوه بر شاعري در . گفت خوبي شعر مي دو به در زبان فارسي و عربي هر

  .٢“صباحت منظر و فضل و كمال سرآمد زنان عصر خويش بوده است
اما از اين حقيقت روگرداني ممكن نيست كه از خلقت بشر تا اين دوره ستايش زن 

 اگر در يك طرف رودكي از .اي دارد بناي حيا و ناموس مسئله در جامعة اسالمي بر
گرفت،  سخنراني خود در دربار پادشاهان ساماني مورد توجه امرا و بزرگان قرار مي

 .كرد سرا زمزمه مي هاي دور و دراز دختري در حرم همان زمان در يكي از گوشه
كرد كه  وجود استعداد و ظرافت انديشه در محيطي متعصّب زندگي مي رابعه با

در ظاهر اشعارش مبني بر مفروضة عشق . داد د و هنرآفريني نميزنان اجازة رش به
بكتاش است، اما در حقيقت مملو از عشق و ايمان بود و در عشق حق تعالي رضايت 

خبر از مالمت جامعه و از طنز  در نتيجه بي. ترسيد از اتّهام نمي. داشت حق را دوست مي
  .مردم مستغرق در عشق الهي بود

  :كند ا زبان تمثيل و كنايه عرضه ميتلخي دوران را ب
  مرا به عشـق همـي متّهم كني به خيل

  چه حجتي آري به پيـش خداي عزّوجل
  تو نخواهـم جحيـم با تو رواست نعيم بي

  تو شكر زهر است و با تو زهر عسل كه بي
*  
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  ٩٠  قند پارسي

  

  اال اي بـاد شـب گيـري پـيـام مـن بـه دلـبر بـر
   با دل بـرابـر بربـگو آن مـاه خـوبـانـرا كه جـان

  روي خود به هجر آري  اگر خواهي كه خوبان را به
  يـكي رخسـار خـوبت را بـدان خوبـان بـرابـر بـر

  سـوزم به تابه بـر تو چون ماهي و من ماهي، همي
  غـم عشـقت نـه بس باشـد جفـا بنهـادي ازبر بر

  مـدار اي بنت كعب انـدوه كه يار از تو جـدا مـاند
   دراز آيـد گـذر دارد بـه چـنـبـر بررسـن گـرچـه

  آرا شاهزاده جهان: زن عارفة ديگر در دورة تيموريان هند
آرا  جهان. دنيا آمد ميالدي به ١٦١٤يكم آوريل / هجري١٠٢٣ صفر ٢١اين زن عارفه 

ممتاز محل است كه  دختر شاهجهان پادشاِه هند است و مادر وي بانو بيگم ملقّب به
  .آن ملكه ساخته شده استيادبود  تاج محل به

 دانشگاه دهلي در سال تحقيقات فارسي در مجلّة ١اي آرا، نگارنده مقاله دربارة جهان
اين . آرا يكي از اولياءاهللا و خاصان خدا بود جهان. چاپ رسانده است ميالدي به ١٩٩٧

. ردك زن زاهده كه دلش پر از معرفت بود، بيشتر اوقات را صرف مطالعة آثار عرفاني مي
  :نويسد  مياالرواح مونسآرا در  جهان
 مجيد هيچ امري قرآناين ضعيفة راجيه بعد از اداي فرض و واجبات و تالوت ”

. داند اُهللا ارواحهم نمي تر از ذكر حاالت و مقامات اولياي كرام قَدس شريف
مطالعة كتب و رسايلي كه مشتمل بر  آن خالصة اوقات خود را جز به بنابر

  .٢“نمايد ادت مآل بزرگان دين و اكابر صاحب يقين است صرف نمياحوال سع
او و . كرد آرا زني صالحه بود و آيين و روش عارفان را دنبال مي حقيقتاً جهان

  .٣سلك پيروان سلسلة قادريه درآمده بودند برادرش داراشكوه به

                                                   
، بخش فارسي دانشگاه تحقيقات فارسي، مجلّة “شخصيت جهان آرا دختِر شاهجهان پادشاه تيمور”مقاله : ك.ر  .1
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٩١

  

نظر  جيو و سخنان متصوفه بود و مشايخ صوفيه را به آرا تحت تأثير ميان جهان
. وحدت الهي است نظر وي مقصد بزرگ حيات انساني قرب به به. نگريست احترام مي

 االولياء سكينةدر . برادرش داراشكوه هم مردي با ورع و تقوي و اهل توكّل و صفا بود
جيو، خواهر خود را با اوصاف زير همشيرة بزرگ متّصف كرده  در ذكر شيخ زمان، ميان

  :است
  .١“واصله، كامله, عابده, عارفه, مريم وقت, فاطمه, رابعة عصر”
  االرواح  مونس
اي است   تذكرهاالرواح مونس. مشايخ و عرفا ارادت و عقيدت بسيار داشت آرا به جهان

الدين چشتي، شيخ حميدالدين ناگوري، حضرت  از مشايخ چشت مانند حضرت معين
, الهي محبوب معروف بهالدين محمد  حضرت نظام, شكر گنج شيخ فريدالدين معروف به

 االرواح مونسكه در » روشن چراغ دهلي« حضرت شيخ نصيرالدين محمود معروف به
  .از آنها ياد شده است

بر سخنان و ارشادات مرشد اوست و در شش باب  آرا مشتمل اين اثر بارز جهان
  :تقسيم شده است

  .الدين چشتي حضرت خواجه معين: باب اول -١
 .لدين بختيار كاكيا حضرت قطب: باب دوم -٢
 .حضرت شيخ حميدالدين ناگوري: باب سوم -٣
 .»گنج شكر« حضرت شيخ فريدالدين معروف به: باب چهارم -٤
 .»محبوب الهي«الدين اولياء معروف به  حضرت شيخ نظام: باب پنجم -٥
 .»روشن چراغ دهلي« حضرت شيخ نصيرالدين معروف به: باب ششم -٦

اين نوع . هاي اولياءاهللا را بيان كرده است هاو در ضمن ذكر احوال مشايخ انديش
هايي كه آنجا مورد بحث قرارگرفته شده از لحاظ  ها از خود اوست و نكته صحبت

  :گويد طور مثال در شناخت عارف مي به. موضوع خيلي جالب است
                                                   

مؤسسة , چند و جاللي ناييني كوشش دكتر تارا ، بهاالوليا سكينة :قادري هندي، شاهزاده محمد داراشكوه  .1
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  ٩٢  قند پارسي

  

عارف حقيقي مرگ را . خبر باشد عارف حقيقي آنست كه از دين و دنيا بي”
عارف آنست كه چون صبح . كند و دنيا را ترك ميدوست دارد و راحت انس 

عارف كسي را گويند كه اگر هر روز صد هزار . بيدار شود از شب يادش نيايد
و عارف آنست كه جميع . اي برون ندهد اسرار تجلّي بر وي نازل گردد شمه

علوم بداند و صد هزار معاني بيرون دهد و همه در بحر معاني شناوري كند تا 
 اسرار و انوار الهي برون آرد و پيش جوهري مبصّر عرض كند تا معلوم دري از

  .١“شود كه او عارف است
آرا خودش سروده  احتمال قوي جهان  ثبت شده بهاالرواح مونسشعرهايي كه در 

  :است
  آنجا كه كمال كبرياي تو بود

  حمـد و نثاي تو بودما را چه حِد
  عالم نمي از بحر عطاي تو بود
 هم حمد و ثـناي تو سزاي تو بود

*  
  وصفت بيان ما همه هيچ اي به

   ما همه هيچخيالد بينهر چه 
 كنه حـقيقتت نـرسـيم مـا بـه

  همه آِن تـو آِن مـا همه هيـچ
   ما همه هيچهر چه گويد زبان

 اي يقين و گمان ما همه هيچ
ترش در پايان بايد بگويم كه اين زنان متعارفه در پاكسازي و تربيت بشر و گس

عالوه بر اين زنان . هاي ايشان را ناديده بگيريم اخوت سهيم بودند، پس نبايد كه خدمت
  :بسياري نيز در وادي سير و سلوك بودند، مانند

بي حبه  بي, بي نور بي, مستوره بي بي, بي زليخا بي فاطمه سام، بي رابعة اثير، بي
، دختران ابوالقاسم »شكر گنج« بهبي اولياء والدة شيخ فريدالدين معروف  آرا، بي جهان

  .قشيري، همسر خضرويه
اند، اما در اين مقالة  اند كه هر يك سرمشق مرداني بوده و زنان ديگري وجود داشته

  .كوتاه مجال شرح احوال همة آنها نيست
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٩٣
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