
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة    سري لف  ةم أ ر مل   واحلضارةاملرأة     ا
  

      
  

  ٨١

  
  سرية املتصوفات يف التاريخ اإلسالمي

  وقفات أولية عرب تأمالت منهجية
  *عزة جالل

ـاء الفكـر          ظهرت بذور التـصوف يف مس
اإلسالمي مع بداية الدعوة احملمدية، وتبلورت يف       
شكل حركة مع القرن الثاين اهلجري املعـروف        
بقرن التصوف؛ إذ شهد هذا القرن نزعات شديدة        

ن زخرف احلياة نتيجة ما وقع من الزهد واالبتعاد ع
فيه العامل اإلسالمي من حوادث سياسية أثرت تأثريا 

  .بالغاً على مجيع جوانب احلياة
ـإن         وعن تفسري نشأته وظهوره كحركـة ف
املصادر تتعدد؛ إذ ترى بعض املصادر أن ظهـور         
التصوف نتج عن احتكاك العرب عرب التجارة أو        

ة، فأدى دخول   أيام الفتح اإلسالمي للدول ااور    
بعض املسيحيني اإلسالم أن نقلوا معهم بعضا من        
أفكار املسيحية عن الرهبنة والزهد اللذان تطورا إىل        

  .التصوف
 ال سيما   –ويرى رأي آخر أن حركة الترمجة       

 والـيت أدت لنقـل      –أثناء عهد اخلليفة املأمون     
الفلسفات اإلغريقية اليونانية والفارسية للعربية، قد      

ـات فالسـفة        أثرت على   العرب ملا حوته نظري
ـاد        اإلشراق كأفالطون وأرسطو وغريهم من أبع

  .١روحية باطنية ، فظهر التصوف
ورغم إمكانية التأصيل لظاهرة التصوف مـن       
ـات          القرآن الكرمي والسنة النبويـة املطهـرة إلثب
ـاريخ        خـروج التصوف بالشكل الذي عرفه الت

كر من  اإلسالمي من لدن اإلسالم، دون تأثري يذ      
اهلنود أو الفـرس أو اليونان أو املـسيحية، إال أن          

تالقحاً حضاريا قد حدث بالتأكيد وتأثرا حتمياً قد    
انتاب الثقافة اإلسالمية حال تعرضها لغريها مـن        
الثقافات ورمبا يكون التصوف قد تأثر يف جانـب    

  .منه بذلك
لكن توقيت ظهور التصوف كحركة حـري       

صاً، إذ ميكن وصفه أنه جاء      بأن جيعله إسالمياً خال   
ثورة على الترف العقلي والسلوكي الذي ساد إثر        
ـية واليونانيـة        إعجاب العرب بالفلسفات الفارس
العقلية، وأمناط احلياة القيصرية والكسروية، وثورة      
على انقسام اتمع اإلسالمي لطبقات األعلى منها       

إذن فقد كان التصوف    . ليس هو األعلم أو األتقى    
 متضمناً ثورتني؛ ثورة    -افة ألبعاده الروحية     إض –

اجتماعية، وأخرى ثقافية تشمل اجلانب العقلـي       
من هذا املدخل علينا التعامـل مـع        . والفلسفي

التصوف كظاهرة تارخيية واجتماعية وفلسفية دون      
الدخول كثريا يف تعريف كنهه وشـرح أحوالـه     

  .ودرجاته
 يشي تعدد املداخل اليت استخدمت لدراسـة      
التصوف أن الفكر اإلسالمي مل يطور منـهجاً أو         
حىت عدة مناهج للبحث يف التـصوف كفكـر         
وكفلسفة، وتوقفت اجلهود عند حد الوصـف        
والتأريخ، على حني طورت الدراسات االستشراقية 
مدارس لدراسة التصوف، وتفسري ظاهرة الطرقية      

) مـدارس (بعد تبلور حركة التصوف إىل طرق       
ع كل منها قطب   .∗اً متصوفاًيتـب

  . باحثة يف العلوم السياسية وتعد لدرجة املاجستري*
  . م٢٠٠١يونيه - هـ١٤٢٢، ربيع أول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة، عدد©
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ومن املدارس الغربية، تأيت املدرسة اإلجنليزية اليت 
تبحث يف أصول التصوف وجذوره املمتـدة إىل        
ـتقرائي،        الرهبنة ورياضات اهلنود مبنـهجها االس
التصوف اإلسالمي عند تلك املدرسة ظاهرة جزئية 

مث هناك املدرسة األملانية    . من التصوف مبعناه العام   
التأثريات الداخلية يف التـصوف     اليت تعين بإيضاح    

بسبب اتصال املـسلمني بالـديانات املـسيحية        
واليهودية والفارسية، وهي يف ذلك تأول التصوف       

واملدرسة األسبانية والفرنسية اليت    . كظاهرة نفسية 
تؤكد على تأثر التصوف اإلسـالمي بالرهبنـة        
املسيحية وتعتمد على املنهج الروحي يف طـرح        

  .االظاهرة وتعريفه
وإذا كان االتفاق بني اجلماعة األكادميية على       
البدء بالتعريف لتحديد املساحة اليت يتحرك داخلها       

يعرفه عبد  . املفهوم، فهناك تعاريف عدة للتصوف    
ـام   "أنه  ) هـ٢٨٣متوىف  (اهللا التستري    قلة الطع

ويعرفه سري  ". والسكون إىل اهللا والفرار من الناس     
سـم لثالثـة   ا"أنـه  ) هـ٢٥٧متوىف (السقطي  
ـاين ما ال يطفئ نور معرفته نور ورعه، وماال        : مع

يتكلم بباطن يف علم يناقض ظاهر الكتاب والسنة،        
ـارم          وما ال حتمله الكرامات على هتك أستار حم

فرياه ) هـ٢٩٧متوىف  (أما اجلنيد البغدادي    ". اهللا
تصفية القلوب حىت ال يعاودها ضعفها الذايت،       " أنه

عة وإمخاد صفات البـشرية     ومفارقة أخالق الطبي  
وجمانبة نزوات النفس ومنازلة الصفات الروحية ،       
والتعلق بعلوم احلقيقية وعمل ما هو خري إىل األبد         
والنصح اخلالص جلميع األمة واإلخالص يف مراعاة    

  ٢".احلقيقية

 وغريها من التعريفات اليت صاغها أصـحاب       
ـان         الشأن من املتصوفني ، واليت من الصعوبة مبك
أن نقف منها موقف احلكم فنفضل بعضها علـى         
بعض، وصوالً لتعريف جامع مانع، فاالعتقاد أنه إذا 

" الرفيعة"كان احلديث عن قوم من ذوي املقامات        
والذوق العايل واملشاعر الروحية الدقيقة فال سلطان       
هنا للعلم مالحظةً واستقراًء، وال سلطان أيـضا        

والسلطان للـروح   للعقل حبثاً واستنباطاً، فالسطوة     
إشراقاً وإهلاماً، وهلذا فمسعى الباحث يف التصوف       
يقف عند حد اكتشاف احلصن دون الـدخول        
ه، فنفسره كظاهرة اجتماعية، نؤطر له ولتمايز        فـي
شخوصه عن غريه من حركات النسك والرهبنة يف 

  .أديان وثقافات أخرى
  :عن املتصوفات نبحث 

ات كيف ميكن التعامل مع سـري املتـصوف       
  ؟*املوجودة يف كتب األعالم والطبقات

هناك أكثر من مدخل لإلجابة عن هذا التساؤل 
ـاً         منها أن يتم تتبع األمساء والتراجم وترتيبها أجبدي
أو تارخيياً، لكن إذا كان املسعى هو إعادة تأسيس         
تاريخ املرأة املسلمة بالشكل الذي يظهر حقيقـة        

تسليط الضوء  دورها يف التاريخ اإلسالمي العام، و     
على مواطن الضعف واخللل اليت اعترت مـسريا      
ـا          فحرمتها اإلجناز واملشاركة يف جماالت استبد
الرجال، يبدو هذا املدخل غري مفيد ألن املتصوفات 
ـاريخ          ـارزة يف الت بالفعل كانت هلن مكانتهن الب
اإلسالمي املدون إىل جوار املتـصوفني مــن        

ـال، فضالً عن كونه غري   . جديدالرج
ـام         مدخل آخر للتناول يقوم على التوقف أم
السري املرموقة واملـشهورة ملتـصوفات بعينـهن        
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كسرية رابعة العدوية   (باإلفاضة والسرد واإلجالل    
ـا  .) … نفيسة بنت احلسني بن علي – وغريمهـ

) مسلمون ومستشرقون (ممـن أفرد هلن املؤرخون     
الصفحات فتحل بذلك مشكلة نقص املعلومات      

ية لبناء حتليل شامل حلالة املتـصوفة عـرب        الضرور
التاريخ، لكن ألن يكرس ذلك املـدخل قـضية         
النخبوية يف التاريخ اليت طاملا عاناها التاريخ العريب        

  واإلسالمي؟
إزاء احلرية اليت تثريها مداخل التعامـل مـع         
املتصوفات يف كتب الطبقات واألعالم تربز أسئلة       

جابة عنـها يف    يف الذهن، كيف ميكن للباحث اإل     
ظل ضبابية تعامل املسلمني مع تاريخ التـصوف        

  املشار هلا آنفا وحتيز مناهج املستشرقني؟
احلل يكون بعرض التاريخ على     / لعل املدخل 

ـيد منـهج          األسئلة ال األسئلة على التاريخ لترش
  .النظـر يف قضايا حمددة

انطالقاً من ذلك، تدور الدراسة يف عـدد        
طور الذي طـرأ علـى      الت: مـن األسئلة عن    

ـات من مرحلـة تارخييـة ألخـرى،         املتصوف
وأسباب غياب مدارس علم للمتصوفات علـى       
غرار ما خلفه املتصوفون الرجال، فضال عـن        
سؤال عن احلياة االجتماعية للمتصوفات الـيت       

  .شكلت بيئتهن وحميطهـن احليوي
  

ما هو شكل وطبيعة التطور الذي طرأ       : أوالً
عرب التاريخ اإلسـالمي يف     على صورة املتصوفة    

  مراحله املختلفة؟
رغم أن التطور سنة طبيعية تتجـسد يف أي         
مجاعة بشرية بتالحق الزمن عليها، فإن تـصفح        

كتب الطبقات واألعالم ، القدمي منها واحلديث، ال 
فالكتب تتناول املتصوفة بنفس    . جييب عن التساؤل  

األسلوب والطريقة سواء انتمت تلك املتـصوفة       
ن الثاين اهلجري أو السادس أو الثامن، فيكتفي        للقر

وبعـض األقـوال    *بالتعرض ألحوال جماهـدا     
  . واألشعار املنقولة عنها

رمبا نلتمس العذر هلذه الكتب اليت تتجاهـل        
ـا        اإلسهامات العلمية واالجتماعية للمتصوفة إذا م
أرخت لظاهرة التصوف يف قرون اإلسالم األوىل       

إذ )  اخلامس اهلجري تقريباً   من القرن الثاين وحىت   (
ظل التصوف خالل هذه القرون قَـصرا علـى         
ـادة         حاالت فردية تكتفي بالزهد والنـسك والعب
ـاس، فالتـصوف        بشكل اعتزايل تبتعد فيه عن الن
خالل تلك الفترة كان شأناً خاصاً باملتصوفة تعتزل     
به ومن أجله اتمع ويشذ عن هذا النمط القليـل          

  . من النماذج
ـتمرت كتـب        الد هشة تنتاب املتابع؛ إذ اس

ـاد االجتماعيـة         الطبقات احلديثة يف جتاهل األبع
والسياسية والعلمية لشخصية املرأة املتصوفة بعـد       

ووجـود  ) املدارس الصوفية (تبلور ظاهرة الطرقية    
التصوف كظاهرة اجتماعية ضمن ظواهر أخرى      

  .تقوم بينهم عالقات تأثري وتأثر متبادلة
والطبقات حتاسب مثالً علـي     كتب التراجم   

سكوا عن وصف العديد من السيدات احملدثات       
      بجباملتصوفات وكأن الصفة األوىل كمحدثة ت
الثانية كمتصوفة، رغم أنه ميكن اعتبار تعلم املتصوفة 
ووصوهلا للمرحلة اليت يؤخذ عنها العلم كفقيهـة       
أو حمدثة هو تطور اعترى التصوف النسائي من فترة 

املرأة فيها تكتفي بالعلم الذي قد حيققه هلا        كانت  
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ـا الكتـسابه          تعبدها كشفاً إىل فترة سعت فيه
  .اكتساباً وتعليمه لآلخرين

اليت كانـت مـن      : ففاطمة النيسابورية * 
عارفات خراسان سأهلا ذو النون املـصري عـن         
مسائل وكانت جماورة مبكة ، تتكلم يف فهم القرآن  

هي ولية من أولياء اهللا : لوملا سئل ذو النون عنها قا
  ٣).هـ١٢٣توفيت (وهي أستاذي 

ـابية       وهناك  *  هجيمة بنـت حيـي األوص
 الفقيهة الزاهدة املتقشفة العاملة واسـعة       الدمشقية

اإلطالع وافرة العقل والذكاء روت الكثري عن أيب        
الدرداء وسلمان الفارسي وفضاله أيب عبيـد وأيب        

املـؤمنني  هريره وكعب بن عاصم األشعري، وأم       
عائشة وروى عنها جبري بن نفري وابن أخيها مهدي 
بن عبد الرمحن وموالها أبو عمران األنـصاري،        
وروى هلا أيضاً مسلم وأبو داوود والترمذي وابن        

  . ٤ماجه
 وملكه بنت داود حممد بن سعيد القرطكي      * 

العاملة املتصوفة اليت أجازت البن عساكر مجيـع        
  .٥)هـ٥٠٧توفيت (حديثها 
 احملدثة الورعة   وعائشة بنت إبراهيم الصديق   * 

الزاهدة، كانت تلقن النساء وأقرأت عدة منـهن        
وختمن عليها وانتفعن ا، وقال عنها ابن كثري أا         
كانت عدمية النظري لكثرة عبادا وحسن تأديتـها        
ـال          للقرآن وتفضل يف ذلك على كثري من الرج

  .٦هـ٧٤١وتوفيت 
ى فيها املتصوفة قد    وغريها من النماذج اليت تر    
  .طورت نفسها وفعلت تصوفها

يف مسألة التطور أيضاً مل يلتفت املؤرخـون        
للصلة بني التطور الذي حدث يف وضـع املـرأة          

املتصوفة وبني مؤسسة الوقف، فاجتاه النساء عموماً       
للوقف على مساجد وزوايا وتكايا قدم أكرب خدمة     

  .للتصوف ورعاه فترة طويلة من عمره
ة اليت قامت باإلنفاق على املدارس الصوفية فاملرأ

يف املساجد شاركت يف تطور ظاهرة الطرقيـة،        
وحنن  هنا نتساءل عن وجود املرأة املتصوفة كواقفة    

مثل عصمت الدين بنت معني الدين أنز       (من ناحية   
املشهورة بالصالح والدين واإلحسان، اليت بنـت       

سة للصوفية بدمشق مدرسة ورباطاً، فشيدت املدر     
ـام         داخل دمشق مبحلة حجر الذهب قرب احلم
الشركسي والرباط خارج باب النصر وأوقفـت       

  . ٧ )٥٨١توفيت (عليهم أوقاف كثرية 
ونتساءل أيضاً عنها كعابدة داخل زوايا الوقف       
  .وتكاياه اليت يكاد ذكرها خيتفي من كتب التأريخ

  
ملاذا يفتقر التاريخ والواقع اإلسـالمي      : ثانياً

على غرار ما تركه  ) طرق(فية نسائية   ملدارس صو 
 عبد  –كالسيد أمحد البدوي    (متصوفون رجال   

 عبـد   – أبو احلسن الشاذيل     –القادر اجليالين   
وغريهـم مـن مـدارس      ) …الرحيم القنائي 

  وجمالس؟
بتعبري آخر ملاذا اتسم تناول التاريخ للمتصوفات       
بالشخصنة؛ فدارت املؤلفات حـول شـخص       

لصلتها مبعلم أخذت علمها    املتصوفة دون اإلشارة    
عنه أو تلميذ خلفته خربا، يف حني يعرف تاريخ         
ـتاذ      املتصوفني من الرجال سالسل ممتدة مـن أس
وتلميذ حتول إىل أستاذ، حبيث انتهى ذلك لظاهرة        
الطرق الصوفية املعروفة اآلن، على الرغم من وجود 
مناذج بني سطور كتب األعالم تشي بأا كونت        
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ا تالميذ، فهل القضية هي جتاهل      مدرسة وكان هل  
من املؤرخني فحسب، أم أن تقاعساً من التالميذ        
قد حدث يف حق شيخام املتـصوفات ممـن مل     
يذكرهن التاريخ بإسهاب أو رمبا مل يتوقف أمامهن        

  .إطالقاً
 اليت  مبوالة أيب إمامة الشامية   فاملتصوفة الشهرية   

كانت تعلم النساء القرآن والـسنن والفـرائض        
وتفقهن يف الدين يف مسجد محص ولكن مل ينقل         
ـا وردت يف          عنها وعن علمها أي شئ حـىت أ

  .٨كتب الطبقات دون اسم وإمنا معرفة مبوالها
هل كون التالميذ واألتباع يف األغلب مـن        
النساء قد صعب من تشكلّ مدرسة صوفية خاصة        

 –بالشيخة القطب، بتعبري آخر كون األتباع نساء        
 حال  –ه ذلك من موانع  ثقافية وتقاليدية        مبا حيمل 

دون النقل عن املتـصوفات الالئـي لعـنب دور          
الشيخات وأُخذ عنهن العلم، حبيث لعبت التقاليد       
الشرقية اليت ترى املرأة كياناً قاصراً عن منح العلم         
واكتسابه دورها يف تقييد التلميذات عن نشر علم        

ية املوروثة من   أستاذان، يف حني أن التقاليد األفريق     
فترة ما قبل اإلسالم اليت تعترف للمرأة باملكانـة         
ـبباً يف          املتميزة يف إطار ثقافتها التقليدية كانت س
وجود شيخات هلن ذكر وتأريخ وجمالس وطالب، 
تعرض هلن بإسهاب الكتاب عـن التـصوف يف         
أفريقيا جنوب الصحراء، ووجدت امتدادات للتأثر      

ـيخات     ذه الثقافة يف املغرب ا     لعريب فعـرف ش
  متصوفات كما سيلي ذكر األمثلة؟

زكَّى وجود النساء املتـصوفات يف كتـب        
ـا        الطبقات كباكيات عابدات ناسكات فقط، م
ـلوب مـن          روج عن سلبية التصوف، فهذا األس

التناول دعم املقوالت اليت تري التصوف قد خرج        
من عباءة الرهبنة املعروفة يف الفكر املسيحي مـن         

  . للنفس بالعبادةتعذيب
 كمعاذة بنت فما كتب مثالً يف متصوفة شهرية

ـا     عبد اهللا العدوية البصرية      وتكين أم الصهباء أ
كانت حتيي الليل صالة، فإذا غلبها النوم قامـت،         

يا نفس أمامك النوم لو قد "فجالت يف الدوار تقول 
" مت لطالت رقدتك يف القرب يف حسره أو سرور        

بنية كوين من لقاء "ا من الرضاعة وأا قالت ألبنة هل
اهللا علي حذر ورجاء وأين رأيت الراجي له حمقوقاً         
حبسن الزلفى لديه يوم يلقاه ، ورأيت اخلائف لـه          

  .٩"مؤمالً لألمان يوم يقوم الناس لرب العاملني
ـالرب،         هذه الرؤية العميقة عن عالقة الفرد ب

 من وهذه البالغة الراقية يف تصويرها ، مل تنل حظها
ـتمني بالتـصوف          التوقف أو التحليل مـن امله

  .واملتصوفات
 يف إضافة مفهـوم     رابعة العدوية ودور السيدة   

" العشق اإلهلي"جديد لقاموس التصوف هو مفهوم 
الذي تفردت بطرحه وتفردت بشرحه، عنـدما       
تعاملت مع الذات القدسية كمعشوق، وتوارث من 
ـاس يف         جاء بعدها من املتصوفني للمفهوم كأس

هذا النموذج وإن حظي باالهتمام … عالقتهم باهللا
ـاريخ          فاالهتمام به انصب يف قطاعه األكرب على ت
جماهدة رابعة وعلى أشهر أشعارها دون الوقـوف        
أمام مفهوم العشق اإلهلي كما يستحق ، كطفـرة     
فلسفية روحية أهلمت العديـد مـن املتـصوفني         

  .والشعراء على مر مراحل التاريخ
ن كتب التأريخ تعاملت مع الزهد   ميكن القول إ  

كقاسم مشترك بني املتصوفات فأين كانت قيمـة     
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ـان         املعرفة من حيان، حيث الزهد واملعرفة ركن
أساسيان من أركان التصوف القائم علي أربعـة        

)  الواليـة  – احملبة   – املعرفة   –الزهد  (أعمدة هي   
رغم  وجود أمثلة تلحظ متناثرة داخل ما أُرخ عن          

  :ت مثلاملتصوفا
 املتصوفة الصاحلة اليت أخذ     فتحون البزازية * 

ـيدي            عنها أبو عبد اهللا حممد بن عبد الـرمحن س
ـ ٩٩١املتويف  (بصري إمام املسجد األعظم      ) هـ

تعرف أيضاً مبرمي بنـت     (وهلا روضة برأس التاج     
  .١٠)عبود األندلسية

 اليت كانت   وعائشة بنت أمحد بن عبد اهللا     * 
ات اجتهاد يف الصيام    عابدة متصوفة من مراكش ذ    

والصالة، أخذت علمها عن الشيخ حممد بن عبد        
اهللا الغزواين، ولقيت املشايخ أبا حممد اهلبطي، وأبا        
البقاء عبد الوارثني عبد اهللا وغريمها، وكان الشيخ        
الغزواين يسأل عنها الفقراء الواردين عليه مبراكش       
ـاً          ويأمرهم بزيارا، وهدى اهللا علي يـديها خلق

اً، وكان الناس يتحامون محاها فال يرد أحـد         كثري
شفاعتها ملا يعلمون من بركتها وصدق أحواهلا مع        

ـا     ) هـ٩٦٩توفيت  (اهللا   ودفنت يف سبته وقربه
  .١١مزار للناس

من ربات الصالح والعبادة،  : عائشة العدوية* 
كانت ذات أحوال ومكاشفات واستغراق يف ذات 

أخذت عن أيب    ρاهللا واماك يف حمبة رسول اهللا       
ـاس          العباس أمحد بن اخلضراء وانتفع ا أهل مكن

وقربها من أشهر مـزارات     ) هـ١٠٨٠توفيت  (
  .١٢مكناس

ـا      : شبكة البصرية *  ـاحبة أخيه كانت ص
الورع، وكان يف بيتـها سـراديب لتالمـذا         

  .١٣وللمريدات تعلمهن طرق ااهدات واملعاملة
عائشة بنت يوسف بـن     منوذج بارز متثله    * 

املعروفة بعائـشة    (د بن ناصر الدين الباعونية    أمح
وهي عاملة جليلـة وأديبـة      : الدمشقية  ) الباعونية

وشاعرة ذات دين وصالح، معروفة يف التصوف،       
تنسكت على يد السيد اجلليل إمساعيل اخلوارزمي       
مث على خليفة احمليوي حيىي األرمي، حملت للقاهرة 

ىت أُجيزت  واقتطفت فيها حظاً وافراً من العلوم ح      
باإلفتاء والتدريس، مث أخذت يف التـأليف حـىت         
اجتمع لديها طائفة من الكتب والرسائل والقصائد       

وهو جمموعة  " الفتح احلقي من منح التلقي    "فألفت  
إنشاءات صوفية ومعارف ذوقية، وألفت أيـضاً       

وهي " اإلرشادات اخلفية يف املنازل العلية    "كتاب  
ائرين للهروي،  أرجوزة اختصرت فيها منازل الس    

القول البـديع يف    "وأرجوزه أخرى خلصت فيها     
، …للسخاوي وغري ذلـك   " الصالة على الشفيع  
  .١٤هـ٩٢٢توفيت يف دمشق 

 فاطمة بنت عباس البغدادية املعروفة    وهناك  * 
ـالوعظ،      ) بأم زينب ( وهي زاهدة فقيهة قامت ب

وانتفع ا الكثري من النساء مبصر ودمشق، أثـىن         
  ).هـ٧١٤توفيت  (عليها ابن تيميه

هذه األمثلة تؤكد كسر النساء استبداد الرجال       
مبجالس العلم الصويف وأن القضية يف مسألة تكوين      

  .املدارس كانت قضية مجع وتأريخ
  

ـاة       : ثالثاً السؤال األخري نطرحه عـن احلي
 تلك املسكوت عنها    –االجتماعية للمتصوفات   
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ـامرأ       – ة  وتعين احلياة االجتماعية الضيقة هلا ك
مسلمة زوجة وأم، وتعين أيضاً الفضاء الـذي        
تتحرك فيه املتصوفة بأبعاده السياسية واالجتماعية 

  .واالقتصادية كفرد يعيش يف مجاعة يتفاعل معها
 أي يف اجلـزء  – أمهية السؤال يف بعده األول    

 أنه يربز خصوصية    –املتعلق باملتصوفة كزوجة وأم     
تصوف التصوف النسائي عن تصوف الرجال، فال     

الذي يعين للوهلة األوىل اخلروج عـن حـدود         
األجساد واحملسوسات والتحليق يف عامل الروح رمبا 
قد يتعارض يف تصور العديدين مع التفاصيل احلياتية 

  .العادية للمرأة
كيف استطاعت املرأة أن تعقد تصاحلاً بني هذا    
وذاك، بني رغباا يف التفرغ للعبادة والتبتل، ومع        

 ـاء الزوجيـة        حقيقة كو ا زوجة ملقى عليها أعب
واألمومة، كيف استطاعت أن تدير هذا الصراع       

  :داخلها والذي عربت عنه مناذج مثل
 رابعة بنت إمساعيل زوجة أمحد بن احلواري      * 

املتصوفة الشهرية بورعها وكثرة صالا، إذا أعدت       
طعاماً لزوجها دعته إليه مشجعة أن القدر ما نضج         

 جواره، وإذا شعرت أا مقصرة      إال بتسبيحها إىل  
لست استحل أن أمنعـك  : حيال زوجها قالت له   

نفسي وغريي اذهب وتزوج، وكانـت إذا أراد        
أسألك باهللا ال تفطر    : زوجها مجاعها اراً، قالت   

ـا    : يف اليوم، وإذا أرادها ليالً قالت      أسألك باهللا مل
مما يدل على شدة األزمة والتنازع      . وهبتين هللا الليلة  

ني وجوديها االجتماعي والروحاين، ويـدل يف       ب
الوقت نفسه على ألوان مضافة من ااهدة عانتها        
املرأة املتصوفة مبا كان جديرا بالتسجيل، ومبا ميثل        

  . جماالً واسعاً ثرياً للبحث املتعمق

 وكانت امرأة يوسف    :ونسيبه بنت سلمان    * 
ـائلك عـين، ال      : بن أسباط قالت لزوجها    اهللا س

ين إال حالالً وال متد يدك إيل شبهة بسبيب،         تطعم
ـا رب مل تـرن أهـالً        : وملا ولدت ولداً قالت    ي

  .١٥!!خلدمتك فشغلتين بالولد 
 اليت كانت تعلم أهلها ما وصلته       هنيدهوهذه  * 

من قرب صويف بالصالة، فكانت إذا قضي ثلثـي         
الليل توقظ ولدها وزوجها وخـدمها تـأمرهم        

   .١٦غبطون بكالمي هذا بالوضوء والصالة قائلة ست
  وإذا كان مل يصلنا الكثري عن حياة املتصوفات 

 أي –اخلاصة ، رمبا إال أمساء األبناء فإن تصورنا أا 
ـا        –املتصوفة    كانت زوجة هلا أبناء إمنا يعين فهمه

ملبدأ االستخالف، وإن عانت السيدة تشتتاً بـني        
خل واجباا الدنيوية وتطلعاا الروحية، فهي مل تت      

عن واجباا ومسئولياا ملثول فكرة االستخالف      
  .والتكليف باإلعمار يف ذهنها

استحضار صورة املتصوفات كزوجات يطهني     
ـاءهن    الطعام، ينظفن املنازل، وكأمهات حيملن أبن

 ويف ذات الوقت يقمن الـصلوات       –ويرضعنهم  
ويعكفن علي االستغفار والتـسبيح يـرد علـي         

بيهه للتصوف بالرهبنة،   مقوالت االستشراق يف تش   
 –حيث األخرية تطرح الدين بشكل أُخـروي        

ـاريخ       -جيتنب الدنيا   وهلذا كانت الراهبات يف الت
املسيحي باستمرار قلة معزولـة يف أديـرة، إذ أن          
تصور زيادة عدد الرهبان والراهبات هو يف الواقع        
توقف للحياة، بينما ميكن تصور جمتمع كامل من        

ذي تطرحه اخلربة والثقافـة     املتصوفني بالشكل ال  
  .اإلسالمية ويستبطن قيمة االستخالف
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وعن احمليط االجتماعي والـسياسي الـذي       
ـالغ      –حتركت املتصوفات داخله      يربز منـوذج ب

الفاعلية هو منوذج السيدة نفيسة بنت احلسن بـن         
زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضـي اهللا           

ـ واليت  ه١٤٥عنها وعن آهلا، املولودة مبكة سنة       
جاءت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق 
وقيل مع أبيها احلسن الذي كان والياً على مصر،         
كانت كثرية البكاء تدمي قيام الليل وصيام النـهار،     
وكانت ذات مال وإحسان إىل املرضي واجلذماء       
والزمين، أحسنت لإلمام الشافعي ملا ورد إىل الديار        

ـا     املصرية وملا تويف أمرت جبن     ازته فأدخلـت إليه
وقيل ملا ظلم أمحد بن طولون قبل أن        . فصلت عليه 

ـا          يعدل استغاث الناس ا من ظلمه وتوجهوا إليه
ـالوا يف غـد     : يشكونه فقالت هلم   ميت يركب؟ ق

يا أمحد  : فكتبت رقعة ووقفت ا يف طريقة وقالت      
بن طولون، فلما رآها عرفها، فترجل عن فرسـه،         

ملكتم فأسرمت،  : ها، فإذا فيها  وأخذ منها الرقعة وقرأ   
ـيكم        وقدرمت فقهرمت، وخولتم فعسفتم، وردت إل
ـتم أن سـهام           األرزاق فقطعتم، هذا وقـد علم
األسحار نافذة، غري خمطئة األمساء من قلـوب أو         
أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها 
فمحال أن ميوت املظلوم ويبقى الظامل، اعملوا ما        

ون، وجوروا فإنا باهللا مستجريون،     شئتم فإنا صابر  
واظلموا فإنا إىل اهللا متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا 

  .١٧أي منقلب ينقلبون، فعدل لوقته
  

إذا كان اجلسد حقيقة فانية وثوب ابتالء من اهللا 
ـتطاعت املتـصوفات أن       المتحان الروح فقد اس

فقد عرفن أن الـصفة     . جيتزن االمتحان ناجحات  

ـات ونـزوات ال    البشرية مبا فيها    من أهواء ورغب
وجود هلا باألصالة وإمنا هي إغراء تخترب به الروح         

  .لتعرف رتبتها
ما أحوج نساء اليوم لتصفّح سري املتـصوفات        

 لترين  –على عالا من مثالب وحتيزات وقصور       
كيف استطاعت املتصوفات التسامي على واقعهن      

 هادئة رغم ماديته، وحتويل احلياة للذة عظيمة وقراءة
لسطور احلكمة األزلية يف كتاب الكون بالتأمـل،    
ولترين كيف استشفت املتصوفات العدل اإلهلـي       
من وراء الظلم البادي فتعرفن على اهللا يف عدلـه          

علّنا يف مسعانا لرفع الظلم عنا نـسترشد        . وإرادته
خبطاهن، فنرفع إمياننا باحلكمة، واستشعارنا الفطري 

مجود الفقـه وحتيـزات     للعدل اإلهلي يف مواجهة     
الفقهاء، ونسعى لطرح زهد البـسات اخلـرق،        

  .ملواجهة آفة السلوك االستهالكي للنساء اليوم
  

 
                                                           

  :اهلوامش
املـذاهب  عبد احلكـيم عبـد الغـين قاسـم ،            ١
مكتبـة مـدبويل،    : القـاهرة  (صوفية ومدارسها ال
  .٢٥-٢١ص ص )١٩٩٩، ٢ط
ــني  ∗ ــة ب ــصطلحات الدارج ــن امل ــب م  قط

املتصوفني،وتعين املتصوف املتفقة يف الـدين حبيـث        
يؤخذ عنه العلـم إضـافة إىل شـهرته بـالورع           

  .وكثرة التعبد ورمبا ظهور الكرامات
  .٢٧ – ٢٦ املصدر السابق، ص ص ٢
صـفة الـصفوة    : اس على كتب  مت االعتماد باألس  *

البن اجلـوزي، ذكـر النـسوة املتعبـدات         
ــسلمي،  ــرمحن ال ــد ال ــصوفيات أليب عب ال

  .وأعالم النساء لعمر رضا كحالة
 أي تارخيها الذي جتاهد فيـه رغباـا الدنيويـة           *

باملقاومة واالمتناع عـرب أسـاليب كاإلكثـار      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة    سري لف  ةم أ ر مل   واحلضارةاملرأة     ا
  

      
  

  ٨٩

                                                                  
من الصالة واإلقالل من الطعام وقد اصـطلح        

ه األسـاليب يف أدبيـات      على تـسمية هـذ    
التــصوف بالرياضــات النفــسية ، ويبتغــي 
املتصوف ذا الرياضات تنقية روحـه وقطـع        
عالقته مع احلياة والبشر، ليتحقق لـه القـرب         
من اهللا تعاىل، والذي يصل يف مراحـل عليـا          
منـــه إىل الكـــشف؛ أي يكـــشف اهللا 
للمتصوف أمور اً ومعارف لدنيـه ؛ أي مـن          

  .لدن اهللا
ـ   ٣ ذكـر النـسوة    د الـرمحن الـسلمي،       أبو عب

حممـود حممـد    .د: ، حتقيـق  املتعبدات الصوفيات 
ــاحي  ــاهرة(الطن ــة : الق ــصرية العام ــة امل اهليئ
  .٦١ص) ١٩٩٩للكتاب،

 أعـالم النـساء يف عـاملي         عمر رضا كحالـة،    ٤
مؤسـسة الرسـالة،   : بـريوت  (العرب واإلسـالم  

  .٢٠٧ – ٢٠٤، ص ص ٥ج) ١٩٩١
  ١٠٣ املصدر السابق، ص ٥
  ٤، ص ٣صدر السابق، ج امل٦
ــسابق، ج٧ ــصدر الـ  – ٢٨٥، ص ص ٣ املـ

٢٨٦.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
  
  
  صفة  أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، ٨

دار : القـاهرة ( حتقيق أمحـد بـن علـي         الصفوة
  ٤٣٦،ص٢ج) ٢٠٠٠احلديث، 

  .٢٤٠ املصدر السابق، ص ٩
، مـصدر سـابق، ص      ٤ عمر رضا كحاله، ج    ١٠

١٥٦.  
  ٥، ص٣ املصدر السابق، ج١١
  .١٦٢ املصدر السابق، ص ١٢
 أبو عبد الـرمحن الـسلمي، مـصدر سـابق،           ١٣
  .٣٦ص
، مـصدر سـابق، ص      ٣ عمر رضا كحالة، ج    ١٤

  .١٩٧– ١٩٦وص 
 أبو عبد الرمحن السلمي، مـصدر سـابق، ص          ١٥
٣٧.  
 أبو الفرج عبد الرمحن بـن اجلـوزي، مـصدر           ١٦

  . ٥٠١سابق، ص 
، ص  ٥ عمر رضا كحالة، مـصدر سـابق، ج        ١٧

  .١٩٠ – ١٨٧ص 


