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 چکيده

زنان در تاریخ تصوف ایران نقش پررنگی نداشته اند. عوامل تفکری بسیاری در میان عرفای 

مرد رواج داشته که زنان را از حضور در مسیر سیر و سلوک که فضایی مردانه تلقی می شده، 

به جد منع کرده اند. از سوی دیگر، خود مردان عارف نیز از معاشرت با زنان و گاه حتی از 

اشتند و همنشینی با زنان را مانعی جدی در مسیر سلوک معرفی می کردند. در ابا د تأهل

میان این تفکرات سرکوبگر، برخی رویه ای متعادلتر در پیش گرفته و زنانی را که در مسیر 

به روش  مشتاق سلوک زنان .تصوف قدم می نهادند، از جمله مردان و رجال حق می دانستند

 مردان صوفی، تشکیل جلسات خصوصی برای سماع و عبادتهای مختلف همچون ازدواج با 

خود را به جرگه اهل سلوک در می آوردند. مقاله حاضر به بررسی تفکرات  و جنون گرایی

مثبت و منفی عرفای سنتی در باب زن و زنانگی و نیز راهکارهای زنان مشتاق تصوف برای 

 پردازد.رهایی از این گونه تفکرات و پیمودن مسیر الی اهلل می 

 .عرفان و تصوف، زنان، سلوک، خانقاه: واژگان کليدي
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 مقدمه
های  حال حجم زیاد دیدگاه مسیری فراجنسیتی است با این -چنان که از آن توقع می رود  -تصوف و سیر و سلوک الهی 

، عجیب می نماید. دیدگاه عرفای صاحب نامی چون جنسیتی که از جانب عرفا بیان شده است و به خوارداشت زنان پرداخته اند

سنایی و محمد غزالی به افراط هر چه تمام تر به تحقیر و جلوگیری از آموزش زنان تخصیص دارد. این تفکر تا بدانجا پیش می 

 به ین ما سوی اهللرود که صوفیان، بخصوص در تصوف عابدانه نگاه احترام آمیزی به زن نداشته اند و او را دستیار شیطان و بدتر

شمار آورده اند و اشتغال به زن را موجب دوری از حق انگاشته اند و حتی رهبانیت را که آشکارا آن را نفی کرده است پیشه کرده 

[ ازین نحوه برخورد با زنان چنین بر می آید که در دیدگاه مردانه حاکم بر جامعه سنتی، زنان نه تنها انسان مستقل تلقی 1اند ]

بلکه بیشتر بعنوان پدیده ای از پدیده های دنیا و اسباب عالم حیوانی مطرح بودند. بدیهی است که در برخورد با پدیده  ،شدند نمی

کارکردی است و درصدد دیدگاهی  ،های جهان که همگی بدلیل فقدان عقل، فرودست انسان تلقی می شوند، دیدگاه انسان نوعی

 أکید برتکمال است. پایه اینگونه تفکرات سنتی نیز از ابتدا بر اساس نفی عقل در زنان و  استفاده صحیح از آن برای رسیدن به

از سویی راه آموزش و پیشرفت را بر زنان می بنددو از سوی دیگر  ،عنوان جنس دوم نهاده می شود. تفکرات سنتی حاکم بر جامعه

تعقل انسانی و منطقی باید از طریق آموزش صحیح در زن پرورانده  در حالی که قاعدتاً ؛آنان را فاقد تعقل و نگرش صحیح می داند

شر و شیطانی است که اگر منطق بیاموزد و به   ای شود. این ترس از پرورش و آموزش زنان در واقع ترس از قدرت دادن به پدیده

[ 2دنیای مردان راه یابد، بیشتر شر و فتنه به پا خواهد کرد و چنانکه غزالی می گوید اگر زن آزاد شود جز به بدی میل نمی کند ]

 تانجهان را از دریچه داسسنتی، نماد پرور است و  انسانزیرا که دیدگاه  ،در دیدگاه سنتی، زن بیشتر پدیده و نماد است تا انسان

ها و رمز و رازهای اساطیری درک می کند. در دنیایی که هنوز به ساحت علم تجربی پا نگذاشته است، مرد خود را محور جهان و 

به اندازه دستاوردهای  انسان سنتی هایی که زن را جنس دوم می نامند برای داستان .برگزیده خداوند و اول مخلوق وی می بیند

زمانه ما، یقین آور و موثق هستند. در چنین فضایی نمی توان توقع داشت که زنان بسیاری در عرصه عرفان و تصوف به علمی 

 ها ذکر چندانی باقی مانده باشد.  های رفیع رسیده باشند یا اینکه از زنان بزرگ در کتاب جایگاه

 

 تفکرات پيرامون زنان
هایی به عنوان مانع و یا مشوق سلوک عارفانه زنان مطرح بوده اند و  یدگاهپژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد که چه د

این دیدگاه ها چگونه بر نقش زنان برای شکل دهی تفکرات عارفانه در دنیای به غایت مردانه اثرگذارده اند. در ادامه به تفکرات 

 اجتماعی مثبت و منفی پیرامون زنان در دوران رونق تصوف می پردازیم.

 

 تفکرات مثبت پيرامون زنان
در میان اهل سلوک، نگرش مثبت نسبت به زنان را می توان در چهار بخش مورد بررسی قرار داد. ابتدا رویه برخی از سالکان 

مرد است که بر خالف دیگران نگاهی متعادلتر نسبت به زن دارند و زن را محل تجلی وجه جمیل خداوند می دانند. بخش دوم 

سبت داده می شوند و از رهگذر این نمادها زن نیز شایسته ستایش قلمداد می شود. نمادهای مثبت هستند که اغلب به زنان ن

ت اس تأهلهمانند نماد خرد پیری، نماد زایایی و باروری، نماد مادری و معشوقی و گاه نماد زن پارسا. بخش سوم ستایش تزویج و 

ا بعنوان وسیله تسهیل کننده سلوک ستوده اند. بخش زن سازگار و مناسب تزویج ر ،مناقشه بسیار بوده است. برخی عرفا لکه مح

د که از دیدگاه عرفای مرد چنین زنانی نده چهارم ستودن زنانی است که به عرصه سلوک قدم می گذارند و پایداری نشان می

 و هم سلکی با رجال می گردند.   انگیشایسته عنوان مرد

نسبت به زنان نیستیم. برخی عرفا همچون حسن بصری و عطار و  چنانکه اشاره شد، در متون عارفانه شاهد نگرشی یکدست

حسن  ،هکه نقل شد بخصوص زنان بزرگ ابراز داشته اند. چنان ،سلمی دیدگاهی متعادلتر و گاه آمیخته با ستایش نسبت به زنان

به  ی از رابعه نقل می کند وعطار نیز در منطق الطیر، الهی نامه و مصیبت نامه حکایات .بصری بدون حضور رابعه مجلس نمی گفت

عبدالرحمن سلمی نخستین و جامع ترین کتاب را با عنوان ذکر النسوه المتعبدات الصوفیات در باب  .[3] ستایش او می پردازد

http://www.rassjournal.ir/


 122 -128  ، ص1399، تابستان 22رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 [ در عرفان عاشقانه مبتنی بر رابطه محب و محبوبی، زن، نه تنها عامل هبوط آدم نیست بلکه عروه الوثقایی4[زنان صوفی نگاشت. 

 [1است که مرد را به حق می رساند، زیرا عارف بر ورق خوب صورت زن، قلم صنع خدا را مشاهده می کند. ]

 زیرا که دیدگاه انسان سنتی آمیخته با داستان ،در عرفان سنتی، ستایش یا سرزنش زنان گاه از دریچه نمادها رخ می دهد

پدیده در پیرامون خود را به نوعی نماد و سمبل می داند. زنان نیز به تبع ها و اساطیر است و بالتبع به شدت نماد گرا ست و هر 

نان نسبت داده شده است. از نماد زن جوان که عامل ه آنمادهای خیر و شر گوناگونی ب ،های بسیاری که بر عهده داشته اند نقش

 عربی ابن که چنان زن سویی از ودی و اضمحالل.گمراهی است تا نماد عجوزه خردمند دانا. از نماد باروری و زایایی تا نماد ناب

نماد نفس و خواهش  ،های معنوی است و از سوی دیگر زن نماد تجلی پروردگار است، لطف است و مستعد دریافت-است معتقد

جمله از  ؛هایی پیرامون عشق مادری و نیز زنان خردمند را روایت می کند داستان در ستایش زنان، [ عطار3]های نفسانی است 

بدین ترتیب می . [3] دو پیرزن خردمند که به سلطان محمود درس زندگی می دهند و پیرزنی که به شیخ بوعلی درس می آموزد

معشوقی و خرد پیری در زنان توسط مردان عارف ستوده شده است. نماد زن پارسا  ،توان چنین نتیجه گرفت که سه نماد مادری

زم به ال .حکایاتی از رابعه همراه است. زن همچنین نماد زایندگی است و بخاطر آن ستوده می شود شده و با نقل ستایش نیز غالباً 

د، یک سوی آن ستایش است و سوی دیگر سرزنش. از رهگذر همین نمادهاست دو سویه دار ی در مورد زنان،نماد گرای ذکر است که

وان از جمله می ت. در قالب نمادهای ستایش برانگیز جای دهندکه نمی توانند خود را که تحقیر و سرزنش نصیب زنانی می شود 

حصیری »به دیدگاه غزالی اشاره کرد که زنی را که نماد زایندگی نباشد به کل بی فایده می داند و بدین حدیث استناد می کند که 

 [2. ]«در گوشه خانه افکنده باشد بهتر است از زنی عقیم

مورد ستایش قرار می گیرد  و هموار کردن مسیر سلوک زن به عنوان وسیله تزویج و آسایش خاطر مرد ،گاهی در میان عرفا

بازدارنده سلوک مطرح می شود. در دین اسالم برای  مانعیعنوان ه ب ،و البته گاهی نیز خود مسئله تزویج و اختیار کردن زوجه

ش عرفا برای پرهیز از معاشرت با زنان و اختیار کردن تجرد به عنوان تزویج به عنوان سنت رسول جایگاه مهمی قائل شده اند و تال

 یو زنانگ که زن بدانیممحل مناقشه بوده است. این مناقشه زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که  ،راهی برای کنترل هوای نفس

 ی می کوشد تا با نفی هر گونه ارتباطبرای مرد سنت گرای اهل سلوک بیشتر از انسان بودن یک پدیده حیوانی است و چنین مرد

را نیز از این ارتباط منزه جلوه دهد. کاشانی در مصباح الهدایه به وضوح به این تناقض اشاره می کند و  اسالم حتی پیامبر ،با زنان

 ر فضیلت تجرداخبار نبوی و احادیث مصطفوی د » :و تجرد را با این جمله آغاز می کند که تأهلفصل هشتم کتاب خود در آداب 

این دوگانگی  .[5] «متمائل و متعارضند. برخی از آن بذکر فضیلت تجرد ناطق....و بعضی بر فضیلت نکاح شاهدی صادق تأهلو 

در کتاب کشف المحجوب هجویری نیز به وضوح خود را نشان می دهد. هجویری باب آداب تزویج و تجرید  با مسئله تأهل، برخورد

. و دو حدیث از پیامبر در باب نکاح می گوید «نهُلَ باس  م لِنتُاَ م وَکُلَ باس  لِ نَّهُ» :ره می گشاید که می فرمایدسوره بق 187را با آیه 

می ستاید و در اواسط باب، نخستین فتنه خلقت و نیز  -از جهت آسایشی که برای مرد فراهم می کند-و زن مومن و موافق را 

اندک ستایشی که  .[6] «همه فتنه های دینی و دنیایی ایشانند» :فتنه هابیل و قابیل را از زن می داند و نتیجه می گیرد که

سالک بتواند با فراغ بال ها و عدم ایجاد گرفتاری های دنیوی برای مرد است تا مرد  از باب متابعت آن ،هجویری در حق زنان دارد

 . و تشویش امور دنیوی خاطرش را به خود مشغول نکند در مسیر سیر و سلوک گام بردارد

ضای پذیر می شود. ف در دنیای سنتی که ستایش مختص مردان است، ستودن زنان با نسبت دادن صفات مردانه به آنان امکان

و زنانی که در این وادی قدم گذارده اند با صفات مردانه مورد تمجید قرار سیر سلوک اهل تصوف نیز از این قاعده مستثنی نیست 

چون زن در راه خدای تعالی مرد باشد او را »می گیرند و زن بودن آنان نفی می شود. عطار در ستایش زنان وارسته می نویسد: 

که یا رجال! اول کسی که پای در صف چون فردا در عرصات قیامت آواز دهند  »زن نتوان گفت، چنان که عباسه طوسی گفت: 

اند زنی را که بتو [ این مرد پنداری زنان عارف تنها از جهت نسبت دادن صفات مردانه نیست بلکه حقیقتا7ً] «رجال نهد، مریم بود.

 برخی صفات عارفان را از خود بروز دهد، مرد می دانند و زن عارف مردی است که به صورت زنی ظاهر شده است.
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 پيرامون زنان منفی تفکرات
در متون صوفیانه بجا مانده است انبوهی از سرزنش و تحقیر و خوارداشت وجود  ،در مقابل اندک ستایش هایی که از زنان

خود  ،بر پرهیز از ایشان و متعلقاتشان پرداخته اند. این حجم از تالش برای انکار زنان تأکیددارد که به تفصیل در مذمت زنان و 

ظاهر مردانه باشد. زن برای مرد صوفی، واقعیتی انسانی نیست ه های ب می توان نشان از قدرت زنان و هماوردی ایشان در ساحت

بغیر از مادری و متابعت،  ؛به نظر می آید که همه آنچه به زن مربوط است .بلکه نمادی از قوی ترین خواهش های نفسانی است

 شیطان پیوند خورده است. در ادامه به اختصار به دسته بندی علل مخالفت با زنان می پردازیم. برای مرد عارف با نماد شر و

 مذمت زنان در احادیث و روایات 

ه بر رعایت سنت آمد تأکیدعنوان سنت رسول اکرم و نیز ه چنانکه اشاره شد، در اسالم احادیثی مبنی بر ستایش ازدواج ب

مخالفت با سنت رسول بیان کرده اند و بیشتر بر احادیث و روایاتی که در مذمت زنان و پرهیز  است با این وجود عرفا دالیلی برای

زن خواستن سنّت من است و هر  :رسول صلعم فرموده است و»می کنند. سهروردی می نویسد:  تأکیداز همنشینی با ایشان است 

ن که ذوق معاملت به حلق جانشان تأهالبباید دانست که: م است. اما نت کند نه از من است بلکه دور از مآنکس که ترک این سنّ

از قول پیامبر  نیز هجویری [8] «.ساختن ایشان بسی فتنه ها تولد کند. اوّل آنکه دایماً مقیّد فرمان زن باشند تأهلنرسیده باشد، از 

 .[6] «و نیز گفت سیروا سبق المفردون: بروید که مفردان از شما سبقت گرفتند » :در مذمت ازدواج می نویسد

 زن مانع سلوک 

زن نه تنها مانع سلوک تلقی می شد بلکه ورود وی به ساحت سیر و سلوک نیز نهی می شد. بسیاری در دنیای مردانه تصوف، 

مجاهده زنان در چرخاندن دوک و رشتن پنبه خالصه می شده  ،کمال عرفانی را ویژه مردان می دانسته اند. در نظر آنان رفان،از عا

تزویج »سهروردی هر گونه ارتباط با زنان را مانع سلوک می داند و می گوید:  [1[و خانه شوی برای آنان بهترین خانقاه بوده است. 

اه از دیدگ. «ه شرها و فتنه هاستبزرگتر حجابی است ارباب سلوک را، از بهر آنکه زن خواستن مایه تفرقه، و اصل تشویش و ماد

ابوسلیمان دارانی زن از اسباب دنیوی است و پرهیز از اسباب دنیوی برای سیر و سلوک امری واجب است. وی از قول سهروردی 

هر آنکس که وجه تعیش طلب کند، یا زن خواهد، یا به کتبت حدیث مشغول شود، میل به دنیا کرده باشد و »: می گویدرحمه 

تزویج را حتی برای کسانی که در مسیر سلوک گام نهاده اند نیز . این اعتقاد تا بدانجا پیش می رود که «را از شیر باز دارد.سالک 

و همچنین گفت که هیچ کس از اصحاب ندیدم که چون زن خواست، »عامل پسرفت و بازگشت از مسیر حق می داند و می نویسد: 

رسول اهلل صلعم: ما ترکت بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء یعنی هیچ مذمت و فعل  بر آن مرتبت و منزلت خود بماند. قال

 «ناخوب، چنان چهره احوال مردان متغیر نگرداند که مخالطت زنان، که از مجالست و موانست ایشان معرت و مضرت تمام خیزد

[8].  

 زن و پيوستگی با شيطان 

نخست به قصد فریب انسان پا به عرصه وجود نهاده است. نگاه مرد ساالرانه به  زن نمادی از دستیار شیطان است که از روز

زنان، زن را در زمره دنیا قرار می دهد که همانند مار خوش خط و خالی انسان را به بدی و اغوا می کشاند، پس باید از او دوری 

ابلیس به سبب زنان از وی هنوز نومید نبود و من هیچ پیغامبر نفرستاد حق تعالی که نه » :سعید مسیب می گوید که. [3] جست

اور غزالی بر این ب «. بر خویشتن از هیچ چیز چنان نترسم که از این، و بدین سبب جز اندر خانه خویش و خانه دختر خویش نشوم

. نگرش منفی سنایی سنایی نیز نگاهی منفی به زن دارد .[2است که در وجود عموم زنان، شر غالب و خیر مفقود یا مغلوب است ]

ها را از رسیدن به مدارج عالی  درباره زن، ریشه در این باور دارد که زنان جوان موجب گمراهی مردان و یا جامعه می گردند و آن

غزالی در کتاب کیمیای سعادت حکایت از زنی عرب می گوید که به قصد وسوسه مردی که در مسیر  .[3عرفانی باز می دارند ]

از نظر غزالی چنان واضح و مبرهن است که امور طبیعی جسمانی زنان  ،همدستی زنان با شیطان. و نزدیک می شودحج است به ا

و احکام فقهی )مانند کمی میراث و عدم حق طالق و واجب نبودن جهاد( را عقوبت و مجازات خدا برای زنان در مقابل نافرمانی 

 [2] حوا در بهشت می داند.

و شیطان، مفهوم نفس است که مفهومی زنانه و مونث شمرده شده است. تناظر میان عقل و نفس در حلقه اتصال میان زن 

اشعار عرفانی بصورت زن و مرد نمادپردازی شده اند. فیلسوفان پیشین عقل را مرد و مذکر و زن را نفس و مونث می دانسته اند. 
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 و اره و امور دنیویسنایی زن را مظهر نفس امّ[ 9اره است که در واقع نخستین درس عارفان است]بنای عرفان مبارزه با نفس امّ

بی وفاست و محبت او اعتباری ندارد. بدبینی سنایی نسبت به زن تا جایی پیش  غالباًزن اری  می داند. از نظر او گرفت و بال مایه

 [3]ی کند. می رود که حتی نسبت به مهر و عطوفت مادری هم تردید م

 پرهيز از زنان علت 

یکی برای پرهیز از شهوت و کنترل نفس و  ؛علل کلی پرهیز از زنان توسط متصوفه را می توان در دو دسته خالصه کرد

زنی که در متابعت مطلق، عدم سرکشی و دینداری  ،دیگری نسبت دادن صفات شیطانی و نفسانی به ذات زنان. در متون عارفانه

از زن موافق  نسبت به زن دارد و تعریفی که مرد عارف سنتی و کمال گرایانه های آرمانی دیدگاه .ستوده می شود ،محض باشد

 .و همین امر دستاویزی می شود که مردان عارف را از تزویج منع کنند به سختی قابل دستیابی است ارائه می دهد؛احوال مرد 

دد که کسی را زنی موافقه باشد، بی بایست زیادت و فضول و طلب محال و از آن و اندر زمانه ما ممکن نگر»هجویری می نویسد: 

[. مرد عارف سنتی از زن می خواهد که با وجود تمام فشارها و با وجود ذاتی که 6] «بود که گروهی تجرید و تخفیف اختیار کردند

که عطار او را عورت  ،ن در دهد. ذات زن ناموافقبه گفته او شر و شیطانی است موافق مرد باشد و بی اعتراض به سرنوشت خود ت

می نامد، مکار و حیله گر، افشا کننده رازها و دلبسته به زیورهای دنیوی است. جامی نیز زن را ناقص عقل، کافر نعمت، زود خشم، 

بی انصاف، بی وفا، غذار و مکار، ناسپاس است. حاصل مشورت با وی خسران و زیان است و مردان را بازیچه خود می کنند، 

 [3]. ا پست می کنند، جادو دارند و شهد و شکر آنان همچون زهر استخردمندان ر

 

 تالش زنان در راستاي تصوف و سير و سلوک
در فضایی که نگرش نسبت به زنان به شدت منفی و خصمانه است و از حضور آنان در هر نوع فعالیت اجتماعی و بویژه در 

روش های مختلف برای گشودن مسیر عبادی خود اهتمام ورزیده اند. کسوت اهل تصوف ممانعت می شود، زنان مشتاق خداوند به 

فرصت بیشتری برای عبادت داشتند. رابعه عدویه نیز از جمله  - بخصوص آنان که در خدمت عرفا بودند -زنان کنیز  ،در این میان

خود بودند و فرصت کمتری برای  بالتبع در خدمت همسر ،[. زنان آزاد1[کنیزکانی بود که به عرفان و سیر و سلوک روی آورد 

هجویری در کشف المحجوب ازدواج با مردان صوفی بوده است.  ،ی سلوکدهای زنان برای ورود به وا عبادت داشتند. از دیگر روش

که به شخصیت این عارف بپردازد به شخصیت همسر وی که فاطمه دختر  و در بخش ذکر احمد بن خضرویه بلخی، بیش از آن

رستاد کس ف .فاطمه به احمد کس فرستاد که مرا از پدر بخواه وی اجابت نکرد» :روایت می کند که ده است می پردازد وامیر بلخ بو

ر. احمد کس فرستاد و وی را از پدر بخواست. پدرش ر باش نه راهبُکه یا احمد، من تو را مرد آن نپنداشتم که راه حق بزنی. راهبَ

روشی را که فاطمه در برخورد با  هجویری [6].«بداد و فاطمه به ترک مشغولی دنیا بگفت به حکم تبرک وی را به احمد خضرویه

ستاخ گ فاطمه در برخورد با شیخ بایزید به عنوان محرم طریقت دارد مورد ستایش قرار می دهد. بایزیدشیخ احمد خضرویه و نیز با 

مانه متفاوت است. هجویری به این روش فاطمه به دیده می گوید و روش وی در زیستن و سخن گفتن با روش غالب زنان زسخن 

 .[6] «هر که خواهد تا مردی بیند پنهان اندر لباس زنان، گو در فاطمه نگاه کن : »می گوید که از قول ابویزید تحسین می نگرد و

ک اهل تصوف وارد شوند. هایی بود که زنان می توانستند از طریق آن به سل پیوندهای خانوادگی با مردان عارف از دیگر راه

 در آن زا پس. بود خانوادگی پیوندهای و خویشاوندی می گردید، تصوف مسلک به زنان گرایش موجب ابتدا در که عاملیقویترین 

 سلوک و رسی نوعی به داشتند معنوی و دینی زمینه که زنان از زیادی عده عرفانی، مسائل گستردگی و نفوذ سبب به بعدی، قرون

[. ابوالقاسم قشیری تدریس زنان خاندان خود را بر عهده گرفته بود و همسرش نیز به مریدان زن درس می داده 10[ دشدن کشیده

است. خواهر ابن سیرین، خواهران بشر حافی، خواهر منصور حالج، خواهر ابواحمد بالل چشتی، خواهر ذوالنون مصری، خواهران 

یب و همسر موالنا از جمله زنان عارفی هستند که تحت تاثیر آموزه های عرفانی ابوسلیمان دارانی، دختر سبلی، دختر سعید مس

 [.1[خویشاوندان به عرفان روی آوردند 

مشتاق سلوک بوده  معمول میان زنان های توسل به زنان نزدیک به صوفیان و خرقه پوشی از دست آنان  نیز از دیگر روش

است. محمد ابن منور از زنی عابده و زاهده به نام ایشی نیلی نام می برد که چهل سال از خانه بیرون نرفته بود و زمان ورود شیخ 

ا بابوسعید ابوالخیر به نیشابور دایه خود را به نزد شیخ می فرستد تا از وی چیزی بیاموزد اما سخن بوسعید را منکر می شود و 
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از لطف بوسعید شفا می یابد. ایشی نیلی  در نهایت شود و دچار می ی بی عالجبه درد چشمکه خود داروی چشم می ساخت، این

برای زیارت بوسعید پای خود را در کفش می کند و در نزد شیخ توبه می کند. شیخ وی را پیش والده بوطاهر  ،پس از چهل سال

 ،بدین ترتیب، این تغییر جهت از زهد و عبادت به سمت تصوف [.11[ اهل سلوک درآیدمی فرستد تا او را خرقه پوشاند و به سلک 

ل از صورت می گیرد. تشکی است، برای یک زن گوشه نشین از طریق خرقه پوشی به دست زنی دیگر که از وابستگان به شیخ

ی در مورد عارفه ای با نام شبکه دیگر روش زنان برای عبادت عرفانی بوده است. سلم ،جلسات خصوصی برای عبادت و سلوک

بصریه می نویسد که وی در منزلش سردابه هایی )حجره زیر زمینی( برای شاگردان و مریدان دخترش تعبیه کرده بود که در آنجا 

 [.12[  های مجاهده و ارتباط روحانی را می آموخت ها راه به آن

ر می خوریم که با عنوان مجنون شناخته می شدند و نامشان در در بررسی تاریخچه زنان صوفی به نام برخی از زنان عارف ب

از چنان فهرست مجانین العقال آمده است. به نظر می رسد که این زنان خود را چنان وقف عبادت و عشق الهی می کردند و 

به ذکر است که چهارچوب های تعریف شده برای زن سنتی عدول می کردند که از نظر دیگران مجنون شمرده می شدند. الزم 

نمی توان به طور قاطع قضاوت کرد که این جنون وسیله ای برای رهایی از فشارهای اجتماعی بوده است یا بر اثر عبادت زیاد و 

به دالیل  ه نمایان مرد و زن،دیوانآنچنان که تاریخ نشان می دهد، حاالت روحی خاص در برخی زنان پدیده آمده بوده است. 

ن حقیقی شان، آسودگی و در امان بودن از دست مردمان، نجات و رهایی از بال و أمایی می کردند نظیر حفظ شگوناگونی دیوانه ن

. دلیل مهمی که زنان عارف برای دیوانه نمایی داشتند، این بود [4[خطر و بی پروایی در بیان حقایق و در نهایت نیل به مقاصد 

ها و فشارهای اجتماعی به عبادت بپردازند و مسیر پر مشقت سیر و سلوک الی اهلل  که بتوانند به راحتی و به دور از دغدغه قضاوت

 را بر خود هموار کنند. 

هایی دانست که زنان از طریق آن خود  اهل سلوک را می توان از دیگر روش برایحمایت مالی و خیرات زنان خانقاه سازی و 

ها به عنوان شر و آفت تلقی می شد،  فضایی که حضور مستقیم زنان در خانقاهها مرتبط می کردند. در  را به اهل سلوک و خانقاه

زنان از طرق غیر مستقیم و در حمایت مالی و شرکت در مجالس وعظ و سخنرانی خود را با فضای سیر و سلوک پیوند می دادند. 

بر صحن مشرف بود و زنان از فراز بام  بام بود. در وقت مجالس وعظ که زنان را به خانقاه راه می دادند، جاى ایشان همواره بر بام 

ی که کس هشیخ را می دیدند که در صفه یا صحن بر تخت نشسته است و مجلس می گوید، یا صداى او را از جایی دیگر به واسط

اهل سلوک، نه [. با وجود این دسترسی اندک، از دیدگاه برخی از 13[ قول او را براى مستمعان دورتر تکرار می کرد، می شنیدند

 تنها حضور زنان در خانقاه ها، بلکه حتی نگاه ایشان، امری نامطلوب قلمداد می شده است. هجویری در کشف المحجوب می نویسد:

حجاب  را مستمعان امر این از و ایشان سماع حال اندر نگرند می درویشان به جایی از یا بامی از زنان که است آن آن، مهین آفت

[ گرچه زنان معموال از ورود به خانقاهها منع می شدند، برخی از عرفا دیدگاهی بسیار متعادلتر نسبت به حضور 6] افتد صعب های

 [.1[زنان داشتند. از جمله شیخ ابوسعید ابوالخیر که مریدان زن، در مجالس وعظ، خانقاه و حتی اجرای سماع وی حضور داشتند

 

 نتيجه گيري
بسیاری از سنت های جهان رواج داشته است. پرهیز از زنان و جلوگیری از مشارکت آنان  کلی در سنتیزن ستیزی به عنوان 

در فعالیت های اجتماعی و عبادی نیز سابقه ای طوالنی دارد. مقاله حاضر به بررسی تفکرات مثبت و منفی مردان اهل سلوک 

قرار داده است. چنان که اشاره شد، تفکرات مثبت پیرامون زنان پرداخته و سپس راهکارهای زنان مشتاق سلوک را مورد بررسی 

وسیله ای است که مرد را از اشتغاالت دنیوی  ،پیرامون جنس زن اندک و تفکرات منفی و خصمانه بسیار است. زن از دیدگاه عرفا

زیند را برمی گ تأهل رهایی دهد و مجالی برای سیر و سلوک فراهم آورد. آنجا که مرد سالک تصمیم به ترک دنیا می گیرد پرهیز از

سیر و سلوک خود می بیند. در ورای جدی در مسیر  یمانع ،و همکار شیاطین و مظهر نفس امّارهو زن را همچون اسبابی دنیوی 

های گوناگون به سیر و سلوک می  نامی هایی چند از زنانی به یادگار گذاشته است که به روش ،همه محدودیت ها، تاریخ تصوف

را به عرفای بزرگ و خانقاه ها نزدیک می کردند. این تقرب به اهل سلوک از طریق ازدواج با مردان صوفی،  پرداختند و خود

پیوندهای خانوادگی با اهل تصوف، توسل به زنان نزدیک به اهل تصوف، تشکیل جلسات خصوصی زنانه، جنون گرایی و حمایت 

 سخنرانی امکان پذیر می شده است.ها و شرکت در مراسم عمومی وعظ و  غیر مستقیم از خانقاه
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 مراجعمنابع و 
پژوهش نامه زبان و ادب فارسی )گوهر گویا(،  ، زنان و سیر و سلوک عرفانی،1388.یداهلل، یپندر . مهری، جاللیینیز [1]

 .50-21سال سوم، شماره دوم، پیاپی ده، صص 

، پژوهش نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و یغزال شهیزن در اند گاهیبر جا ینقد ،1391 . فروغ السادات،پور میرح [2]
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