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 االنس و العارفات در نفحات شرح حال نساءمقايسة 

  االولياءسفينة

  ♦♦♦♦محمدابراهيم واني

  چكيده
ميان  از دهدمي را سرآمد اديان قرار آناسالم كه دين مبين هاي  ترين برنامه از عالي
هاي قومي، نژادي،  طلبي اسالم بنيان برتري. است هبود انعدالتي نسبت به زن بي برداشتن

هدايت . دده ميصف قرار  ها را در يك و تمام انسان ه،داد لي را پايانو ما تيجنسي
اين درياي رحمت الهي حظ و  تواند از مي كس هر تشريعي، عام و گسترده است و

. و راه تكامل و سعادت خويش را هموار سازد ،ببرددر حد تالش و همت خود اي  بهره
و به عنوان  فتح نمودههاي ترقي را  اند كه قله در طول تاريخ اسالم زنان بسياري بوده

ي برسد كه تبه مقام و منزل دتوان مي همچنين زن. معرفي شدند در جامعهنمونه  زنان
كه در حديثي از  ت او غضب و رضاي الهي را درپي داشته باشد، چنانياضغضب و ر

 :تحضرت فاطمه عليهاالسالم آمده اس ةدر بار اهللا عليه و آله رسول گرامي اسالم صلي
يعني همانا خداوند از غضب فاطمه  .»ب لغضب فاطمه و يرضي لرضاهاضان اهللا ليغ«

 ،جز ازواج مطهرات و بنات طاهرات هب. 1شود مي غضبناك و از خشنودي او خشنود
تعدادي از نساءالعارفات در طول تاريخ اسالم به سبب عبادت و رياضت و پاكي و 

بصري، حضرت  ةرابع. اند كرده كسبكرامات و فرمودات شهرت فراوان و اخالص 

                                                   

 .دهلي دانشگاه ♦

  .533 االعتدال، ذهبي، دارالفكر، ج اول، ص ميزان  .1



  282  قند پارسي

  

هاي اين  محمد و بيبيك مرويه برخي از مثال دمشقيه، ام ةنيشابوريه، حليم ةشعوانه، فاطم
هاي اين نوع  فات تقريباً در تمامي تذكرهراين نساءالعاحيات و فرمودات . باشند مي نوع

و ) ق ه 817-898(از موالنا نورالدين جامي  االنس نفحات. اند هفارسي ثبت شد
 ةاند كه داراي تذكر مهماثر  دو) ق  ه1024-1069(شكوه قادري از محمد دارا االولياءسفينة

حال نساءالعارفات در اين دو اثر ح شر ةاي در بار در اين مقاله مقايسه .نساءالعارفات است
   .شود قلم مي ةسپرد

  كليدي هاي واژه
  شرح حال العارفات، نساء ،كوهداراشاالولياء، موالنا جامي، سفينة، االنس نفحات

  مقدمه
الدين  شمس ةالدين احمد دشتي و نو امظموالنا نورالدين عبدالرحمان جامي فرزند ن

هجري قمري در محل خرجرد واليت جام خراسان  817در سال  محمد دشتي اصفهاني
  :گويد مي خود او در اين باره .تولد يافت

  يثـرب سـرادقات جـالل   ه ز مكه بكه زد   سال هشتصد و هفـده ز هجـرت نبـوي   ه ب

ــه ــدم   ز اوج قل ــز و ق ــاه ع ــرواز گ   1ام پر و بال سست كردهن بدين حضيض هوا  ي پ

ست ا  حكم ارادتيه و هم ب ،مناسبت مولدش واليت جام استه تخلص جامي هم ب
  :فرمايد چون در اين مورد مي .مرشد خود شيخ االلسالم احمد جام داشته استه نسبت بكه 

ــا ــدم ج ــحمول ــم ةم و رش   سـت  االسـالمي  جام شيخ ةجرع  قلم

ــد ــرم در جريـ ــعار ةالجـ   2ست دو معني تخلصم جاميه ب  اشـ

و با اعظام و اجالل  ،هجري قمري در شهر هرات رويداد 898وفات جامي در سال 
  .خاك سپرده گرديده ب نبا حضور دانشمندان و امراء و بزرگا

سامي ة صاحب تذكر. وجود داردر ظف نتالخنويسان ا در مورد آثار جامي بين تذكره
ها آمده است كه تعداد  از تذكره ولي در بعضي ،دهد مي او نسبته بيش از چهل كتاب ب

كتاب و  54يعني  »جامي«حروف تخلص او  ةليفات او از نظم و نثر موافق شمارأت
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ن هفت عنواه هفت مثنوي ب توان از ديوان اشعار، مي ترين آثار جامي از مهم. رساله است
 االنس ، لوايح و نفحاتةامي، لوامع، بهارستان، شواهدالنبوظن ةاورنگ در برابر خمس

ترين كتب ادبي و حكمي و عرفاني است كه  يكي از مهم االنس نفحاتكتاب . ببريم نام
در قرن نهم هجري در شرح حال متجاوز از ششصد تن از علما و فضال و مشايخ 

شهرتي كه در ميان ارباب دانش و  ةواسطه ته و بصوفيه و نساءالعارفات تدوين گش
زبان عربي است كه ه اصل كتاب مذكور ب. نياز است از تعريف و توصيف بيدارد عرفان 

محمد بن حسين سلمي نيشاپوري در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم  ةوسيل  هب
 481متوفي (ري بعد خواجه عبداهللا انصا ؛الصوفيه است قاتبليف يافته و موسوم به طأت

و سپس موالنا جامي  ،زبان هروي تقرير فرموده مطالب آن كتاب را ب) هجري قمري
 ةمجيي متن كتاب هروي را به فارسي درآورد و ترنوا شير علي برحسب خواهش امير

  1 .ام رسانيدجآن را به ان .قه  883بر آن افزود و در سال  را حال صوفيان معاصر خود
شاهزاده محمد داراشكوه قادري پسر ارشد شاهجهان، ولياء االسفينةو اما مؤلف 

ساگرتال اجمير  ةدر خط .قه  1024شب آخر ماه صفر سال  در نصف شاه هندوستاندپا
ه ب .قه  1069الحجه سال  و بعد از يك جنگ خونين داخلي در آخر ذي ،تولد يافت

در داراشكوه . يددر آرامگاه همايون در دهلي مدفون گرد يو .حياتش خاتمه داده شد
رود،  مي شمار همند بدانا و هنر هاي تنها از شخصيت نهشاهزادگان گوركاني هند ميان 

ليفات و أت كليه كه ،است يازدهم هجري ةبنام سد لفين و مترجمينؤبلكه يكي از م
  .فارسي فراهم آورده است زبان  ههاي خود را ب ترجمه

 :دسته تقسيم نموده است به دو يني آثار داراشكوه رائجاللي نا سيد محمدرضا
، االولياسفينةمانند  ،آورده است مطالعات تصوف اسالمي فراهم ةآثاري كه در نتيج

فكر  ةو آثاري كه زاييد ؛العارفين و ديوان داراشكوه نما، حسنات حق ةاالوليا، رسالةسكين
 ياءاالولسفينةكتاب . 2اكبرسرّالبحرين و  مانند مجمع ،هندو است ةتصوف و فلسف

خود . موالنا جامي است االنس نفحاتليف داراشكوه و در حقيقت تقليدي از أت ستينخن
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  :گويد مي اين كتاب در اين ضمن ةدر خاتم داراشكوه
آرايي مقيد نشده  راست است و در عبارت هاگرچه عبارت اين كتاب راست ب«

كرده  نساال نفحاتلعبارت  جا اقتدا ولي بعضي ،فهم نوشته و فارسي ساده و عام
  .1»يز ترك ساختهنخود را  ةو زبان روزمز

بعد از تراجم احوال حضرت پيغمبر و زندگاني خلفاي  االولياءسفينةدر كتاب 
قادريه، نقشبنديه،  ،جنيديه ةشرح حال مشايخ سلسل اربعه ةيماراشدين و دوازده امام و 

در آخرين قسمت  .آمده است سهرورديه و تراجم احوال مشايخ متفرقه چشتيه، كبرويه،
حضرت و ذكر نساءالعارفات  و بنات طاهرات آن صالنبي كتاب حاالت ازواج مطهرات

 ،العارفات آمده است تن از نساء هجدهدر جمع شرح حال  االولياءسفينةدر . آمده است
از . تن از نساءالعارفات ذكر شده است 34شرح حال  االنس نفحاتدر حالي كه در 

داراشكوه تقريباً از  را نت ده اند هذكر شد االولياءسفينةكه در  تن نساءالعارفاتهجده 
  .نقل كرده است با تغيير عبارت االنس نفحات

  :آمده استچنين  االنس نفحات در ضمن شرح حال حضرت شعوانه در
ات خوش منغه نشست، آواز خوب داشت و ب مي عجم بوده، در ابلّه وي از«

ان و عابدان و اربات قلوب در مجلس خواند، زاهد مي گفت و چيزي مي وعظ
  .2»كياتبفات الباكيات المئكانت من المجتهدات الخا .شدند مي وي حاضر

  :نويسد مي داراشكوه االولياءسفينةدر 
فرمودند و  مي نغمات خوش وعظ هنشست و ب مي و در آبلّه اند هاز عجم بود«

  .»شدند ن حاضر ميآواز خوش داشتند، عارفان و عابدان و زاهدان در مجلس ايشا
از عيناً معروف مربوط به حضرت شعوانه را  ةيك قص همچنان داراشكوه

  :نويسد مي او .كند نقل مي االنس نفحات
بسيار چشم تو نابينا شود، گفتند در دنيا  ةترسيم كه از گري مي ايشان را گفتند،«

  .3»اب دوزخ در آخرتذو شدت ع رتر از گو بسيار مرا دوست ةكورشدن از گري
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  :نويسد مي االنس نفحاتدر  در شرح حال حضرت غفيره جامي
معاذه عدويه صحبت داشته، چندان بگريست كه چشم  با وي از بصره است و«

وي نابينا شد، كسي گفت كه سخت است نابينايي؟ وي گفت كه محجوب 
و كوري دل از فهم مراد خدا تعالي در  ،است تر بودن از خداي تعالي سخت

  .1»تر تر و سخت عبامرهاي وي ص
داراشكوه همين عبارت را نقل كرده است ولي در آخر اين عبارت سال وفاتش را 

موالنا جامي در . هجري نوشته است 180داراشكوه وفات او را در سال . افزوده است
  .است ذكري نكردهتاريخ وفاتش هيچ  ةبار

كه   ان دارد، چنانواال و شهرت فراو اي رابعه بصري در ميان نساءالعارفات مرتبه
دو در  هر داراشكوه و موالنا جامي .االولياء رابعه را ستوده استةخواجه عطار در تذكر

  :نويسد ميچنين  رابعه داراشكوه ةدربار .اند هبصري را شرح داد ةآثارشان زندگي رابع
آن داشتند كه در تحرير  ياد برزاصل ايشان از بصره است و حالت فقر «

رفتند و  صحبت ايشان ميه جهت پرسيدن مسايل به ب ثوري گنجد، سفيان نمي
  .2»نمودند وي رغبت مي يموعظت و دعا  هب

 ةولي موالنا جامي رابعه را رابع ،هم آمده است االنس نفحاتهمين عبارت در 
  :نويسد مي رابعه موالنا جامي ةدر بار. عدويه خوانده است

لك ئاللهم اني اس« :گفتروزي سفيان ثوري بر وي درآمد و دست برآورد و «

را؟ گفت مرا وگرياند ت و پرسيد كه چه ميا ، رابعه بگريست، سفيان از»السالمه
يي كه سالمتي  معرض گريه درآوردي، سفيان گفت چون؟ گفت ندانسته  هتو ب

  .3»يي از دنيا در ترك اوست و تو با آن آلوده
  :نويسد مي كند و مي رابعه نقل ةاي معروف دربار ولي داراشكوه قصه

 اند هو گفت ايستادند مي كردند و تا سحر بر پاي مي زشب نما حضرت رابعه همه«
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  .1»راندذگ ت نماز ميعدر شبانروزي هزار رك
  .وليا هم استفاده كرده استاالةاز تذكر داراشكوه در ضمن شرح حال رابعه

  :نويسد مي االنس نفحاتدر ضمن شرح حال فاطمه نيشابوريه در جامي 
 .خراسان بوده است و ابويزيد بسطامي بر وي ثناگفته است يه از قدمافاطم«

 مكه مراجعت هرفت و باز ب مي المقدس در مكه مجاور بوده و گاهي بيت
  .2»تين برفته از دنياأثالث و عشرين و م ةو در راه عمره در سن ،كرد مي

بارت را از و گويا ديگر ع ،نيشابوريه را نيشاپوريه خوانده است ةداراشكوه فاطم
  :نويسد مي كند و مي نقل االنس نفحات

مرد و يك زن ديدم و آن زن فاطمه  كه در عمر خود يك اند هبايزيد بسطامي فرمود«
  .3»را عيان نبوده را خبر نكردم كه آن چيز او از هيچ مقام او .نيشاپوريه است

ه فاطمه روزي نويسد ك مي كند و نقل مي االنس نفحاتداراشكوه اين واقعه را هم از 
از نسوان  :براي حضرت شيخ ذوالنون مصري چيزي فرستاد، شيخ قبول نكردند و گفتند

تر از آن  ايشان گفتند هيچ صوفي در دنيا بزرگ. چيزي گرفتن مذلت و نقصان است
   .بيندنميان  نيست كه سبب در

وفات تاريخ  ةجامي در بار. نوشته است .ق ه 223وفات فاطمه را در سال  داراشكوه
  .ايشان خاموش است
هم  داراشكوه ياد فراهم ساخته است وزموالنا جامي تفصيالت  در اين مدخل

 تفاوت ميان دو اين است كه موالنا جامي اشعار عربي را نقل. كرده است طور نقل همين
  .آن اشعار را نگاشته است ةجمرت داراشكوه كند و مي

  :موالنا جامي
ــا  معشــرالناس مــا جننــت ولكــن« ــاحي  ان ــي ص ــكراته و قلب   س

ــاً    ــم ات ذنب ــدي ول ــتم ي   غير جهدي في حبه و اقتضـاحي   اغلك
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ــب  ــب حبيـ ــه بحـ ــا مفتونـ   لست ابغي عن بابـه مـن براحـي     انـ

  و فسادي الذي زعمـتم صـالحي    فصالحي الـذي زعمـتم فسـادي   

  1»و ارتضاه لنفسـه مـن جنـاحي     ما علي من احب مـولي المـوالي  

  :داراشكوه
ظاهر مستم و دل من هشياراست، مرا ه گناهي ندارم و ليكن باي گروه مردم «

محبت  ةو من شيفت ،يابم خود نمي رايد و بغير از محبت او گناهي د در بند كرده
پس آنچه صالح من  ،كرد توانم فرماني نمي ام كه از درگاه او بي و دوستي

 و ،دانيد صالح من است مي ايد فساد من است و آنچه فساد من انگاشته
وي گناهي  و راضي باشد برا شخصي كه خداوند خود را دوست دارد از

  .2»نيست
  :نويسد مي محمد موالنا جامي ام ةدر بار

 مرا او در .سفر حجاز رفت ههمراه پسر خود ابوعبداهللا بن خفيف از راه بحر ب«
  .3»و مجاهدات بسيار است فاتمكاش

 االنس نفحات رافزايد كه د مي را اين عبارت كند و مي داراشكوه همين عبارت را نقل
  :هم آمده است

كردند تا شب قدر  گويند كه شيخ ابوعبداهللا در عشر اخير رمضان احياء شب مي«
محمد در درون متوجه نشسته  ّايشان ام ةكردند، والد بام آمدند نماز مي  هيابند، ب
محمد، اي  ناگاه انوار شب قدر بر ايشان ظاهر شدن گرفت، آواز داد كه اي ؛بودند

و بر  هشيخ فرود آمدند و آن انوار را ديد .طلبي اينجاست فرزند آنچه تو آنجا مي
  .4»خود بدانستم ةاز آن وقت قدر والد :فرمودند خود افتادند، شيخ مي ةقدم والد

 امام يافعي ةحواله ب االنس نفحاتمصريه موالنا جامي در  ةأامردر ضمن شرح حال 
  :نويسد مي
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ه در گرما چه در سرما ، چكرد سال بر يكجاي اقامت مصر سي در نواحي زني«
  .1»سال هيچ نخورد و هيچ نياشاميد از آنجا نرفت و در اين سي

از علما  :كه نويسد مي در نفحات موالنا جامي خوارزميه ةأامرشرح حال و در ضمن 
  .ميدهشاز بيست سال هيچ نخورده و هيچ نياياد ازنقل است كه در خوارزم زني بود كه 

 رادو واقعه را با حضرت فاطمه كه نام پدرش  هر اين االولياءسفينةداراشكوه در 
همچنين در ضمن شرح  .كند كه كامالً يك اشتباه است مي نويسد، منسوب مي عطار

  :نويسد مي كرده است و شيخ ابوسعيد ابوالخير را نقلسخن حال بيبيك مرويه جامي 
پيرزني بود كه  مرو بوديم،ه گويد كه ب مي تعالياهللا  شيخ ابوسعيد ابوالخير قدس«

ما  .ام اي ابوسعيد بتظلم آمده :ما آمد و گفت زدنب ،را بيبيك مرويه گفتندي او
من  ،نفس بما بازمگذار كنند كه ما را يك مي مردمان دعا :گفت !برگوي :گفتيم

من العين بمن بازگذار تا ببينم كه ةفگويم كه مرا يك طر مي است كه سال سي
  .2»هنوز اتفاق نيفتاده است ؟يا من خود هستم ،كيم

ولي اين واقعه را هم  ،دهد مي حواله از موالنا جامي ءاالولياةسفينداراشكوه در 
  .كند كه يك اشتباه ديگر است مي گويد، منسوب مي فاطمه كه او را دختر عطار همان  به

 االنس نفحاتو  االولياءسفينةالعارفات كه به طور مشترك در  اي نساء عده
بكر و حليمه  المثني، تلميذه سري سقطي، فاطمه بنت ابي مانند فاطمه بنت اند هذكرنشد

حضرت خديجه  سه،يو حضرت زاهده، حضرت نف ،االنس نفحاتدمشقيه وغيره در 
در ضمن در شرح حال اين و ، االولياءسفينةجمال خاتون وغيره در  بي واعظه و بي

كه موالنا جامي تفصيالت  در حالي ،بسيار اكتفا نموده است داراشكوه العارفات نساء
  .ده استرياد فراهم آوز

  نتيجه
. اثر قرن يازدهم است االولياءسفينةدر قرن نهم نوشته شده است و  االنس نفحاتكتاب 

كه  .ق ه 1049المبارك سال  ماه رمضان موهفت ستيداراشكوه اين كتاب را در شب ب
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يكي از  االولياءسفينةبدون شك . اتمام رسانيد  هب ست،وپنجم از سن او ستيسال ب
ولي اين هم يك  ،هاي مهم و معروف عرفاني است كه در هند فراهم آمده است تذكره

 زي مخصوصاً ادهاي متعد ليف از كتابأحقيقت است كه داراشكوه در اين ت
عارفات احوال مشايخ تا شرح حال نساءال ةاز ترجم. االنس استفاده كرده است نفخات

 داراشكوه چون در پايان كتاب .است االنس نفحاتلياء در حقيقت تقليدي از واالسفينة
تقليد  االنس نفحاتداند و معترف اين امر است كه او از  مي موالنا جامي را استاد خود

دست  را از االنس نفحاتاز آغاز كتاب تا پايان كتاب روش تقليد  داراشكوه .نموده است
 و نساءالعارفات اطالعات را تعدادي از مشايخ احوال ةدر ضمن ترجمو  ،نداده است

 االولياءسفينةبگوييم كه  يمتوان مي هرچند كه. كرده است اقتباس االنس نفحاتاز  مو موبه
سلسله ه ولي شرح حال مشايخ سلسله ب ،است االنس نفحاتشكل مختصر و جديد  يك

كه البته  ،بخشد مي داراشكوه را امتياز ركه اين اولين اث ،يك ويژگي مهم اين كتاب است
  .ويژگي عاري استين ا ازاثر موالنا جامي 
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