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  »الصفا ةصفو«زنان در نادرهبازشناخت 

  *  آذر اكبرزاده ابراهيمي

  *  زهرا اختياري

  چكيده

در قـرن هشـتم آن را در شـرح     »زابـزّ  ابن«عرفاني است كه كتابي  »الصفا ةصفو«

اين كتاب كه در . تأليف نمود) ق.ه 735 -650(الدين اردبيلي صفي كرامات شيخ
 اواخر دورة مغول نگارش يافته، همواره بـه عنـوان يـك سـند تـاريخي بـه شـمار       

ويژه غرب ايـران  هاي عرفان و تصوف اين دوره به؛ زيرا بيانگر ويژگياست رفته مي
 نحـو كنون بـه هـيچ  ي اين كتاب كه برخي تـا هاراز هويت شخصيتاح. بوده است

، اطالعات ما را دربارة زنان صوفي و عارف پيش از صفويه افزايش اندنشدهبررسي 

سـت،  »الصفا ةصفو« در اين جستار با غور و استقصايي كه مبتني بر كتاب. دهدمي

 ءز آنـان جـز  رخـي ا زنـاني كـه ب  . نقش موّثر زنان در اين دوره نمايانده شده است
هاي عرفاني بـه دليـل    صفي بودند و برخي عالوه بر گرايش عارفان و مريدان شيخ

در ايـن  . انـد يـت اع، در تاريخ ايـن دوره حـائز اهم  و اجتم بر حكومتتأثيرگذاري 

كه به زنـان   »الصفا ةصفو«هاي هايي از حكايتبا ذكر نمونه ،پژوهش پس از مقدمه

حـوزة عرفـان و سياسـت شناسـانده      دارد، پـانزده زن در دو غالباً ناشناخته اشاره 
اند و نيز به بررسي جايگاه و نقش زن در آن دوره با توجه به دو مقولة عرفان شده

  .و سياست پرداخته شده است
  

بـزاز   ابن و الدين اردبيليصفي ، شيخالصفا ةصفوزنان صوفي،  :هاي كليدي واژه

  .اردبيلي

                                                 
  پيام نور تهران دانشگاه زبان و ادبيات فارسي، دكتريدانشجوي  :لئونويسنده مس *

azar.akbarzade@yahoo.com 
  ekhtiari@um.ac.ir                                     دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبيات فارسي، گروه دانشيار  *
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  مقدمه 

حـال   اثر ضـمن بيـان شـرح    نيدر امؤّلف . از كتب معتبر قرن هشتم است »الصفا ةوصف«

، به معرفي زناني پرداخته كه از برخي آنان در )ق.ـه735-650(اردبيلي الدين صفي شيخ
هيچ منبع ديگري نامي نيامده است؛ بانواني كه اهـل معرفـت بودنـد و گـاهي هـم اهـل       

نام اين زنان اشاره نكرده و تنهـا بـه بيـان    مؤّلف به  ،هاي كتابدر برخي قسمت .سياست
نـام برخـي از ايـن     ،از كتب تـاريخي  رخيگاه در ب. كرامات يا گفتار ايشان پرداخته است

  . زنان بدون توجه به مدارج و عاليق عرفاني آنان بيان شده است
انگر توجه و عنايت شـيخ بـه مريـدان از جملـه     بيحضور زنان در مجالس ذكر و توبه 

بـزّاز فقـط مـا را از اوضـاع و احـوال صـوفيان دورة        ابـن . ارف و اهل معرفت استزنان ع
هـاي مختلـف از حّكـام، فرمانروايـان،     الي حكايـت بـه ال كند، بلكه درنمي مطلعايلخانان 

  .گويدها و زنان سخن ميبزرگان و طبقات مختلف از جمله اخي
 

  روش كار

زنـاني  . داني آمده استبزرگي و معرفت به نام شماري از زنان ،»الصفا ةصفو« در كتاب

بـزاز   كه چون در ديگر منابع، نامي از آنان نيامده است، ضروري بود تا بر اساس گفتة ابن

گاهي نام زنـان صـوفي ذكـر     »الصفا ةصفو«جايي كه در از آن. نان پرداخته شودآرفي به مع

پژوهش به شيوة برخي كتب  ينا در ،يا كرامتي از آنان بيان شده است نشده و تنها واقعه
و سـپس  اسـت  تذكرة عرفاني، ابتدا زناني معرّفي شدند كه به صراحت نامي از آنان آمده 

 به ذكر كساني پرداخته شد كه بدون اشاره به نامشان، فقط كرامت يا فضايلي از آنـان در 
هاي صوفيه رهدر برخي تذك »الصفا ةصفو«اين شيوه غير از . بازگو شده است »الصفا ةصفو«

كـه در بيشـتر   اسـت  گفته شده  وگوي مرد صوفي با زني عارف سخنهم آمده و از گفت

 ).149: الف1388حسيني، (رود سخن مي »االسماء لةمجهو«موارد از زن عارف با عنوان 

صفي نيـز از   تا قبل از مالقات با شيخ ،آنان سخن به ميان آمده بارهبرخي زنان كه در
 بـاره صـفي در  اي كـه شـيخ  كشيدگان بودند؛ به گونـه بزّاز از رياضت ول ابنعارفان و به ق

بنابراين در اين جستار، در بخـش  . كردها ميتوصيه ،كرامات و شناساندن آنان به ديگران
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بندي بر اساس ذكر نـام يـا بيـان فضـايل، بـه      معرّفي زنان صوفي، عالوه بر رعايت تقسيم
بـزّاز،   به نقل ابـن  به عرفان روي آوردند يا ،با ارادت به شيخكه آيا نتمايز آنان مبني بر اي

برخي از زنان،  درباره. بردند، توجه شده استمي سر قبل از آن در وادي سير و سلوك به

  . ست»الصفا ةصفو«هاي حكايت همان وجود دارد كه مطلب بسيار كم و گاهي تنها منبع

  
  پيشينة تحقيق

، )1392( العجايـب  توان به جـواهر نام ميزنان صاحبمعرّفي ترين منابع در از قديمي
همچنـين  . اشاره كرد عةپو رياحين الشر) 1306(الخواتين  ةتذكر ،)1304(خيرات حسان 

دانشـنامة زنـان    ،)1374(هايي مانند مشاهير زنان ايرانـي  ، كتابها المعارف ةدائرعالوه بر 

از جملـه  ) 1385(و زنان عـارف  ) 1379(زنان صوفي  ،)1378(ساز ايران و جهان فرهنگ
مقـاالت  . است منابع سودمند براي آشنايي با زنان تأثيرگذار در عرفان، حكومت و اجتماع

رمزپـردازي زن  « و) 1388( »ياهاي عارفانؤر زن سوفيايي در«هاي مريم حسيني با عنوان

مچنـين  رمـزي كلمـة زن در ادب فارسـي و ه    در بيـان معـاني  ) 1388( »ادب عرفاني در

كتـاب اخيـر كـه در شـرح     . توجه اسـت  از آثار قابل) 1385(كتاب نخستين زنان صوفي 
از  پـيش صوفي اسـت كـه    يادداشت درباره زنان 82است،  »النسوه الصوفيات سلمي ذكر«

  .زيستندصفي و اغلب در دوره اموي و عباسي مي روزگار شيخ
سيري در «و ) 1381( »)انچهرة اصيل آذربايج(صفي  شيخ«صمد موحد در دو كتاب 

 انجـام داده  »الصفا ةصفو« الم كتابتالش زيادي در معرّفي اع ،)1390( »تصوف آذربايجان

زن در «همچنين در كتـاب  . اما معرّفي زنان صوفي كمتر مورد توجه وي بوده است است،

 انـد كـه بـازهم بـه    معرّفي شـده  مدار اين دورهبرخي زنان سياست ،)1388( »مغولعصر 

با توجه بـه نقـش مـوّثر زنـان در     . اي نشده استصفي اشاره تصوف و ارادت آنان به شيخ
 مريـد شـيخ   زنـان از كنون پژوهشي در معرّفـي برخـي   صفي و اواخر مغول، تا  دورة شيخ

هاي ناشناخته از زنـان كـه   در اين جستار ابتدا به معرفي برخي چهره. انجام نگرفته است
انـد و سـپس بـه بيـان     صـفي درآمـده   به جرگة مريدان شيخ وگرايشي به تصوف داشته 

  .پرداخته شده است »الصفا ةصفو«زنان بر پاية روايات  بارهصفي در ديدگاه شيخ
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  الدين اردبيليصفي

ه در كـ نـامش چنـان  . اضل و مفسر قرآن بودمردي عارف، ف ،الدين اردبيليصفي شيخ

الـدين معـروف بـه برهـان     اسحاق بن سـيد امـين  الدين سيد صفي«: آمده »االدب نةريحا«

ــفيا و ــت  »...االص ــدرس (اس ــزي، م ــال وي . )458: 3ج، 1346تبري ــتاي . ق 650در س در روس

 هنسبش با نوزده واسطه به جنـاب حمـز  . اي كردنژاد متولّد شدكلخوران اردبيل، در خانواده
اي الهـي بودنـد و خـود بـه     اجدادش از مشايخ و اولي. )همان(رسد مي) ع(موسي بن جعفر بن

محمد گيالنـي اخـذ    از شيخ«. ورزيدمي ارادت.) ق 700 وفات(الدين زاهد گيالني شيخ تاج

وي از بيسـت و پـنج سـالگي    « ).همان( »دت به او داده و داماد او شدهاانابت نموده و دست ار

انشـين او  هجـري ج  700سال و در ) savory, 1980: 6( »گيردتحت تربيت استادش قرار مي

  .يابدگير ميشهرتي چشم ،گردد و به عنوان شيخ طريقة زاهديه اردبيليهمي

 ،صـفي  عار شـيخ دربارة برخي سخنان، عقايد و اشـ  »الصفا ةصفو«در باب چهارم كتاب 

مجموعـة مقـاالت   ، »قرامجموعه«سنگ او يكي از تأليفات گران. مطالب مفيدي آمده است

بـه   »سازمان اداري حكومـت صـفوي  «ورسكي در كتاب صفي است كه مين و مقامات شيخ

  .)79: 1334مينورسكي، (كند آن اشاره مي
مفاهيم عالي رضا و تسليم و وصول بـه حـق را در   «. صفي طبع شعر نيز داشت شيخ 

. )مقدمه 6: 1373بزاز،  ابن( »به بهترين وجه عنوان كرده است ،غزليات و رباعياتي كه سروده

، »االدب نـة ريحـا «صفي بيان كرده، در كتاب  بزّاز به نقل از شيخ ه ابنعالوه بر اشعاري ك

  : صفي، رباعي زير از وي نقل شده است پس از معرّفي شيخ
  هرگه كه رسي بـه خلـوت يـار اي دل   

  

ــيار اي دل     ــالم بس ــان ك ــن برس   از م
  

  گـــه خبـــر از خرابـــي حـــالم دهوان
  

ــار اي دل   ــزار زنهـ ــار اي دل، هـ   زنهـ
  

  )458: 3ج، 1346ريزي، مدرس تب(     

-716(و ابوسـعيد  .) ق 715-704(اولجـايتو  صفي در دورة دو حـاكم ايلخـاني    شيخ
چوپـان،   بـه ارادت خـاص وي بـه اميـر     در كتـب مختلـف تـاريخي   . زيستمي.) ق 736
 . اشاره شده است ساالر اولجايتو و ابوسعيد سپه
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در كتـاب   سيوري. انددبيلي گرفتهالدين ارصفي ،صفويان نام خود را از جد خانوادة خود
اسماعيل اول صفوي در سـال   يكي از سه اصل قدرت شاهكه معتقد است  »در باب صفويان«

صـفي بـه صـفويان     است كه از فرقة شيخ »مرشد كامل«شاه در مقام  نقش ،ميالدي 1501

ايـران   ساز تأسيس اولين دولـت ملـي در  صفي زمينه شيخ. )141: 1380سيوري، (رسيده بود 
ضمن بيان اين مطلب تصـريح دارد كـه تعـداد مريـدان      ،شناس معاصرايران ،هينتس. است

 ).6: 1361هينتس، (بيش از سيزده هزار تن بود  ،شيخ در داخل و خارج ايران

درويـش  «صـفي اسـت كـه     ترين كتاب در شرح كرامـات شـيخ  قديمي ،»الصفا ةصفو«

نگـارش آن را در  ) قرن هشتم(بزّاز اردبيلي  بنمعروف به ا »اسماعيل توكل«فرزند  »توكل

صـفي و در اواخـر دورة ايلخانيـان بـه      پسر و جانشين شيخ ،موسي صدرالدين زمان شيخ
  .)112: 1350بابا صفري، (انجام رسانيد 

 

   الصفا ةوصفسيماي زن در حكايات 

تر از پررنگ مقتضاي موضوع كتاب، حضور زن در عرصة عرفان بنا به »الصفا ةصفو«در 

  .آيدهاست؛ بنابراين ابتدا از نقش مهم زنان در اين حوزه سخن به ميان ميديگر عرصه
اند، در طي طريق هرچند در تاريخ تصوف، سالكان و مشايخ اغلب از ميان مردان بوده

شويم كـه در معرفـت   و آنجا كه سخن از رسيدن به حقيقت است، گاه با زناني مواجه مي
از «: عربـي آمـده اسـت    در شرح مريدانِ زن خانقاه ابـن . اندااليي دست يافتهبه مقامات و

معنويت خـود را بـه آنـان     »خرقة«معنوي حاضر شد  ديدگاهعربي از  پانزده نفري كه ابن

تـرين   كامـل  ،صـورت زن بـراي عـارف   . )58: 1381 شيمل،( »ببخشد، چهارده نفر زن بودند

 ).257: 1373ستاري، (است مظهر تجلي و نمودگاه خالقيت الهي 

نـه  . هـا و مريـدان بـود   افزوني تعداد خانقاه ،يكي از مشخصات تصوف در دورة مغول 
اي از صـاحبان قـدرت نيـز    بلكـه عـده   تنها مردم عادي به اهل طريقت گرايش داشـتند، 

جد بزرگ دودمان صفوي  ،صفي مريدان شيخ ،غالب مردم اردبيل«. هواخواه مشايخ بودند

  . )481 :1371بويل، ( »بودند
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 ،صفي به نيمة دوم جامعه يا زنان هايي به نام زنان و توجه و عنايت شيخوجود خانقاه
كشيدن حضـور مـوّثر زنـان در مجـالس وعـظ و       بزاز در به تصوير نظر ابندقت همچنين

اهميـت   بـارة در. سـت »الصفا ةصفو«انگر مقام برجستة زنان در كتاب بيصفي،  ارادت شيخ

خانقـاهي بـه نـام همسـر      ،توان به اين نكتـه اشـاره كـرد كـه در اردبيـل     ن موضوع مياي
  . الدين وزير به ثبت رسيده است كه ملجأ سالكان طريقت بود غياث
  

  صفي مشرب و مريد شيخزنان صوفي

، زنـان صـوفي فراوانـي پرورانـده     ديگر سرزمين آذربايجان همچون بسياري از مناطق
نام برده شـده كـه    »ماماعصمت«از زني به نام  »صوف در آذربايجانسير ت«در كتاب . است

 ةصفو« در. )377: 1390موحد، (و منشأ كرامات و فضايل بسياري بود  بيگياچييافته تربيت

وي اغلـب مـوارد در   . ها به نام ايـن زنـان اشـاره دارد   بزّاز در خالل حكايت نيز ابن »الصفا

 اشـاره  »كشـيده رياضـت «و  »صـالحه «ه عنـاويني همچـون   معرّفي زنان عالوه بر كرامات، ب

در ايـن بخـش بـه معرّفـي زنـان      . انگر جايگاه واالي معنوي آنان بوده استبيكند كه  مي

  :پردازيممي »الصفا ةصفو«صوفي بر پاية روايات 

  

  دولتي

عربي تحت تربيـت زنـان    صفي نيز همانند برخي عارفان از جمله ذوالنون و ابن شيخ
در هدايت ذوالنون،  ؛اندترين وابستگان وي بودهنزديك ءكه جز قرار داشتمسلكي صوفي

عربـي در    و نيـز اسـتاد ابـن    )152: الـف 1388 حسيني،(خواهرش نقش فراواني داشته است 
در بـاب   .)همان(نامد عربي مي بوده كه خود را مادر الهي ابن »المثني فاطمه بنت«تصوف 

وي . صـفي اسـت   سخن گفته شده كه مادر شيخ »دولتي«ي به نام از زن »الصفا ةصفو«اول 

 است، بارها از نظر عرفاني به قلم ابن مهمصفي  كردن شيخكه به دليل تربيتعالوه بر اين

 خيـرات «، »الخـواتين  ةتـذكر «هـاي   در كتـاب . ه استشدبزّاز و به نقل از فرزندش تمجيد 

اردبيـل  «در كتاب . صفي نيامده است ادر شيخ، متأسفانه نامي از م»زنان صوفي«و  »حسان
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هـاي نـامي ايـران بـه     در كتاب شخصيت دولتيحد كه نام فقط در اين »در گذرگاه تاريخ

  .)62-61: 1350 بابا صفري،(ه است رفتصفي داده شده است، ذكري  مادر شيخ
رئيـل  الـدين جب صـفي و مـاجراي ازدواج وي بـا امـين     بزّاز در معرّفـي مـادر شـيخ    ابن

 ،پس از عمر بـارقي  .الدين جبرئيل پيوسته خاموش بود و به عبادت مشغولامين«: گويد مي

  .در نكاح آورد -  كه دولتي تمام داشت -  نامدختري كه مستورة خدر عصمت بود دولتي
  در پـــــردة عصـــــمت آفريـــــده  

  

ــده    ــض آفريـــ ــمت محـــ   در عصـــ
  

  آن معــــدن پــــاك گــــوهر پــــاك
  

  و آن رابعــــــة بنــــــات افــــــالك  
  

  )76: 1373بزّاز،  ابن(    

اي بـود عابـده، زاهـده، متّقيـه و     او مسـتوره «: گويـد بـزّاز در وصـف ايـن زن مـي     ابن

در باب اول، فصـل دوم  . )همـان ( »بودياليل ميمةپالدهر كه ابداً به روزه و هميشه قا ئمةصا

عنايت مادر شيخ جا از توجه و بزّاز همه صفي اشاره شده و ابن تا چهارم به طفوليت شيخ
 در حكــايتي از . )94 و 92، 90، 86، 79، 77: همــان (گفتــه اســت  در تربيــت وي ســخن 

هايي سخن به ميان آمده كه دولتي براي فرزنـدش بيـان كـرده    بودن تعبير خواب درست
شبي در خواب ديد كه بر باالي مسجد جامع اردبيل بود و آفتاب بـر سـر و روي او   : است
تو شيخي خواهي بودن كه همة عالم از تربيـت و  «: تعبير خوابش گفتوالده در . تابيد مي

  ).87-86: همان( »شودارشاد تو نوراني مي

مـن  «: گويدمي صفي صفي در توصيف دولتي، مادر شيخ بزّاز به نقل از شيخ و نيز ابن

مي؛ خود مريد والدة خـود بـود   ،زاهدم نه پيرزنان، كه اگر مريد پيرزنان بودمي مريد شيخ
. )92: همـان ( »كه اگر زنان را شيخي روا بودي كردن، والدة من شـيخي عـالم را شايسـتي   

  :بزّاز در وصف دولتي آورده است شعر زير را ابن
  ســتتــارة مقنــع او پــارة انــوار هــدي

  

  سـت قطرة معرفتش بحر هزاران تقوي  
  

  )92: همان(     

بـراي يـافتن پيـر طريقـت بـه      گرفـت تـا   صفي مرّتب از مادر مي هايي كه شيخاجازه
وجو و سفر بپردازد، مبين تأثيرگذاري فراوان دولتي و نقش وي در رسـيدن شـيخ   جست

صفي  كه ارادت شيخعالوه بر اين »الصفا ةصفو«در . )94: همان(به اهداف بزرگ خويش بود 
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نـوان  ع بـه  .اسـت  به مادرش بازگو شده، اعتقاد كامل دولتي به شيخ مورد تأكيد قرارگرفته
گرفت، سخن بـه  صفي با آن وضو مي كردن دولتي با آبي كه شيخنمونه در حكايتي از افطار

والدة شيخ چون در ناصية شيخ، آثار ارشاد و جهـانگيري تفـرّس نمـود، مـدت     «: ميان آمده

  .)91 :1373بزّاز،  ابن( »كرديالدوام افطار روزه به آب وضوي شيخ ميدوازده سال علي

  

   حليمه

از زني سخن به ميان آمـده كـه    »احمد پرنيقي پيره«دو حكايت مختلف به نقل از در 

هـاي عرفـاني،   از مريدان شيخ بود كه در تذكره »حليمه«. الدين بودامينبنمادر امير حاج

از كرامـات پـس از    »الصـفا  ةصـفو «در حكايت نخسـت  . وي به دست نيامد بارهمطلبي در

به ديه ونجـان آمـد،    ،صفي پسر شيخ ،صدرالدين ن شيخچو«: شده است وفات شيخ نقل

شـوهرش بشـنيد و چـوبي بـزد و دو دنـدان وي      . تبرّكـي برداشـت   ،شـد  حليمه را خبر
تو را از بهر اعتقادي كه به فرزند مـن  «: شبي شيخ را در خواب ديد كه فرمودي. بشكست

هـا را بـه   حليمه آن دندان. »رها را بيايا تا حق بر تو ثابت گردانم و آنب. داشتي برنجانيدند

: همـان ( »نهـادي هـا را بـاز جـاي خـود مـي     دادي و شيخ آن دنداندست مبارك شيخ مي

  شـود كـه شـيخ   رفـتن پيراهنـي مطـرح مـي    ماجراي به تاراج ،در دومين حكايت. )1027
  .)1028: همان(. صدرالدين براي حليمه فرستاده بود

  

  بانو باغبان اردبيلي

حكايتي به همراه شعري تركي از زني به نام بانو آمده كه عـالوه بـر    ،»الصفا ةصفو«در 

در خاطرش افتاد كه شيخ مـرا   ،اي بود كاركردهطالبه«. عرفان، در شعر نيز توانايي داشت

 :همـان ( »بعد از آن پسرش بيامد و سبزي و تره جهت حـوايج زاويـه آورد  . فرمايدياد نمي

تـذكرة شـعراي   «و  »زنان عارف«، »مشاهير زنان ايران«هاي تذكره از جمله در كتاب. )677

گونـه توصـيف   ن حكايـت آمـده و وي اين  ينيز هم )24 -23: 1 ، ج1367ديهيم، ( »آذربايجان

  وي اهـل آذربايجـان و زنـي كشـاورز و مريـد شـيخ      . طالبه از زنان عارف و شـاعر «: شده

  .)585: 1381زاد، ؛ فرخ218: 1385؛ رادفر، 27: 1374رجبي، ( »الدين اردبيلي بود صفي
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  خورشاه

صفي در خـوابي،   كنيزي بود در ديار گرجستان كه شيخ ،بزّاز به روايت ابن »خورشاه«

خواسـته بـود تـا از او در دوران پيـري      ابراهيم رشـيدان كردن وي را از مردي به نام آزاد
بـر   بنـا  آن مرد كه تاجري از واليـت خلخـال بـود،    ،پس از اين واقعه. صاحب فرزند شود

بـزّاز در   ابـن . ام خليـل شـد  مادر پسري به ن ،خورشاه. گفتة شيخ، كنيز را خريداري كرد
 نـام نهـاد و حـق    »خليل«صاحب پسري شد كه وي را  ،و از آن كنيز«: گويدمي وصف وي

: 1373بـزّاز،   ابن( »تعالي اين خليل را توفيق توبه كرامت داد تا از جملة خلفاي شيخ گرديد

توانـد مظهـر   از جملـه زن مـي   ؛الهي اسـت  يمظهر اسما ،در تعبير برخي عرفازن . )751
صفت الهي در وي به منصـه ظهـور   اين  ،كه با فرزندآوري جايياز آن ،صفت خالقيت باشد

   .)215: 1374ستاري، (رسد مي
  

  زاهد گيالني فاطمه دختر شيخ

بـزّاز در   ت كـه ابـن  صـفي نيـز از مريـدان و عارفـاني اسـ      همسر شيخ ،»فاطمهبيبي«

زاهد گيالنـي و مـادرش دختـر     او دختر شيخ. هاي مختلف از او سخن گفته است حكايت
فاطمـه  بـي زاهد به كرامتي از بـي  بزّاز به نقل از شيخ ابن. سليمان بودشخصي به نام اخي

كند كه وي در مجلسي بدون چشيدن، انارهاي شـيرين و تـرش را از هـم جـدا     اشاره مي
در سر او . او فرزند مشايخ است، داند«: گويدو شيخ زاهد با مشاهدة اين ماجرا مي كندمي

 صفي درآيد، ابـن  كه وي به ازدواج شيخقبل از اين. )172: 1373ابن بزّاز، ( »دولت بلند است

صـفي   شـيخ  شاه اخستان قصد داشت دختـرش را بـه عقـد   كند كه شروانبزّاز روايت مي
از او ام كـه  كسي را ديده ،من اليق تو :گويدالدين ميب به صفيدرآورد و شيخ زاهد خطا

 در. )172: همـان (و مقام من و تو از آن او خواهد بـود   صاحب فرزندي شوي صاحب كمال
زنـان بسـياري از   «: زاهـد آمـده اسـت    دختر شـيخ  ،در توصيف فاطمه »زنان عارف«كتاب 

 »مقبـرة خـانم  «دند و آرامگاه وي به كرمي گوشه و كنار گيالن در مجالس وعظ او شركت

  .)218: 1385رادفر، ( »شهرت يافت

 يا كرامات آنان يـاد  شود كه بدون ذكر نام، از بزرگيدر اين قسمت به زناني اشاره مي
  :شده است، از جمله
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  الدين محمدمادر شمس

الـدين محمـد، نـوة شـيخ     الدين، مادر شمسزاده جماليكي از زنان عارف، حرم شيخ
فرزند بزرگ از همسر اول شـيخ زاهـد بـود و بعـد از      ،علي الدينجمال .زاهد گيالني بود

 الـدين بـا شـيخ   اين زن با وجود عداوتي كه جمال. دشصفي  وفات پدرش از رقيبان شيخ
هـاي دشـمنان را بـراي نـابودي شـيخ      ورزيد و بارها نقشهصفي داشت، به وي ارادت مي

مراقبتي كه داشت، در مجلسي كه از سوي رقيبان شيخ برپا وي با فراست و . خنثي نمود
بـزّاز در توصـيف وي    ابـن . شده بود، شيخ را از تناول عسل آميخته به زهر منصرف كـرد 

آن مستوره از پنهان خبر  ،كردندهمچنين هر طعامي كه در آن مكر و كيد مي«: گويدمي

  .نهادداد و شيخ دست بر آن نميمي
  صـاحب درد بـود  هر زن كه به صـدق  

  

ــود    ــارة مقــنعش بســي مــرد ب   »هــر ت
  

  )790: 1373بزّاز،  ابن(     
  

 كنندة اجّنهزنان تسخير

تسلّط برخي از اربـاب مكاشـفه بـر     ،صفي هاي آداب و رسوم دوران شيخيكي از جلوه
ستند جـن را بـا   توانكه مياست در باب پنجم از برخي زنان سخن گفته شده . اجّنه است

صـفي و همسـرش    در حكايـات مختلـف از كرامـات شـيخ    . آورنـد سـخير در رياضت به ت
بـه  . انـد كه سرگشتگان را از تسـلّط جـن رهانيـده   است آمده  ميان فاطمه سخن به بي بي

نام برده شده كه  خالصهاز زني  »تسلّط اسماعيل اوجاني بر اجّنه«عنوان نمونه در حكايت 

دن به خانة شيخ، از شرّ عداوت آنان نجـات پيـدا   از اجّنه به وي آسيب رسيده و با پناه بر
  : كرده بود

جمعي ديگر از عورات محارم نشسـته بودنـد و آن عـورت     حرم شيخ با«

كرد و جمع و لشكر جنيـان   حرم شيخ نظر .نام با ايشان نشسته بود خالصه

عليهـا، وي را  اهللامحـة ديد كه قصد خالصه دارند و چون قصد وي كردندي، ر

  . )600: همان( »رها نكردندي كه خالصه را دريابندبگرفتي و 

  : است سخن به ميان آمده ،در حكايتي ديگر از زني كه بر جن مسلّط شده
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در زمان او عورتي بود به سر خود رياضت قوي كشيده و به عـالم جـن   «

كي از جنّي در اغواي او چنـان  كرد و يكه با ايشان اختالط ميچنان ،رسيده
  ).604: 1373ابن بزّاز، ( »خداي توام نمودي كه منفرا

بـا مالقـات بـا     ،هـا قـرار گرفتـه بـود    ن كه تحت تأثير جنّيان و قدرت آندر اين حكايت، ز
  .بستن به آنان دست برداشتبرد و از دلبه عجز اجنّه پي ،اسماعيل اوجاني كه از مريدان بود

  

  زني از طايفة قفقاز

و سخن گفته شده، منسوب به قبيلـة چـركس   ي كه بدون نام از اايكي از زنان صوفي
آيد به نـام  مياين زن به ازدواج مردي در. بود) مذهب قفقاز شماليقبايل مسلمان حنفي(

 ةصـفو «در . دانست، زباني ديگر نمي)قرقيز(حسن شتربان كه غير از زبان چركس  خواجه

ترجمـان او بـود و    دانسـت و زني چركس اصل به وي دادند كه زبان وي مـي «: آمده »الصفا

هـاي زن   ها و عبادت؛ و به دليل رياضت)1186: همـان ( »بودپيوسته به حق تعالي مشغول مي

بـزّاز دربـارة آن مـرد     كه ابن حسن گذاشت، به مقاماتي دست يافت و تأثيري كه بر خواجه
 راندي و چون وقت نماز درآمـدي، گـاو او  حالش به جايي رسيد كه گاو جفت مي«: گويدمي

  .)همان( »گرفتن و راندن كسيبي ،زديرفتي و زمين شخمآمدي و ميمي

بـار تحـت تـأثير    چند مورد از زناني سخن به ميان آمـده كـه اولـين    »الصفا ةصفو«در 

  :، از جملهاندكرامات و سماع شيخ، مريد طريقت وي شده
  

  همسر امير ضياءالدين قوشچي

كه حالل امير ضياءالدين قوشچي بـود  ست ااي سخن گفته شده در حكايتي از سيده
و براي ديدن سماع و وجد شيخ رفته بود و در نهايت مريد شد و حصة ديـه احمـدآباد را   

  .)644: همان(به شيخ داد 
  

  همسر احمد پسر شيخ قلندر

ميـان   سـخن بـه   - قلندر پسر شيخ - بزّاز، از همسر احمد هاي ابندر يكي از حكايت
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هنگامي كه احمـد بـا اصـرار    . رفتصفي به شمار مي ز رقيبان شيخقلندر ا شيخ. آمده است
خالف رأي پدر قصد رفـتن بـه محضـر شـيخ را داشـت، زن در ايـن       بر ،صفي مريدان شيخ

دانـم   زاده بنامد و از براي من اناري بدهد، مـي اگر شيخ تو را شيخ«: ماجرا به همسرش گفت

اگر شـيخ آن را از ضـمير مـا بگويـد بـه نـور       . كنمميتو نيز برو، ليكن نيت . او برحق است
پس از مالقات احمد با شيخ و ديدن . )657- 656: 1373ابن بـزّاز،  ( »واليت، پس او بر حق باشد

  .)همان(د شكرامات وي و آگاهي از ضمير آنان، زن نيز از معتقدان و مريدان شيخ 
  

  همسر بهاءالدين گازر

. گذشـت ز اهالي فقير خلخال بود، ولي زندگي وي بر حالل مـي يكي ا ،الدين گازربهاء
نظر لطفي بـه   ،صفي در سفرش به خلخال به خانة او رفت و با وجود تهيدستي وي شيخ

 شيخ نظر لطفي نمـود و آن كيميـا در قلـب او اثـر    «: گويدباره ميبزّاز در اين ابن. او نمود

 »بيـنم و هـر دو را حـال مبـدل شـد     خود را چيز ديگر مي: در پيش همسرش گفت. كرد

  .سپس هردو از مريدان شدند )347: همان(
  

  مشرب و تأثيرگذار در سياستزنان صوفي

: اسـت نام چهار تن از زنان تأثيرگذار بر حكومـت ذكـر شـده     ،»الصفا ةصفو«در كتاب 

 هر چند در اغلب كتـب . خاتونو ُكردوجين .)ق 740(بيك ساتيبغدادخاتون، قتلغ ملك، 

صـفي اشـاره    به ارادت خاص آنـان بـه شـيخ    »الصفا ةصفو«تاريخي نام اين زنان آمده، در 

 عنايت شيخ. شودهاي مربوط به آن ذكر ميبرخي حكايت ،شده است كه در بخش بعدي
صفي به زنان حاكم، نه از جهت احترام به مقام و موقعيت آنان بود، بلكه به منظور ارشاد 

   .عت و طريقت بودو هدايت ايشان به شري

در دورة مغول و روزگاري انجام گرفت كه حكومت بنا بـه   »الصفا ةصفو«نگارش كتاب 

توجه زنان پارسـاي مسـلمان    ،شيمل. دادت ميضور زن در اجتماع اهميرسوم خود به ح
هايي كه نه تنهـا بـه وظـايف    ملكه« :داردرا به زهد و عرفان در نمودهاي مختلف بيان مي

شيمل، ( »پرداختند، بلكه به وظايف مذهبي خود وابستگي عميقي داشتندمي درباري خود
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حضور مسـتقيم   -1: اندداشتهزنان به دو شيوه در سياست نقش «اين دوره  در ).64: 1381

   .)49: 1389ضيايي، ( »پيامدهاي آن شركت در شبكه ازدواج و -2در سياست؛ 

نـان در سياسـت نقـش مـوّثري     در عصـر مغـول، ز   ،خالف دورة غزنوي و سـلجوقي بر
به ايـن مطلـب    »نقش زن در تاريخ بيهقي«در بيان شيرين بياني به عنوان مثال . داشتند

 انـد زنـاني كـه بـه طـور مسـتقيم جنبـة سياسـي        در تاريخ بيهقي بسيار كم«: اشاره دارد

  .)82: 1349 ،بياني( »خوريمميكمي زن بر اًو حتي در اين كتاب به تعداد نسبتاند  داشته

نقش مهمـي   شدند و در نظر آنان زنزنان در تمامي امور از سوي مغوالن حمايت مي
  .در ادارة اجتماع داشت

ها بسيار واال مقام زن نزد ترك«: مطلب اشاره دارد خود به اين سفرنامةبطوطه در  ابن

طـه،  بطوابـن  ( »به فرمان سالطين و خـواتين : نوشتندكه باالي فرامين شاهي ميچنان ؛بود

دورة مورد بحث از روزگاري حكايت دارد كه حكومـت در دسـت حكمرانـان    . )248: 1359
  .)morgan, 1999: 73(ايلخاني بود كه به تصوف روي آورده بودند 

  
  بغدادخاتون

حسن ايلكاني شيخ  شهرتي داشت و به همسري امير ،چوپان كه در حسن دختر امير
اي كـه سـلطان   حـوال پـدرش و بـه دليـل عالقـه     او بعدها پس از پريشاني ا. درآمده بود

مجبور به طالق گفـتن شـوهرش و    - االجرا بودو حكم شاه الزم -ابوسعيد به وي داشت 
پـس از   »خيـرات حسـان  «در . ازدواج با ابوسعيد شد و به لقب خداونـدگار ملّقـب گرديـد   

 ،غدادخاتون داشتابوسعيد از فرط ميلي كه به ب«: گونه آمده استاين ،معرفي بغدادخاتون

) مخفف خداونـدگار (خنكار بنابراين آن زن را  .مهام امور خود را به وي تفويض كرده بود
: آمـده اسـت   »زن در ايـران عصـر مغـول   «در كتاب . )77: 1304اعتماد السلطنه، ( »گفتند مي

خاتون چنان بزرگ شد كه يرليغ او در عالم منتشر گشـت و وي خـاتوني بـود كـه     بغداد«

  .)145: 1388بياني، ( »ير مملكت به رأي او منوط بودهمة تدب

 »مجمل فصـيحي «در . او زني بسيار باهوش و مدبر بود و بر پادشاه تسلّط كامل داشت

بـه   ،به حكـم ارپارخـان بـود    736بغدادخاتون در سال قتل «: آمده است »السيرحبيب«و 
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 و همچنـين اتهـام سـم    شـد راضي نمي كه بغداد خاتون بر سلطنت وي در ابتداواسطه آن
  . )47: 1362حسيني، ؛ 55: 1239خوافي، ( »خوراندن به ابوسعيد بر او بود

آمده، در كنار ابوسعيد بـه نقـش    خاتونهر جا سخن از بغداد »الصفا ةصفو« هايدر حكايت

هاي مختلف، بغـدادخاتون بـه مالقـات    در حكايت. ثيرگذار وي در حكومت توجه شده استأت
البتـه در  . انگر توجه اين خـاتون بـه شـيخ بـوده اسـت     بيين اردبيلي رسيده كه الدصفي شيخ

بـا  . توجهي شيخ به اصحاب قدرت از جمله بغدادخاتون اشاره شده اسـت  برخي حكايات به بي
 :آورد يفرونمـ در مقابـل اهـل قـدرت سـر تعظـيم       ،به فقرا و ناتوانان يصف خيشوجود عنايت 

وي اهـل مجاملـه   . سبت به ارباب قدرت و اصحاب شكوه استاعتنايي نبي ،سيرت ديگر شيخ«

دانسـت بـر زبـان     مـي  آنچـه الزم  كـس هـر   و خوشايندگويي سلطان و بزرگان نبود و بـا هـر  
ــي ــد( »آورد م ــاب. )271- 270: 1381 ،موح ــذكره در كت ــاريخي و ت ــاي ت ــه ارادت  ه ــر ب ــا كمت ه

هاي مختلف ايـن  الي حكايتز البها »الصفا ةصفو«بغدادخاتون به شيخ اشاره شده است؛ اما در 

  ).912 و 712، 357، 348 :1373بزّاز، ابن(يابيم صفي مي كتاب، وي را زني مريد شيخ

  

  ملكقتلغ

به عنوان يكي از مريدان  ،عالوه بر انتساب به حكومت »الصفا ةصفو«بانوي ديگري كه در  

ـ . است »ملكقتلغ«صفي معرفي شده،  شيخ ملـك سـخن بـه ميـان     غدر دو حكايت از قتل

از معاملـه شـيخ   «: اي صاحب ارادت و مريد شيخ ناميـده شـده  زادهاول او شه است؛ آمده

جـا معـاش حـالل    عدن نفطي قناعت كرده بـود و از آن زادگي به مخبر يافته و از منال شه
. )899: همـان ( »خـورد فرستاد و شيخ از آن چيـزي نمـي  ها براي شيخ ميوقت .ساخت مي

كـه عـارفي بـه نـام      چنانهم. ديگر زنان عارف نيز آمده استحكايت در احوال نظير اين 
حسـيني،  (اي فرسـتاد و ذالنـون آن را قبـول نكـرد     براي ذوالنون هديه »نيشابوري هفاطم«

كـه بـه   كند و اينقتلغ از شيخ اشاره مي دوم در حكايتي ديگر به بعد مسافت. )263: 1385
 ،دادمي اي رويف به مرادش داشت، هرگاه حال و واقعهسبب ارادتي كه اين شاهزادة عار

   .)1102: 1385حسيني، ( فرستادمينوشت و به دست معتمدي اي ميدر نامه
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 »كارنماي زنـان «در كتاب . نتايج مختلفي به دست آمد ،در احراز هويت اين زن عارف

همسـر سـلطان    تركـان، نخست قتلغ: ميان آمده است سخن به »قتلغ«از دو تن به عنوان 

 »شـهربانوي خجسـته  «نويسـان او را  الدين، از فرمانروايان قراختايي كرمان كه تاريخقطب

انبار، مدرسه و مسجد در كرمـان  سرا، آباند و از وي بناهاي زيادي همچون كاروانناميده
اينجين و همسر سلطان ابوسـعيد ايلخـاني اسـت     ديگري دختر امير. جاي مانده است به

  . )632: 1381زاد، فرخ( دوست و مدبر بودويي صلحكه بان
از ايـن دو تـن سـخن     »نامة زناندانش«و  »مشاهير زنان«هايي از جمله تذكرة در كتاب

 از دو دختـر  »العلـي سـمط «نيـز بـه نقـل از     »)سـاالريه (تـاريخ كرمـان   «در كتاب  .اندفتهگ

در . )154: 1340كرمـاني،  يـري  وز(انـد  الدين سخن به ميان آمـده كـه نـام قتلـغ داشـته      قطب

ناميـده شـده كـه بـا     ) ايلخان مغول(ملك دختر گيخاتو قتلغ ،»الصفا ةصفو«توضيحات اعالم 

، دختري بدين نام منسـوب بـه گيخـاتو    شدهاي مختلف تاريخي كه بررسي توجه به كتاب
رانشـاه از  آالفرنـگ، اي : گيخاتو را سه پسـر بـود  «: است نيز آمده »السيرحبيب«در . ديده نشد

بـه  . )139: 1362حسـيني،  ( »كدام به سـلطنت نرسـيدند  رندي خاتون و آقبوقا جالير كه هيچ

كرمـان بـا   حكومـت آنـان در   قراختاييـان باشـد كـه     منسـوب بـه  ملـك  رسد قتلغنظر مي
بـزّاز   عالوه بر اين سـخن ابـن  . خان تأسيس شده بودگذاري براق حاجب ملقّب به قتلغ پايه

  .)1102: 1373بزّاز، ابن(تواند دليل اين ادعا باشد صفي مي افت قتلغ از شيخمبني بر بعد مس
  

  بيكساتي

. ، دختر محمد خدابنده اسـت »بيگساتي« ،مدار دورة مغوليكي ديگر از زنان سياست

والدت ايـن بـانو در   . اقدامات فراواني از او ذكر شده اسـت  ،هاي تاريخي و تذكرهدر كتاب
بيـگ  نام سـاتي . بود اتفاق افتاده 719چوپان به سال  دواج وي با اميرو از ق.ه 707سال 

 ،چوپـان  ريـ امنيز ضبط شده است كـه مـادر پسـر ششـم      »بيگساقي« ،»السيرحبيب«در 

در . )207: 1362حسـيني،  (آيد بوده و خواهر ناتني بغدادخاتون نيز به شمار مي »سيورغان«

در سال همتا بوده، در ميان مغوالن بي«: ده استگونه آمبارة وي اينر، د»زنان نامي«كتاب 

هجري بر تخت سلطنت نشست و لقب ملكه گرفت و در دو سال بعد سّكه به نام او  738
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بيگ و  بزّاز از تحت تأثير قرار گرفتن ساتي ابن ،در روايتي. )265: 1382عقيقي، ( »ضرب شد

گويـد كـه بعـد از آن بـه     يمـ  خاتون از مراسم ذكر و سماع مريدان شيخ سخنُكردوجين
  .)167: 1377زاده، ؛ رجب1062: 1373بزّاز، ابن(شوند ميارادتمند طريقت شيخ 

  
  خاتونكُردوجين

او دختـر  . ، از زنان عابد و نيكوكـار قـرن هشـتم اسـت    چوپان ريامهمسر  »ُكردوجين«

در . سـعد بـن ابـوبكر اسـت     از نسب اتابـك  )1(خاتونآبش شاهزاده منكو تيمور و مادرش
دخترش ُكردوجين جسد او را از  ،خاتونپس از مرگ آبش«: آمده »المؤمنات النساء  اعالم«

اش را وقف اي به نام خودش دفن نموده و تمامي داراييتبريز به شيراز آورد و در مدرسه
   ).83: ق 1421حسون، ( »اسالم نمود

كارنمـاي  «در . كرده بودوي در كتب تاريخي از زناني است كه موقوفات زيادي برقرار 

يكي مدرسة  ،از بناهاي مفيد ُكردوجين«: بناهايي به وي منسوب است ،»زنان كاراي ايران

خانة شهر ساخته شد و در آن براي تعيين اوقات نماز و نـزول و  شاهي بود كه در كنار دولت
ـ  ).671: 1381زاد، فـرخ ( »گانه بروجي ترتيب داده شده بـود خروج سيارات هفت ردوجين در ُك

در . هايي را تعيين كـرد حقوق ،شيراز براي طلّاب، حافظان قرآن كريم، صوفيان و تهيدستان
قـرار   منصب تحت تـأثير ذاكـران و خانقاهيـان شـيخ    اين دو بانوي صاحب ،بزّاز حكايت ابن

، كرامات شـيخ در حيـوان  «: گويدباره ميبزّاز در اين ابن. شوندگيرند و از مريدان وي ميمي

  .)1062: 1373بزّاز،  ابن( »سبب انتباه ايشان گردانيد تا به واجب عزّت او قيام نمودند

به انتقـام خـون پـدر بـه اتفـاق      «عالم ياد شده كه از دختر ديگر ُكردوجين به نام شاه

مادرش ُكردوجين و با كسب فرماني از بايدوخان با لشكري از فارس و شبانكاره به سمت 
كـردوجين شـهر را محاصـره كـرد و پـس از چنـد روز درگيـري و        . كرمان حركت كـرد 

  . )112: 2ج، 1386مرشد امامي، ( »ريزي وارد كرمان شد خون

  
  الدينهمسر غياث

صـفي بـود و بـه دليـل ارادت وي و      الدين وزير از مريدان شـيخ همسر خواجه غياث 
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 شـده اسـت كـه   ديگر زنان اين خاندان در تـاريخ، خانقـاهي بـه نـام همسـر وزيـر ثبـت        
الدين بارها از شيخ و مريدان براي حضور در مجالس سماع، ايشان را به ايـن مكـان    غياث

صفي  الدين از وزرايي بودند كه از شيخالدين و پدرش خواجه رشيدغياث. نمود دعوت مي
عنايـت خانـدان رشـيدي بـه تصـوف و      «: دربارة وي چنين آمده است. كردندمي حمايت

نشـينان  الـدين، پـرده  الدين و غيـاث يي بوده است كه عالوه بر خواجه رشيدطريقت تا جا
 »انـد حرم آن خاندان نيز نسـبت بـه طريقـت و مشـايخ طريقـت اعتقـاد و ارادت داشـته       

  ).366: 1370مرتضوي، (
  

  زنان بارهصفي در ديدگاه شيخ

ور كلـي دو  بـه طـ   »الصفا ةصفو«با مطالعه . صفي به نقش مهم زنان توجه داشت شيخ

  .صفي نسبت به زنان مطرح شده است ديدگاه شيخ
  

  ديدگاه مثبت

كـه   به طوري ،صفي همانند حكام آن زمان نسبت به زنان مثبت بوده است نظر شيخ
ها به اين موضوع اشاره شده است و به جز موارد اندكي كه جنبه ارشـاد  در اغلب حكايت

  .نشده است ذكر »الصفا ةصفو«اي منفي در دارد، نكته

  كاربرد لفظ زن براي فهماندن مفاهيم عرفاني

ها و تشبيهات با استفاده از استعاره«صفي مانند بسياري از گويندگان صوفي كه  شيخ

اند، بارها از را سرداده )411: 2، ج 1384اوستين، ( »الهي جمالِ سرود ،مربوط به زيبايي زنانه

فهماندن مفاهيم عرفـاني بـه مريـدان اسـتفاده     هاي خود براي لفظ مادر و دختر در مثل
ماننـد توجـه مـادر بـه طفـل      را عنايت استاد به مريد  ،عربي نيز همچون ابن .كرده است

مـادر را   ،ايكـه طفـل شـيرخواره   چنـان  ،شيخ مريـد را فـرو نگـذارد   «. داندشيرخواره مي

   ).1101: 1373بزّاز،  ابن( »نشناسد، اما مادر وي را شير دهد

به مثلي از شـيخ اشـاره    خواجه عبدالملك سراويبزّاز به نقل از  كايتي ديگر ابندر ح
تشبيه شده است كه به دسـت كـافري كـه نفـس      دختري علويبه  دلكند كه در آن مي
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 »ال اله اال اهللا«اماره است، به غارت برده شده و سرانجام با كمك پادشاهي عادل كه كلمة 

  .)584: 1373از، بزّ ابن(يابد نجات مي ،است
  

 جمعيارشاد دسته حضور زنان در

همـدوش مـردان بـه دسـت شـيخ بـه وادي توبـه قـدم          ،زنان در بسياري از حكايات
بزّاز در حكايتي به نقل  ابن. خواندآنان را به سير و سلوك فرامي ،صفي گذارند و شيخ مي
هـا برگرفتنـد و   طعـام  دهفتاد آدمـي از زن و مـر  «: گويدمي الدين گرمروديپيره اميناز 

بار آن هفتاد كس زن و مرد به ذكـر شـيخ   به يك .شيخ نظري بر ايشان انداخت. بياوردند
شـدن گرجيـاني سـخن    بـزّاز از مسـلمان   در جايي ديگـر ابـن  . )351: همان( »روي آوردند

 تمـامي ايشـان   ،كردنـد و از بركـت شـيخ   مي زندگي »كه«گويد كه در روستايي به نام  مي

  ).756: همان(هاي خود را نيز تغيير دادند ان شدند و حتي ناممسلم
 

  سرپرستي و دعاي خير در حق زنان

در . كنـد صـفي در حـق زنـان اشـاره مـي      هاي مختلف به عنايت شيخبزّاز در حكايت ابن
كـرد و   گرد از روي يتيمان پاك مـي  ،از مرحمت«: گونه آورده استپايان عمر شيخ اين سخنان

   ).954: همان( »مچون پدر و عورات بيوه را در محافظت همچو شوهر بودايشان را ه

زني كه دو درم زر به شخصي داده بود كـه بـه   در روايتي ديگر در رعايت حرمت پيره
  :اين بيت در بزرگداشت وي آمده است ،الدينشيخ دهد، به نقل از صفي

  بايـد در اين بـازار مـا ماية اخالص مي
  

  تگاه دنيوي را قدر نيسـت ور نه مال و دس  
  

  )684: همان(     

زنـي بـود   «: گويدبزّاز پس از وفات وي مي جا بود كه ابنزنان تا آن بارهشفقت شيخ در

اكنون ما را : گفتگريست و مينشست و سخت به زاري ميبيوه كه بر سر راه مسجد مي
  .)955: همان( »كه دارد

  
  الهام به مريدان زن در خواب

شـد و  مختلف از الهاماتي سخن گفته شده كه بر زنـان در خـواب القـا مـي     در حكايات
منكوحة يحيـي اوداجـي كـه از     ،در اين وقت« :نشانة توجه و عنايت شيخ به آنان بوده است
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كه عصا در دست مبارك از سـر غضـب بـه     در خواب شيخ را ديداشرف بود،  نزديكان ملك

» الصـفا  ةصفو«در  ،عالوه بر عنايات شيخ نسبت به زنان. )1074: 1373بزّاز،  ابن( »...اشرف گفتي

  . بزّاز به فضايل زنان است يابيم كه بيانگر حرمت و توجه ابنگاهي حكاياتي مي
سـال عمـر داشـت و جـاي      110شـده كـه   در حكايتي از زني سالخورده سخن گفته 

ـ مقبره از ايـن خـاك   «: وداي را كه شيخ بدون هيچ عالمتي دربارة آن اين سخن را گفته ب

همچنـين  . )761: همـان ( ، به يكي از مشايخ به نام عبداللطيف نشـان داد »آيدبوي دلي مي

آمـده، بـه الهامـاتي اشـاره      - صفي يكي از زنان مريد شيخ - حكايت كه از حليمه در دو
  .)1028-1027: همان(خواب به اين زن توصيه نموده است  صفي در شيخ شده كه

  
  ديدگاه منفي

 هـاي منفـي نقـش زنـان توجـه شـده      كمتر به جنبه »الصفا ةصفو«ر چند در روايات ه

 شيانـد در اين موارد اندك نيز عنايت شيخ به ارشاد و هدايت زناني كه گـاه منفـي   ،است
واكنشي است در برابر رفتار نادرست فـردي   ،واقع ديدگاه منفي در. ند، مشهود استهست

  .صفي به گروه زنان نه نظر منفي شيخ ،اندفا نمودههايي كه برخي از زنان اي و نقش
وي نيـت  «: گويدگونه ميالدين از ابراهيم جيجان اينحييبزّاز به نقل از م ابن ،در حكايتي 

 »دسـتش خشـك شـد    .جا برگرفتز آنزنش پنجاه دينار ا. كرد كه صد دينار از براي شيخ ببرد

  .زن مداوا شد و دردش آرام گرديددر ادامه با بخشايش شيخ، دست  ).413: همان(
صفي بـراي   گويد كه شيخمي بزّاز از نزاعي ميان دو گروه سخن ابن ،در روايتي ديگر 

اي امر تا كشـتن عـده   ها به اينمصالحه بين ايشان رفته بود، ولي چون زنان يكي از گروه
 .رات كردنـد هاي ايشان خـراب و منهـدم عـو   خانه همه نيا«: شدند، شيخ گفتراضي نمي

  . )416: همان( »اي ديگر بيابند و به شما بشنوانندطايفه ،شنويدچون از ما نمي

 و نكتة ديگري كه در رويارويي شيخ با زنان به آن اشاره شده، توجه به رعايت حـالل 
اين امر مورد توجه  ،هاي مختلف حتي از زبان مريدان شيخدر حكايت. حرام شرعي است
روزي «: به عنوان نمونه در حكايتي به نقل از ابراهيم كرد آمده است كه. قرار گرفته است

 ،چون احتياط كـرديم  .ناگهان احتراز كرد .شيخ پشت با ديوار استاده كرده بود ،در مراغه
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يـا در   .)866: 1373بزّاز،  ابن( »ديديم از آن سوي ديوار عورتي نشسته و اسناد با ديوار كرده

: همـان (كشـيدند  ورود زنان، شيخ و مريدان دسـت از كـار مـي   مراسم سماع كه به محض 

643-644.(  
  

  گيرينتيجه

اين جستار كه به معرفي برخي زنان ناشـناخته و بيـانِ نقـش مـوّثر آنـان بـا غـور و        

چـه بيشـتر بـا    پرداخته است، عالوه بـر آشـنايي هر   »الصفا ةصفو«هاي استقصا در حكايت

اي نو از شناسايي زنـان و حضـور آنـان در ايـن     هتصوف قرن هشتم در غرب ايران، دريچ
در دو حوزة عرفان و سياست به روي ويژه هاي مختلف اجتماع، بهدوره از تاريخ در عرصه

  .گشايدارباب تحقيق مي
 دسته اول، آناني كـه بـه روايـت ابـن    : انددو گروه زنان معرفي شده ،در حيطة عرفاني

بـانو باغبـان    -3حليمه  -2دولتي  -1: ل هفت تنشام و كشيدگان بودندرياضت ءبزّاز جز
زنـي   -7 الـدين محمـد  مادر شـمس  -6زاهد گيالني  دختر شيخ -5 خورشاه -4اردبيلي 

  . بدون نام از قفقاز
صـفي بـه عرفـان روي آوردنـد، از      دستة دوم، كساني هستند كه در پي تعاليم شـيخ 

همسـر   -3 د پسـر شـيخ قلنـدر   همسر احم -2الدين قوشچي ضياء همسر امير -1: جمله
  .الّدين گازربهاء

مداري كه در ديگر منابع به جنبة عرفاني آنـان يـا   در حوزة سياست نيز زنان سياست
: نام پنج نفر آمده اسـت  ،بزّاز پرداخته نشده و يا كمتر توجه شده، با استناد به روايات ابن

الـدين  همسـر اميـر غيـاث    -5 ُكردوجين -4ملك قتلغ -3بيگ ساتي -2تون بغدادخا -1
مدار نـام  و از ميان زنان سياست - صفي مادر شيخ - »دولتي«نام  ،از بين زنان عارف. وزير

  . بيش از ديگران ذكر شده است ،»بغدادخاتون«

صـفي   مشرب به بيـان ديـدگاه شـيخ   در اين مقاله عالوه بر معرفي برخي زنان صوفي

صفي نسـبت   ديدگاه شيخ ،»الصفا ةصفو«سر كتاب در سرا. پرداخته شده است زنان بارهدر

  .به زنان از منظري آميخته با احترام و تكريم بيان شده است
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  نوشت پي
  :اي با اين مطلع داردخاتون قصيدهسعدي در مدح ابش. 1

ــد    ــين نباشـ ــه تمكـ ــن همـ ــك را ايـ   فلـ
  

ــد    ــدين نباشــ ــه چنــ ــر و مــ ــروغ مهــ   فــ
  

  )658: 1379سعدي، (    
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