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نقش زن در عرفان و تصوف

* مريم نجفيـ*دكتر اسحاق طغياني

چكيده
عرفان و تصوف، تفكري ديني است كه در جامعه شكل گرفت و گسترش يافت و عطر آن در 

را به سوي خود كشاند؛ چون ميان قشرهاي مختلف جامعه پراكنده شد و زن و مرد و فقير و غني 
آگاه خويش به دنبال آن است، و از آنجا كه داشت كه هر انساني در فطرت ناخودحقيقتي را در بر

حركتهاي سياسي، : جرياني سازگار با دين و مذهب بود، براي زنان محدوديت ديگر حركتها، مانند
 و توانستند، به صورتهاي گوناگون، زنان نيز از اين فرصت استفاده كردند. را نداشت... اقتصادي و

.گذار باشنددر اين عرصه حضور پيدا كنند و تاثير
ةنقش زنان در عرفان و تصوف، تنها روي آوردن به عرفان و صوفي شدن نبود، بلكه نحو
همكاري يا عدم همراهي آنان، به عنوان عضوي از خانواده، با مردان صوفي، و ديدگاه ايشان 

كرد، و اعتقاد و ارادت آنها نسبت كه در دو جنبه مخالفت يا موافقت بروز مينسبت به صوفيان، 
 صوفي و نقل كرامات دربارةبه صوفيان و تأثير پذيري ايشان از نظرات اجتماع در قضاوت 

انگيز و گاهي غير قابل باور، همه بيانگر چگونگي حضور زن در عرصه عرفان و نظرات او شگفت
.در اين باره است

ين مقاله سعي شده است نقش زنان، در عرفان و تصوف و ديدگاه آنها درباره عرفان و در ا
.شودعرفا بررسي 

عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان* 
دانشجواي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان* 
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هاي كليديواژه
. عرفاانعرفا، خواهران زن، عرفان و تصوف، اعتقاد، انكار، همسر

مقدمه
 حضور  هموارهزنان به عنوان اعضاي اجتماع و شريك زندگي مردان، در سير عرفان و تصوف

، اما عقايد و افكارشان درباره بوده استهرچند حضور ايشان در عرفان كمتر از مردان . اندهشتدا
 بسزايي برجا نهاده عرفان و تصوف و نحوه برخوردشان با اين امر، در روند عرفان و تصوف تأثير

، اما نداهآنها در عين حال كه مسؤوليت پرورش فرزندان و انجام امور خانه را به عهده داشت. است
رود تا تاريخي را بسازد و فراموش نكرده بودند كه در محيط اطرافشان جرياني مطرح است كه مي

 غبار مسؤوليتهاي اند،همواره كوشيده،، بنابراينخيره سازدچشمان بشريت را به سوي خود 
 به ، خود را به عالم عرفان و تصوف برسانند،خانوادگي و محدوديتهاي اجتماعي را كنار بزنند

 بر اساس ديدگاههاي خود واكنشهاي متفاوتي نسبت به تصوف ،نحوي در آن ايفاي نقش كنند
 ارادتمندان صوفيان باشند و در مجالس وعظ آنها حاضر شوند، يا به نقل وداشته باشند و گاهي جز
.  يا به مخالفت با صوفيان برخيزند وكرامات عرفا بپردازند،

نقش زن در زندگي عرفا
كرد و شان با مردان عادي فرق ميآوردند، نحوه زندگيي كه مردان به عرفان روي ميهنگام

بعضي از اين مردان براي رهايي . شد مي متفاوتتفسيرشان از زندگي و دنيا، با برداشت اطرافيان
 يا گاهي ؛رفتندكردند و به سفر ميشان را رها مياز دنيا و پرداختن محض به حق تعالي، خانواده

واكنش زنان به عنوان شريك . شدندمكه ساكن مي: ا صوفيان ديگر در مكانهاي مذهبي، مانندب
ما در اينجا . زندگي ايشان و نوع برخورد مردان با ايشان، در اين موارد قابل تأمل و بررسي است

 در زندگي  كهـهايي از مرداني كه به عرفان روي آوردند و همسران اين مردان رانمونه
. كنيم بيان ميـ نقش مثبت يا منفي داشتندنشانشوهرا

گذشت كه  احمد يزيد كاتب، همراه جمعي از غالمانش از محلي مييروز: اند كهنقل كرده
در همان لحظه كه احمد وارد . صداي سري سقطي را شنيد و با همراهانش به مجلس سري رفت

 انسان نيست و در عين حال هيچ تر ازدر هجده هزار عالم موجودي ضعيف«: گفتشد، شيخ مي
كند؛ در حالي كه اگر همين موجودي نيز به اندازه انسان نسبت به خدا عصيان و سركشي نمي

».شودانسان نيكوكار و صالح شود، حتي از فرشتگان نيز برتر مي
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135□نقش زن در عرفان و تصوف   

اين سخنان احمد را دگرگون كرد و او پس از شنيدن اين سخنان از نزد شيخ بيرون آمد و راه 
 فرزند جوان و ،اي شيخ«: زني نزد شيخ آمد و گفتچند روز بعد، پير. ابان در پيش گرفت و رفتبي

:  شيخ گفت».شادابي داشتم كه پس از آنكه به مجلس تو آمد، ديگر به خانه بازنگشته است
گردان شده است، هر وقت نزد من آمد، تو نگران نباش، پسرت توبه حقيقي كرده و از دنيا روي«

مادر و . شيخ به مادر اطالع داد.  پس از چند روز احمد كاتب نزد شيخ آمد».كنملع ميرا مط
 خود را به پاي او  انداخت ،پسر چون پدرش را ديد. همسر احمد با پسر كوچكش، نزد شيخ آمدند

اگر فرزندت تو را «: همسرش گفت. تا او را به خانه ببرد، اما احمد نپذيرفت و خواست بازگردد
 احمد لباس نيكو را از تن فرزند ». چه بگويم؟ اگر مي خواهي بروي، او را نيز با خود ببر،خواست

. بيرون آورد و گليمي به او پوشاند، اما همسر دلش بر پسر سوخت و او را از احمد باز پس گرفت
عطار، (تواني از من جدا شويتو آزادي و مي«:احمد هنگامي كه خواست برود، به زن گفت

1370:289.(
كند با واسطه قرار دادن فرزند، احمد را از رفتن در اين ماجرا همسر احمد ابتدا سعي مي

فرزند پوشانده و قصد دارد او را بيند احمد، لباس پشمي خشن برمنصرف كند، اما هنگامي كه مي
اش وادهپذيرد او را نزد خود نگه دارد و احمد، خانسوزد و ميبا خود ببرد، دلش به حال پسرش مي

 اين است كه به او ،كندرود و تنها لطفي كه به همسرش ميكند و ميرا به حال خود رها مي
. دهداجازه طالق مي

ابراهيم ادهم هنگامي كه به . نمونه ديگر از اين ماجرا، درباره همسر ابراهيم ادهم رخ داد
چون پسرش .اد و رفتعرفان روي آورد، همسر و پسر كوچكش را رها كرد و رو به بيابان نه

پسر ابراهيم با مادر . مادر، ماجرا را براي او تعريف كرد. بزرگ شد، از مادر سراغ پدرش را گرفت
در آنجا آنها يكديگر را هنگام طواف مكه ديدند، ابراهيم . براي پيدا كردن پدرش به مكه رفت

ين هستي و آيا ير كدام آب«:چون پسرش را ديد، او را شناخت و در آغوشش گرفت و از او پرسيد
 هنگامي ».دانمبر دين اسالم هستم و قرآن خواندن نيز مي«: پسر گفت»داني؟قرآن خواندن مي

: ابراهيم كه چنين ديد، گفت. كه ابراهيم خواست برود، مادر و پسر اصرار كردند نزد ايشان بماند
 در همين لحظه ».او را بستان يا جان مرا اگر اين پسر مرا از تو باز مي دارد يا جان !اِلهي اَغثنْي«

).97ـ1370:95عطار،(پسر در كنار ابراهيم جان سپرد
رود و همسر ابراهيم، پس از رفتن آورد، به مكه ميابراهيم پس از آنكه به عرفان روي مي

گيرد و در غياب او، پسر را به نيكويي تربيت ليت نگهداري پسرش را به عهده ميؤوشوهرش، مس
ش نبود، شايد ابراهيم به ادهد كه اگر فداكاريآموزد و نشان ميند و به او قرآن خواندن ميكمي

اش از هم اش را رها كند يا بدون همسرش پس از وي خانوادهتوانست خانوادهاين راحتي نمي
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همچنين وي پس از سالها رنج و زحمت، با . شدپاشيد و چنين فرزند صالحي تربيت نميمي
شود تا ابراهيم را ببيند، اما نتيجه اين ديدار، مرگ فرزندي است كه سالها ي حج ميپسرش راه

وي تاوان سنگيني به خاطر عارف بودن همسرش. براي تربيت وي زحمت كشيده است
كند، بلكه اكنون نيز ثمره آن سالها را از دست پردازد؛ او نه تنها سالها تنهايي را تحمل ميمي
 خانواده ابراهيم پس از رفتن وي مشكالت مالي نداشتند، چون از طبقه با اين حال. دهدمي

 در كنار مشكالت ديگر  نيزهاي صوفيان فقير اين مشكل راحاكمان بودند، در حاليكه خانواده
.داشتند

ابراهيم ادهم يا احمد يزيد كاتب، بدون اطالع :  صوفياني مانند،گونه كه ديديمهمان
ني مدت عرفاني رفتند و فقط احمد كاتب پس از آنكه ديد همسرش، همسرشان به سفرهاي طوال

فضيل دهد، اماخواهد مانع رفتنش شود، به او اجازه طالق مياز رفتن او ناراضي است و مي
من قصد رفتن به حج «عياض هنگامي كه متحول شد و به عرفان روي آورد، به همسرش گفت 

شوم و هر جا  زن گفت من هرگز از تو جدا نمي».ا برويخواهي تو را آزاد كنم ترا دارم، اگر مي
).82ـ81، 1370عطار(آيمبروي با تو مي

 تفاوت زيادي بين رفتار اين سه صوفي با خانواده وجود ندارد؛ چون هر سه نفرشان ،البته
ند، اما نقش همسر فضيل عياض در مقايسه با اهمقاصد عرفاني را برخانواده و همسر برتر شمرد

كند؛ چون حتي همسر ابراهيم ادهم نيز هنگامي كه با ابراهيم ديدار تر جلوه ميو چشمگيرآن د
كرد، چنين راه حلي را انتخاب نكرد، بلكه سعي كرد ابراهيم را با خود به بلخ ببرد، اما همسر 

پذيرد كه از وي جدا شود، بلكه دوري از شهر و بستگانش را به خاطر همراهي فضيل عياض نمي
. شودرود و در آنجا ساكن ميدهد و با فضيل به مكه ميوهرش ترجيح ميبا ش

گونه كه ديديم، صوفيان ديگر يا به اندازه فضيل، خوش شانس نبودند كه همسرشان همان
كردند، همراهي كند يا اينكه ي، كه براي مقاصد عرفاني طي مييايشان را با كمال ميل در سفرها

 كه ايشان داشتند، يشان را با خود ببرند، بخصوص با نوع زندگيانوادهخود عرفا تمايلي نداشتند خ
آمد تا چند روز گرسنه بودند و همچنين آنها چون حضور زن و فرزند را موجب دل گاهي پيش مي
.دادند تنهايي و سبكبار مسافرت كننددانستند، بنابراين ترجيح ميمشغولي مي

هاي عرفاني همسرانشان نيز متفاوت بود و برخي از آنها واكنش زنان در برابر عبادتها و رياضت
بوعبيد بسري هنگامي : اندكردند؛ چنانكه نقل كردههمسر بوعبيد بسري با او همكاري مي: مانند

در اين خانه را ببند و تنها «:اي رفت و به همسرش گفت به خانه،كه ماه رمضان شروع شد
 همسرش نيز چنين كرد تا ».ن به داخل خانه بيندازاي باز بگذار و هر شب يك تكه ناروزنه

هنگامي كه روز عيد فرا رسيد، در خانه را باز كردند ديدند سي نان همچنان دست نخورده باقي 
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137□نقش زن در عرفان و تصوف   

اين داستان هرچند مطالبش اغراق آميز بيان شده است، اما ). 1362:296انصاري،(مانده است
 و هپرداختاي طوالني مدت يا چله نشيني مياند كه به رياضتهدهد كه عرفايي بودهنشان مي

. ه استشدتر ميند و در اين مدت وظيفه زنان سنگيناهكردخانواده را رها مي
حبيب اعجمي كه : ماننداند، كردهميبعضي از همسران عرفا به كارهاي همسرشان اعتراض 

دت پرداخت، همسرش به اي بنا كرد و در آن به عباهنگامي كه تمام اموالش را بخشيد و صومعه
حبيب گفت جايي كه كار . مين كنيأوي گفت بايد به كسب و كار بپردازي و هزينه زندگي را ت

چنانكه در ادامه اين داستان گفته شده است، عطاي خداوند دهند وكنم، پس از ده روز مزد ميمي
).1354:223سمرقندي،(پس از ده روز به نحو معجزه آسايي شامل حال حبيب شد
توان محكوم كرد؛ زيرا زماني كه اين در اينجا همسر حبيب را به خاطر اين اعتراض نمي

پرداختند، فتوح يا نذري شدند و در جايي به عبادت ميصوفيان براي مدتي از خانواده دور مي
كردند، يا چنانكه ابو سليمان داراني رسيد و از اين طريق غذاي خود را تأمين ميبراي ايشان مي

). 67ـ1370:82عطار، (شودهنگامي كه صوفي تنها باشد و گرسنه شود، شاد مي«: گفته است
شدند و همسرشان كه در غيابشان مسؤول شان براي تهيه غذا دچار مشكل مياما خانواده

.فرزندان بود، از نزديك با مشكالت مالي خانواده در ارتباط بود
هاي ديك صوفيان در زندگي برادرشان از جنبهخواهران نيز به عنوان يكي از افراد نز

گاهي آنها براي بيان حاالت عارفانه، مخاطب سخن برادرشان بودند؛ .  تأثير گذاشتنديگوناگون
يا فاطمه هذه ابواب الجنَّهِ قد «: چنانكه بوعلي رودباري هنگام جان دادن به خواهرش گفت

يِّنَتنانُ قد زو هذه الج تاينك درهاي آسمان را براي من گشودند و بهشتها ،مه؛ اي فاط»فُتِح 
علي نوشت باد كه اين همه اي بو: گويندميها نشاندند ورا براي من آراستند و كنيزان را بر كنگره
اي لحظهالهي به بهشت و حور چه نازم كه اگر: گويمرا براي تو مهيا كردند، و من در جواب مي

اين مطلب بيانگر اين است كه ).1339:469ميبدي، (سازم يبه من نظر كني، از آن بهشتي م
خوبي درك بخواهر بوعلي مخاطب خوبي براي سخنان عارفانه برادرش بوده و آن مطالب را 

.كرده استمي
 اي خواهر به :بشر حافي نيز يك بار شوريده و آشفته وار به خانه خواهرش وارد شد و گفت

هنگامي كه صبح .  رفت، همچنان ايستاد و تا روز فكر كردروم و چند پله كه باال ميمپشت با
انديشيدم به اين مي:  بشر گفت؟ ديشب چرا تمام مدت ايستاده بودي:شد، خواهرش به او گفت

كه در بغداد افراد زيادي هستند كه نام ايشان بشر است و يكي از ايشان جهود است و يكي ترسا 
اند كه خداوند آنها را به درگاه نپذيرفت و م، ايشان چه كردهو من نيز بشر نام دارم و مسلمان هست

).1370:112عطار، (مرا به چنين سعادتي رساند
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خواهران تنها مخاطب سخنان برادر عارفشان نبودند، بلكه گاهي مصاحب او بودند و بر او 
 چون او دانست وگذاشتند، مانند مضغه، خواهر بشر، كه بشر او را همنشين خود ميتاثير مي
ام كه بنده چون در عبادت خداي تعالي كوتاهي كند، خداوند در كتابي خوانده: گفت،درگذشت

گيرد، خواهرم، مضغه، انيس من بود و هنگامي كه خدا او را از من گرفت، انيس او را از او مي
). 88، 1305اعتماد السلطنه،(ترسيدم مبادا در عباداتم قصور كرده باشم

گاهي اعمال و رفتار و سخنان زنان بر مردان ار مردان عارف باعث شد تاحضور زن در كن
گذاري در مواردي به اعتراف مردان، بسيار عميق بوده است؛ صوفي تأثير بگذارد كه اين تأثير

چنانكه هنگامي كه سري سقطي به پيشنهاد احمد بن ابي الحواري براي پند و اندرز نزد رابعه 
دواي بيداري، : صيف دواي بيداري و راحتي براي او پرداخت و گفتشامي رفت، رابعه به تو

. داري از چيزهايي است كه خدا حرام كرده و دواي آسايش، راضي بودن از حق تعالي استدخو
همچنين سخنان و اعمال ). 29م، 1986ابن جوزي،(همواره اين سخن در دلم بود : سري گفت

ردان همعصرش نقل شده است، بيانگر درجه تأثير رابعه عدوي كه با تمجيد فراوان از سوي م
.پذيري ايشان از سخنان اين زن عارف است

عبيد قاسم انتقاد گذاشت؛ چنانكه عايشه مكي از ابودر مواردي هشدارهاي زنان بر مردان تأثير مي
آيا در خدمت : گويدكند و به او كه در مقابل كعبه به پشت خوابيده بود و پاهايش را دراز كرده بود، ميمي

ترسي كه نامت را از ديوان مقربان درگاه پاك اي؟ نمينشينند كه تو نشستهپادشاهان اين چنين مي
)1354:121سمرقندي،(كنند؟

چنين تأثيراتي محدود به زنان عارف نبود، بلكه زنان ديگر نيز گاهي با سخنان يا انتقادهاي 
 ضعف خود بشوند و سعي در برطرف كردن آن شدند آنها متوجه نقاطخود بر مردان، باعث مي

شد؛ در مواردي اين انتقادها، باعث تحول اساسي در فردي و روي آوردن او به عرفان مي. بكنند
بار علي ماهان با خدم و حشم بسيار يك: اند كهگونه كه درباره علي بن عيسي ماهان گفتههمان

اين :  كيست؟ زني بر بام ايستاده بود، گفت گروهي افراد غريب پرسيدند اين.گذشتاز راهي مي
اي است كه از چشم خداي تعالي افتاده و نظر خدا از او قطع شده است، به همين دليل او را بنده

اش كناره گرفت و در  از شغل دولتي،علي ماهان چون اين سخن را شنيد. به اين بال مبتال كردند
).1354:145قشيري،(كنار مكه مجاور شد

بونصر سمرقندي گفته .  بزرگي، مانند حسن بصري نيز به خاطر رفتار يك زن توبه كردعارف
. گشتپوشيد و در بصره ميهاي زيبا ميحسن بصري در جواني بسيار زيبا بود و جامه: است

 چرا دنبال من :زن گفت. رفت كه زني صاحب جمال را ديد و به دنبال او رفتروزي در راهي مي
ترسي؟ حسن از اين سخن متغيير شد، بيند، نميخدايي كه خيانت چشم تو را ميآيي؟ آيا از مي
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 چون فريفته چشم :كني؟ حسن گفت چرا مرا تعقيب مي:زن باز پرسيد. اما باز به دنبال زن رفت
آورد زن رفت و دو چشمش را در. اي بايست تا آرزوي تو را برآورده كنم لحظه:زن گفت. تو شدم

. خواهممن چشمي را كه به سبب آن كسي از خدا باز گردد، نمي: د و گفتو نزد حسن فرستا
زني تا اين حد به خدا مشغول باشد و من از : حسن از ديدن اين حال دگرگون شد و با خود گفت

). 47ـ1354:46سمرقندي،(وي پس از اين ماجرا توبه كرد! خدا غافل باشم
 اما بيان چنين داستانهايي نشان ،آيده نظر ميهرچند اين داستان تخيلي و غير قابل باور ب

توانند موجب تحول مردان شوند؛ دهد كه عرفا پذيرفته بودند كه زنان پارسا و پرهيزگار نيز ميمي
.حسن بصري را فراهم كرد مانند،چنانكه اين زن زمينه تحول مردي

فا و نوع انتقادشان، ديدگاه جامعه نسبت به صوفيان، در شكل دادن ذهنيت زنان نسبت به عر
در شهر كوفه . سليمان داراني از شام به عراق آمده بوديك بار ابو: گفته اند. تأثير گذار بوده است

دختري آمد و برايش آب آورد و به خرقه كبود او نگاه كرد و . به در خانه اي رفت و آب خواست
ليمان به اين نتيجه برسد كه نوشند؟ همين امر باعث شد ابو سآيا صوفيان در روز آب مي: گفت

اين صورت تصوف هرچند با معني موافق نباشد، مادامي كه از ظاهر شرع منحرف نشود فايده 
). 1366:198عالء الدوله سمناني،(تمام دارد

گيرند و اين در بين افراد جامعه چنين شايع شده بود كه عرفا و صوفيان همواره روزه مي
.سليمان انتقاد كرده بود ابودختر، بر اساس چنين نظري از

تأثير صوفيان بر زنان خانواده و اجتماع
صوفيان نه تنها از زنان تأثير پذيرفتند، بلكه بر ايشان تأثير گذاشتند و آنها را با عرفان آشنا 
كردند و يا اينكه موجب تحول آنها و گرايش به عرفان شدند؛ چنانكه هنگامي كه فردي در 

شد ديگر اعضاي خانواده نيز به نحوي با اين امور در آورد، باعث ميروي ميخانواده به عرفان 
.شدارتباط باشند كه اين ارتباط گاهي موجب گرايش آن افراد به عرفان مي

يافتند، آموزه هاي عرفاني را از پدر يا ديگر هاي صوفي پرورش ميكودكاني كه در خانواده
بردند؛ چنانكه روايت  و در اعمال و رفتارهايشان به كار ميگرفتندافراد صوفي در خانواده ياد مي

كه گروهي از دوستانش نزدش يك روز در حالي. محمد بن علي قصار دختري داشت: اندكرده
 كودكانم را :محمد بن علي گفت. خواهم اي خدا، من انگور مي:بودند، دختر فرياد كشيد و گفت

ابونصر (خواهند، از خدا بخواهند نه از من ميبه گونه اي تربيت كردم كه هر گاه چيزي
).1381:335سراج،
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مادرش . خواهمميرا من فالن چيز : دختر يحيي بن معاذ رازي نيز روزي به مادرش گفت
وي گفت اي مادر، من شرم دارم آرزوهاي نفساني خود از خدا بخواهم و آنچه . گفت از خدا بخواه
:1358هجويري،(زق و روزي هر شخص مقدر شده است از آن خداست و ر،دهيتو به من مي

470.(
يك بار . آوردندهمسران صوفيان و عرفا نيز گاهي تحت تأثير شوهرشان به تصوف روي مي
گفت آيا صوفي . ابوعبد اهللا رودباري به در خانه يكي از دوستانش رفت و ديد در خانه قفل است

ا شكستند و اسباب و وسايل خانه را بردند و كند؟ پس فرمود تا قفل در ردر خانه را قفل مي
هنگامي كه شاگرد به خانه بازگشت، نتوانست . فروختند و با پول آن غذايي براي خود تهيه كردند

اين گليم نيز از جمله : همسر وي گليمي در خانه ديد، آن را به درويشان داد و گفت. چيزي بگويد
ه اختيار خود چنين كاري كردي؟ زن گفت مرد گفت چرا ب. اسباب و وسايل آن خانه است

:1354قشيري، (كند، نبايد از حكمش تخلف كردخاموش باش هنگامي كه شيخ بر ما حكمي مي
407.(

هاي عرفاني است كه در اينجا زن صوفي آن را مطيع بودن شيخ در برابر سالك يكي از آموزه
.كندكند و حتي همسرش را نيز به اين كار تشويق ميميرعايت

رفتار عرفا و صوفيان بر آحاد جامعه چنان موثر بود كه حتي اشخاص تبهكار و فاسد را نيز به 
گونه كه داستانهايي درباره توبه مردان و روي آوردن ايشان به همان. سوي خود جذب كرده بود

تبهكار و فاسد زناني وجود داشتند كه ابتدا . اند، درباره زنان نيز چنين بوده استعرفان بيان كرده
بودند، اما بنا به علتي توبه كردند و حتي عارف و صوفي شدند و چنان با دنياي سابقشان وداع 

سعيد و يارانش در شهر اند يك بار شيخ ابوكردند كه گويي تولد دوباره داشتند؛ چنانكه نقل كرده
:يخ به وي گفتش. كه خود را آراسته بود، به شيخ رسيدرفتند كه زني مطرب، در حاليمي

يـار آيـه گرفتـرسي كـت نتـاي دوسيـازار آيـه بـت بـه و مسـآراست

اين سخن شيخ در زن اثر كرد و او به مسجدي كه در آن نزديكي بود، رفت و هرچه زر و 
 زنان عابد و به يكي از مريدان شيخ داد تا نزد او ببرد و سپس توبه كرد و جز،زيور با خود داشت

).1368:232 منور، ابن(شد
 كه در ابتداء زني مطرب بود و كنيزان نوازنده بسياري داشت و همه ـهمچنين شعوانه

 يك بار صداي گريه و زاري شنيد و به ـشدمجالس شادي و ماتم با حضور ايشان تشكيل مي
. حضور ما، مجلس تشكيل دهدبرو ببين چه كسي جرأت كرده است بي: يكي از كنيزانش گفت

شعوانه تعجب . شعوانه كنيز ديگر را فرستاد، او نيز رفت و باز نيامد. ين كنيز رفت و باز نگشتا
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كنيزان به وي گفتند ما هميشه در . ي مشغول وعظ استدمركرد و خود برخاست و رفت، ديد صالح 
 در شيخ. كرديم، اجازه بده اين بار به سخنان اين مرد صالح گوش دهيممجلس فسق و فساد شركت مي

، »شنوندخروش و فرياد آتش دوزخ را مي«:)12فرقان،(»وسمعو لها تغيظا و زفيرا«لحظه ورود شعوانه آيه
شعوانه تحت تأثير اين سخنان قرار . گفتكرد و از ويژگيهاي دوزخ و آتش جهنم سخن ميرا تفسير مي
 خداوند بسيار رحيم و ! آري:تپذيرد؟ شيخ گفام را مياي شيخ اگر توبه كنم، خداوند توبه: گرفت و گفت
:1354سمرقندي،(پس شعوانه توبه كرد و كنيزانش را آزاد كرد و از جمله زنان پرهيزگار شد. مهربان است

).49ـ45
اي اند روزي موالنا از محلهگفته. يكي ديگر از اين زنان تبهكار، به دست موالنا توبه كرد

موالنا به او . ه و زاري كرد و از كارش توبه كردگذشت كه زني فاسد نزد موالنا آمد و گريمي
كنيزان اين زن نيز با شنيدن صداي او، از خانه بيرون آمدند و در برابر موالنا ! زهي رابعه: گفت

كه به واسطه مجاهدات شما اين همه ! موالنا به ايشان گفت زهي پهلوانان. سر بر زمين نهادند
اين زن كنيزانش را آزاد كرد و از .  زنان آشكار شدنفس لوامه سركوب شد و عفت و پاكدامني

.)555:م1959افالكي،(جمله زنان پارسا شد

اعتقاد زنان به صوفيان 
مورد عرفان و عرفا با تكيه بر عقايد خود و نظرات جامعه موجب شد كه ديدگاه زنان در

وبه عرفا قرار گيرند ايشان واكنشهاي متفاوتي از خود نشان دهند و گاهي در مقام ارداتمندان 
 بر اساس آنهادر مواردي  مثالًدهند؛هاي مختلف نشان اين ارادت و اعتقاد خود را به شيوه

توانايي مالي و شرايط زندگي شان، ارادت و اعتقاد خويش را نسبت به عارف مورد اعتقادشان با 
د اطرافشان استفاده دادند و گاهي براي اين كار از حداقل امكانات موجودادن هديه نشان مي

نقل : كردند، مانند زني كه ارادت خود را به شيخ روزبهان از طريق پرورش مرغي نشان دادمي
آمد داشتند، روزي يكي از اين دو به اند دو دوست بودند كه نزد شيخ روزبهان رفت وكرده

خورد، من اي ندارد و از هر طعامي ميشيخ به حالل يا حرام بودن غذا توجه: ديگري گفت
هنگامي كه .  وي مرغي را دزديد و بريان كرد و به شيخ خوراند،بنابراين. خواهم او را بيازمايممي

آنها به وي . مرغ مرا دزديدند: زداين دو از نزد شيخ بيرون آمدند، در راه زني را ديدند كه فرياد مي
ما من آن مرغ را براي زن گفت آري، ا. گفتند يك مرغ كه ارزش اين همه سر و صدا را ندارد

آن دو . شيخ روزبهان پرورده بودم و اي كاش ده مرغ مرا برده بودند، اما آن يكي را نبرده بودند
).1374:43روزبهان بقلي،(بعد از شنيدن اين سخن، نزد شيخ بازگشتند و از او عذر خواهي كردند
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: فرستادند، مانند صوفيان مياي بهتر براياين قبيل زنان اگر وضع مالي بهتري داشتند، تحفه
بنان حمال كه آوازة وي از بغداد تا سمرقند رفته و زني را معتقد خويش كرده بود و اين زن علي 

:1354قشيري، (رغم دوري راه، با فرستادن كنيزي براي بنان، ارادت خود را به وي نشان داد
275.(

 مورد اعتقادشان غذا تهيه گاهي اين زنان معتقد از دسترنج حالل خويش، براي صوفي
هنگامي كه او را به زندان بردند، زني پارسا از : النون نقل شده است وكردند؛ چنانكه درباره ذمي

زن به وي گفت . دوك ريسي خود طعامي تهيه كرد و نزد او فرستاد، اما ذوالنون طعام را نخورد
ا را نخوردي؟ ذوالنون گفت به دانستي آنچه من برايت فرستادم، حالل بود، پس چرا غذتو مي

:131غزالي، (خاطر اينكه آن غذا در ظرف شخص ظالمي توسط زندانبان به دست من رسيد
294.(

اين موارد نشان دهنده اعتبار و ارزش صوفيان در جامعه است؛ همچنين بيان كننده گرايش 
 الگو و تكيه گاه خود مردم و از جمله زنان نسبت به شخصيتهاي ديني است كه آنها را به عنوان

.گزينندبرمي
دادند كه اين مورد هم زنان برخي زنان ارادت خود را به صوفيان با پرداخت وام آنها نشان مي

زنان گاهي هزينه پرداخت اين وام را با فروش . گرفت و هم زنان ثروتمند رافقير را در بر مي
يحيي معاذ رازي سيصد هزار درم وام : نداكردند؛ چنانكه گفتهمقداري از جهيزيه خود تامين مي

اي يحيي به خراسان برو كه در آنجا : داشت، يك شب پيامبر را به خواب ديد كه به وي فرمود
رود و مجلسي ترتيب يحيي به هرات مي. زني سيصد هزار درهم وام تو را پرداخت خواهد كرد

 در مجلس حاضر بوده است، كسي دختر امير هرات كه. كنددهد و ماجراي خوابش را بيان ميمي
. گويد پيامبر در خواب آنچه به تو فرموده است، به من هم فرمودفرستد و ميرا نزد يحيي مي

آنچه نقره است، . هنگامي كه من ازدواج كردم، پدرم براي من جهيزيه از طال و نقره تهيه كرد
ما به شرط اينكه در اينجا كنم، اسيصد هزار درهم است، آن را براي پرداخت وام تو صرف مي

).1370:324عطار، (مجلس وعظ برپا كني
اش از ظروف  دختر او را كه تمام جهيزيه، راه يافته نيزشعاع تصوف حتي در خانه امير هرات
وي اموال شخصي خود . دهدمندان به تصوف قرار ميطال و نقره تهيه شده بود، در جرگه عالقه

برابرش تنها يك خواسته دارد و آن اينكه او در هرات مجلس وعظ كند و در را به يحيي عطا مي
اين موضوع عالوه بر اين، نشان دهنده اختيار و قدرت زنان در خانه است كه . پا كندبر
راحتي در امالك شخصي خود تصرف كنند، همچنان كه در موضوع هديه دادن بتوانستند مي

. مشهود بودبوضوحزنان به صوفيان اين موضوع 
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هنگامي . مورد ديگر از پرداخت وام صوفيان توسط زنان، مربوط به پسر شيخ احمد جام است
كه برهان الدين نصر، پسر شيخ احمد جام، به علت اسراف دچار عسرت و تنگدستي گرديد و هزار 

شيخ سوار بر اسبي شد و به سمت . دينار مقروض شد، نزد شيخ آمد و از او درخواست كمك كرد
در آنجا مجلس وعظي ترتيب داد، پس از اتمام مجلس، . ت كه پسرش آنجا ساكن بودكاريزي رف

در اين هنگام . اينجا حركت نمي كنم تا اينكه هزار دينار قرض نصر را ادا كنممن از: گفت
الفتوح دهقان كه در مجلس حاضر بود، به خاطرش آمد كه آن هزار ديناري كه شخصي به نام بو
 پنهان كرده است، به شيخ بدهد، اما از ترس اينكه مبادا همسرش مخالفت در ميان ديوار خانه
ابراهيم والي، حاكم كاريز، هنگامي كه از علت حضور شيخ در كاريز مطلع . كندكند، سكوت مي

شيخ به . كنم قرض نصر را ادا ميرگويد من اين هزار ديناشود، خود را به آنجا مي رساند و ميمي
گويد من رود، همسرش ميابراهيم چون به خانه مي. ي ترتيب بده تا ما بياييموي مي گويد مهمان

آيد، عطاي هر دو شيخ چون به خانه ايشان مي. خواهم اين قرض را از ارث پدرم پرداخت كنممي
قرض برهان الدين نصر را ابراهيم بپردازد و خاتون نيز فردا مهماني ترتيب : گويدپذيرد و ميرا مي

در اين ميان بوالفتوح دهقان هنگامي . ل را در وجه معاش برهان الدين نصر صرف كنددهد و پو
گويد اين زر كه در خانه داريم، بهتر است براي پرداخت رود، همسرش به وي ميكه به خانه مي

گويد زنان شيخ به وي مي. آيد بوالفتوح نزد شيخ مي،بنابراين. وام پسر شيخ احمد جام هزينه كنيم
كنند نه چنانكه تو با خود انديشيده بودي، اكنون برو و اطر ما اين گونه با شوهران رفتار ميبه خ

).77ـ75، 1340غزنوي،(براي مهماني آماده شو
مشكالت و . نمونه ديگر از نحوه ارادت زنان به صوفيان درخواست دعا از ايشان بوده است

شد آنها نزد صوفيان بيايند و و باعث ميكشاند سختيهاي زندگي گاهي زنان را به سوي عرفا مي
: از ايشان درخواست كنند تا براي حل مشكلشان دعا كنند؛ چنانكه زني نزد جنيد آمد و گفت

زن به خانه رفت و پس از سه روز . صبر كن: جنيد گفت. پسرم گم شده است، دعا كن تا باز گردد
زن هنگامي كه . رو كه فرزندت آمدبه خانه ب: شيخ گفت. بازگشت و گفت طاقتم تمام شده است

:1370عطار،( نزد جنيد آمد و از او تشكر كرد،گشته است، بنابراينبه خانه رسيد، ديد پسرش باز
موردي مشابه اين، درباره . اين موارد بيانگر اعتقادات مثبت زنان نسبت به صوفيان است). 375

).1370:57عطار، (حبيب اعجمي نيز ذكر شده است
فرستد تا براي بهبودي حنبل ميبنمادر بيماري با اصرار بسيار فرزندش را نزد احمدهمچنين 

، 1370عطار،(اند فرزند  چون به خانه باز گشت، ديد مادرش بهبود يافته استاو دعا كند، كه گفته
228.(
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فكر بزرگ اين عارف و مت.  موالنا بيش از ديگران در بين زنان معتقد و ارادتمند داشت،از بين عرفا
تاريخ عرفان و تصوف كه، آنگونه كه يكي از مريدانش گفته است، از هر دين و مذهبي عارف و معتقد 

 در ميان زنان نيز مريدان و معتقدان فراوان داشت و حضور زنان در كنار وي .)49:م1959افالكي،(داشت
.بيشتر از ديگر عرفا بوده است

ت تربيت و نظارت موالنا بود و موالنا به او معارف  يكي از شخصيتهاي زن، كه از كودكي تح
. ديني و معاني عرفاني را آموخت، فاطمه خاتون، دختر صالح الدين زركوب همسر سلطان ولد بود

مند بود و پس وي به خاطر ارتباط بسياري كه از دوران كودكي با موالنا داشت، بسيار به او عالقه
رفت تا اينكه شبي ي سراغ فرزندش امير عارف نيز نميكرد و حتاز مرگ موالنا بي تابي مي

اي فاطمه، اگر به خاطر من ناراحت هستي، مرا در امير عارف : موالنا به خواب او آمد و گفت
).833:م1959افالكي،(فاطمه پس از اين خواب بسيار آرامتر شد. جستجو كن

وي در خانه ضياءالدين . قاد داشتطاووس خاتون نيز از جمله زناني بود كه به موالنا بسيار اعت
سكونت داشت و يك روز كه موالنا به خانه ضياءالدين رفت، طاووس خاتون موالنا را به حجره 

اي از دستار خود را به موالنا او را تحسين كرد و پاره. خود دعوت كرد و براي او چنگ نوازي كرد
ز شرف الدين خزينه دار، طاووس خاتون را در همان رو. او داد و به كنيزانش نيز درهم و دينار داد

اطرافيان طاووس خاتون، به او گفتند تو تا ديروز اين مالحت و زيبايي نداشتي، اكنون . نكاح كرد
).375:م1959افالكي،(چه شد كه رابعه زمان شدي؟ وي گفت آن همه، نتيجه توجه موالنا بود

وي زني پارسا و پرهيزگار و . ون بودزن ديگري كه به موالنا ارادت داشت، فخر النساء خات
وي يك بار براي رفتن به حج نزد موالنا رفت تا از او اجازه بگيرد، اما قبل از . مريد موالنا بود

فخر النساء .  اميد است كه با هم باشيم،نيت خيري است: اينكه سخني بگويد، موالنا به وي گفت
براي نماز تهجد به پشت بام رفت و بعد از نماز موالنا شب . آن شب را در خانه موالنا اقامت كرد

باالي سرت را نگاه :  موالنا به او گفت،چون فخر النساء به پشت بام رفت. فخر النساء را فرا خواند
وي فريادي زد . كندفخر النساء چون نگريست، ديد كعبه معظم بر فراز سر موالنا طواف مي. كن

).288م،1959افالكي،(اش منصرف شدنديشه از ا،و از هوش رفت و چون به هوش آمد
وي هنگامي كه . الدين پروانه، يكي ديگر از زنان مريد موالنا بودگرجي خاتون، همسر معين

خواست همراه همسرش به قيصريه برود، چون به موالنا ارادت بسياري داشت، به نقاشي گفت مي
نقاش چند بار چهره موالنا را . ته باشدتصوير موالنا را نقش كند تا او آن را در سفر با خود داش

نقاش از اين موضوع حيران و شگفت زده . ترسيم كرد، اما هربار تصوير با دفعه قبل متفاوت بود
شد و همه آن نقشها را نزد گرجي خاتون فرستاد و گرجي خاتون نيز هرگاه اشتياق ديدار موالنا 

).425:م1959افالكي،(كرد به آن تصاوير نگاه مي،داشت
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 بودهيكي ديگر از نمودهاي ارادت زنان به صوفيان، بيان كرامات و اعمال و رفتارهاي آنها
شان بودند، نشان است، نقل كرامات عرفا توسط زنان، كه يا مريد ايشان يا يكي از اعضاي خانواده

 اغراق است، اين كرامات با وجود اينكه اكثراً آميخته به. دهنده اعتقاد زنان در حق عرفا بوده است
گونه كه خواهيم گفت نشان دهنده بعضي مسائل اجتماعي اما مورد قبول زنان بوده است و همان

.نيز هست
بسياري از كرامات . نداهيكي از بهترين شاهدان اعمال و رفتارهاي صوفيان، همسرانشان بود
.كنيمعرفا از زبان ايشان نقل شده است كه در زير مواردي از آن را ذكر مي

يك: عبد اهللا تروغبدي در بيان حاالت روحي و مقام عرفاني همسرش گفته استهمسر ابو
ابو عبداهللا به خانه آمد و گفت مردمان از گرسنگي . مردندسال قحطي بود و مردم از گرسنگي مي

. پس گندمها را برد و بين مردم تقسيم كرد. من گندم استكه در خانه من دوميرند، در حاليمي
رفت و تا زمان آمد و دوباره از هوش مي هميشه بيهوش بود و فقط هنگام نماز به هوش مياو

).1354:103قشيري، (مرگش بر همين حال بود
 ذكر شده، بعضي از »مقامات ژنده پيل« كرامات متعددي كه درباره شيخ احمد جام در كتاب 

:شودنه از آن اكتفا ميزبان همسرانش بيان گرديده است كه در اينجا به ذكر دو نمو
يك بار به شيخ گفتم يك جامه : همسر شيخ احمد جام، مادر برهان الدين نصر، گفت

وي گفت من مرد فقير و درويش هستم و لباس من پشمينه است و تو . ابريشمين براي من بخر
 اگر مي گويند مردان خدا: من اصرار كردم و گفتم. نبايد به پوشيدن لباس ابريشمين عادت كني

 برداشت و گفت براي ،شيخ مقداري از شكري كه مقابلش بود.  زر مي شود،دست به خاك بزنند
تبديل كرده است، آن را به زر مبدل كند، پس طوركه چوب را به شكرخدا آسان است، همان

). 1340:84غزنوي،(مقداري شكر كه در دستش بود تبديل به زر شد
).1340:84غزنوي،(اهر شيخ احمد نيز بيان شده است مطلبي مشابه اين حكايت از طرف خو

باره شيخ است و چنانكه آقاي  احمد جام، حاوي چنين داستانهاي اغراق آميز درمقاماتكتاب
مؤيد گفته است اين گونه كرامات تصوير جذاب و دل انگيزي از شيخ در ذهن خوانده ... حشمت ا
ل داستانها گويي بيانگر آرزوهاي افراد جامعه است، اين قبي). 1340:34ژنده پيل (كندايجاد نمي

كردند كه ماندند، در خيال خود شخصي را تصور ميهنگامي كه آنها از حل مشكالت خود درمي
،عالوه بر اين. آورد از پا در مينفرينيكند و يا افراد مفسد را با اي دشوارشان را درمان مييهبيمار

طرافيان و مريدان وي براي افزايش اعتبار آن صوفي نزد  كه ا استنمايينشان دهنده بزرگ
.دادندمردم ارائه مي
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گونه كه  همان.استبيان كرامات و رفتارهاي موالنا از زبان زنان، نسبت به ديگر عرفا بيشتر 
 علت اين امر توجه بيشتر موالنا به زنان و حضور بيشتر ايشان در زندگي عرفاني وي بوده ،گفتيم
 كراخاتون، همسر موالنا بوده ،ز شخصيتهايي كه از موالنا كرامات بسياري نقل كردهيكي ا. است
. وي گفت شبي موالنا غايب شده بود و من تمام خانه را جستجو كردم، اما او را نديدم. است

چون نماز را تمام كرد، .  خوابيدم و مدتي بعد بيدار شدم، ديدم موالنا به نماز ايستاده است،بنابراين
از وي پرسيدم اين . آلود است و البالي انگشتانش ريگ استديدم پاهايش گرد. دش رفتمنز

ريگها چيست؟ گفت در مكه صاحب دلي بود كه نسبت به ما ارادت داشت، براي ديدار او رفته 
كراخاتون مقداري از آن ريگها را . بودم و اين ريگها ريگ حجاز است، نگاه دار و به كسي مگو

 فرستاد و اعتقاد گرجي خاتون به همين خاطر در حق موالنا ـ مريد موالناـوننزد گرجي خات
). 263ـ262:م1959افالكي،(بيشتر شد

كراخاتون در جاي ديگر گفته است كه يك بار در فصل زمستان، موالنا و شمس تبريزي در 
زد موالنا اتاق نشسته بودند، در همين حال شش نفر مرد غيبي وارد اتاق شدند و دسته گلي ن

 پس از نماز آن مردان از ديوار خانه بيرون .گذاشتند، بعد همگي به امامت موالنا نماز خواندند
هنگامي كه آنها رفتند، موالنا بيرون آمد و چند شاخه از آن گلهاي خوشبو و با طراوت را . رفتند

تو ارمغان آوردند و به من داد و گفت اين گلها را فرشتگان حرم الهي از سرزمين هندوستان براي 
خاتون چند برگ از آن گلها را با اجازه موالنا، به گرجي كرا. اينها باعث قوت روح و جسم است

).91:م1959افالكي، (خاتون داد تا وي براي درمان چشمش استفاده كند
سعيده گوماج خاتون، همسر ركن الدين و مريده موالنا، حكايت كرد كه روزي با جمعي زنان 

ما .  بوديم، ناگهان حضرت موالنا از در وارد شد و گفت سريعتر از اين خانه خارج شويدنشسته
).33:م1959افالكي، (برخاستيم و بيرون آمديم، چند لحظه بعد سقف خانه فرو ريخت

 اعتقاد زنان به صوفيان هميشه نيكو نبوده است، بلكه گاهي زنان در جرگه ارادتمندان به ،البته
شدند و از او  ولي نسبت به صوفي ديگر بدبين مي،كردندگرفتند و از او حمايت مير مييك صوفي قرا

گاه به سعيد ابو الخير حجره داشت، اما هيچزني كه بر باالي خانقاه شيخ ابو: كردند، مانندانتقاد مي
سعيد به او گفتند چرا به مجلس ابو. رفتالقاسم قشيري ميآمد و به مجلس ابومجلس شيخ نمي

چه كنم به دست من نيست، مقام استاد : كه كرامات بسياري از او ديدي؟ وي گفتآيي، در حالينمي
در اينجا زن ). 1368:215ابن منور (اند اند، اما مقام ابوسعيد را به من نشان ندادهامام را به من نموده

را درك نكردم، اما به مقام مقام عرفاني ابوسعيد : گويداستدالل جالبي براي كارش مي آورد و مي
.آيمابوالقاسم قشيري پي بردم، به همين دليل به مجلس ابو سعيد نمي
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اعتقاد بود؛ چنانكه هنگامي كه الحسن خرقاني نيز در حق شيخ ابوالحسن بسيار بيهمسر ابو
مسر علي سينا و يارانش، براي ديدن شيخ به خرقان رفتند و از همسرش سراغ او را گرفتند، هابو

ايد، زيرا او شيخ به صحرا رفته و افسوس كه شما به خاطر او آمده: الحسن به ايشان گفتشيخ ابو
الحسن قصد كردند بازگردند، اما علي سينا به خاطر سخنان همسر ابوياران بو. آبروستمجنوني بي

يزمي را بر آنها هنگامي كه به صحرا رفتند، ديدند شيخ پشته ه. علي سينا مانع ايشان شدابو
شيخ به فراست دريافت كه ايشان به واسطه سخنان همسرش درحق او . آيدشيري نهاده و مي

، )88، 1369خرقاني، (»بري وي نكند شير بار،تا شيخ بار خلق نكشد«اند، پس گفت گمان شدهبد
عيد ساما همين همسر شيخ ابوالحسن هنگامي كه ابوسعيد به خرقان آمد، فرزندش را نزد ابو

جايي كه شيخ : فرستاد تا ابوسعيد به عنوان تبرك دست بر سر او بكشد، ولي ابو سعيد گفت
همچنين در مدتي كه ابوسعيد در خانه ). 1369:92خرقاني،( به ما نيازي نيست،ابوالحسن است

به همسر شيخ بگو : ابو سعيد به خادم گفت. كردابوالحسن بود، همسر شيخ بسيار بد اخالقي مي
ا زماني شد كه خصومت و دعوا نكني؟ گفتند پس از آن همسر شيخ هرگز با او جدال و آي

).95، 1369خرقاني،(خصومت نكرد
. ثيرپذيري و حرف شنوي همسر ابوالحسن از ابوسعيد بوده استأاين مطلب نشان دهنده ت

شايد سخن . سعيد اعتقاد بسياري داشت به شيخ ابواعتقادي نداشت، ولي همسر خود بهاين زن 
رفت، بتواند جوابي براي القاسم ميرفت، اما به مجلس ابوآن پيرزن، كه به مجلس ابوسعيد نمي

چگونه كنم، به دست من «:آن زن درباره علت اين كارش گفته بود. رفتار همسر ابوالحسن باشد
، 1368منور، ابن (»نمايندسعيد را به من نمياند و شيخ ابونيست، استاد امام را به من نموده

215 .(
گونه كه در بين زنان موافق و ارادتمند داشتند، مخالفاني نيز  صوفيان همان،اينبنابر

كردند و گويي آنها كردند و حتي براي ايشان مزاحمت ايجاد ميميداشتندكه از ايشان انتقاد
شوريدند و نها ميايستادند و بر آنماينده حركت ضد تصوف جامعه بودند كه در مقابل صوفيان مي

پير زني كه در كنار خانقاه شيخ ابوسعيد : ند، ماننددكرحتي براي ايشان ايجاد مزاحمت مي
ابن منور، (دكوبيد تا خاطر شيخ و درويشان آشفته شوسكونت داشت و هميشه بيهوده هاون مي

1368:211(
هنگامي كه . ثير داشت ديدگاه اجتماع نسبت به صوفيان، در اين انكار و مخالفت تأ،البته

خواستند او را بر دار كنند، پيرزني كوزه به دست از كنار او گذشت كردند و ميحالج را شكنجه مي
:1370عطار،(بزنيد و محكم بزنيد اين حالجك رعنا را كه او با سخن خدا چه كار دارد: و گفت
517 .(
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خنان شطح آميز وي در حالج از نظر افكار عمومي شخصي مرتد شناخته شده بود، چون س
حد درك مردم آن زمان نبود و حتي علما و دانشمندان نيز چنين نظري داشتند و حكم تكفير او را 

 چنين طرز تفكري در ديدگاه اين زن نسبت به حالج تأثير گذاشته و موجب ،بنابراين. صادر كردند
. خدا را نداردشده بود وي حالج را رعنا و خود پسندي بداند كه لياقت سخن گفتن از

سخنان شطح آميز حالج باعث :  گاهي رفتار صوفيان نيز در چنين مخالفتهايي مؤثر بود؛ مثالً،البته
بدبيني افراد جامعه نسبت به وي شده بود و يا شبه صوفياني بودند كه با كارهاي نادرست خويش موجب 

ادي مثل مالك دينار، رياكار خطاب شدند افرشدند و باعث ميبدبيني افراد جامعه نسبت به صوفيان مي
).1354:396قشيري،(شوند

گيرينتيجه
نقش زنان در ارتباط با عرفان و تصوف تنها به معناي حضور مستقيم آنها در اين عرصه و 
عارف شدن نيست، بلكه زنان به عنوان مادر، همسر، خواهر در كنار اعضاي خانواده و به عنوان 

 و اعتقاد و ديدگاهشان نسبت به عرفان و تصوف در اندهحضور داشتزن در كنار مردان جامعه 
.روند عرفان متبلور شده است

همراهي كردن زنان با همسرانشان و ياري كردن آنها در تربيت و نگهداري فرزندان و كنار 
رداختند و كمتر به پ كه بيشتر به عبادتها و رياضتهاي عرفاني ميـآمدن با درآمد اندك مردان

 نشان دهنده نقش فداكارانه زنان در زندگي مردان عارف ـكردندأمين معاش خانواده توجه ميت
كردند، ولي تعداد آنها در مقايسه با  زناني نيز بودند كه به اين مشكالت اعتراض مي،البته. است

كردند و در زنان گروه اول اندك است، اما مردان نسبت به زنان كمتر همسرشان را درك مي
رفتند و نهايت لطفي كه به كردند و به دنبال تصوف مي موارد خانواده را ترك مييشترب

.دادند اين بود كه به او اجازه جدايي مي،كردندهمسرشان مي
آنها در جايگاه خواهر نيز نقش مهمي در زندگي برادرشان داشتند و اگر با عرفان آشنايي 

 از خدمت كردن به برادرشان به گونه اي كه  مخاطب و مصاحب او بودند و همچنين،داشتند
.كردنددريغ نميتر به عرفان بپردازد،بتواند راحت

زنان نسبت به عرفان و تصوف و عرفا ديدگاههاي گوناگوني داشتند كه اين اعتقاد را به 
ايشان و پرداخت وام آنهاهاي متفاوت مانند هديه دادن به صوفيان و تهيه غذاي حالل براي گونه
دادند و نشان ميـشد كه گاهي اين پرداخت وام به بهاي فقر و مفلسي زن پرداخت كننده تمام ميـ

كردند كه اين بيانگر اعتقاد  از عرفا طلب دعا مي،خوردنديا هنگامي كه به مشكلي غير قابل حل برمي
. صادقانه زنان به عرفا است
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ـقابل باور بوده گاهي شگفت و غيركـنگرش مثبت نسبت به صوفيان باعث شد تا كراماتي
در ميان عرفا، درباره موالنا بيش از ديگر عرفا توسط زنان . درباره آنها از زبان زنان نقل شود

اين عارف بزرگ . كرامات نقل شده است و اين به خاطر محبوبيت موالنا نزد زنان بوده است
 عرصه بين زن و مرد تفاوتي قائل  چون در اين،بيش از ديگر عرفا براي زنان ارزش قائل بود

 زنان در زمان وي به طور رسمي عرفان و تصوف را برگزيدند و خانقاه بر پا ،شد، بنابرايننمي
 هرچند اين مسائل قبل از موالنا نيز وجود داشت، اما در .كردند و آداب عرفاني را به جا آوردند

والنا بودند و از طرف او هدايت زمان موالنا گسترش بسياري يافت و زنان متعددي مريد م
.شدندمي

اي كه به تصوف داشتند، به اعتقاد محض و بي چون و چرا نسبت به صوفيان زنان با وجود عالقه
كردند، بلكه با تأثير پذيري از ديدگاه جامعه نسبت به عرفان و با تكيه بر نظرات خود، به نمياكتفا 

. شدندردان مييافتند و از ديگري روي گصوفيي گرايش مي
گذاشتند و مردان زنان عارف و گاهي زنان غير عارف با رفتار و تفكر خود بر مردان تأثير مي

انگيختند، مانند رابعه عدويه كه تأثيرش بر تر درباره مسائل بر ميرا به تأمل و بازنگري دقيق
دان نيز بر زنان تأثير گذاري متقابل بود و مر اين تأثير،البته. مردان عارف بسيار چشمگير بود

 جذابيت بعضي در همين راستا،شدند آنها با عرفان و تصوف آشنايي پيدا كنند  موجب مي،گذاشته
از عرفا به حدي بود كه زنان فاسد جامعه را نيز متحول مي كرد و باعث روي آوردن اين زنان به 

.شدعرفان مي
فان و تصوف بيان كنيم، بايد بگوييم كه  اگر بخواهيم نقش زن را به طور كلي در عر،بنابراين

زنان خواه به عنوان عضوي از اجتماع و خواه به عنوان فردي از خانواده در سير عرفان و تصوف 
به طور غير مستقيم و گاهي به طور مستقيم حضور داشتند و تأثير گذار بودند و همچنين ديدگاه 

د در جامعه آن روز به صورتهاي مختلف خواوضاع  با توجه به ،و نظرات خود را درمورد تصوف
.نشان دادند

منابع
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