
درا�سة من كتاب



179 المسبــار

المرأة الصوفية 
بين الوالية الروحية 

والقيادة الدينية 

سعاد الحكيم  

صعدُت بحما�س اإىل القطار العابر للزمان، حاملًة كتبًا 
–قدمية وحديثة– حتكي عن ن�سوٍة �سوفّيات ي�سبهن يف املثال ياقوتات 
التاريخ  ن�سيج  يف  واإجالٍل  وترحاٍب  باأن�ٍس  حمبوكات  م�سّعات  زاهيات 
ال�سالكني  الرجال  �سفوة  من  خيوُطه  املت�سابكة  الإ�سالمي،  ال�سويف 
والعارفني. ن�سوٌة منهن املقيمات يف بيوٍت �سوفيٍة معروفٍة، ويف �سحبة 
ومنهن  البنة،  اأو  الأخت  اأو  الزوجة  ب�سفتها  مقامات روحية عالية 
ال�سائحات العابدات الزاهدات اللواتي مل تكن اأخبارهن لت�سلنا لول 
يف  بهّن  للقاء  توثيقهم  ولول  لأقوالهن،  ال�سوفية  رجال  كبار  تدوين 
املوؤِدبات املرّبيات  اأو قرى، ومنهن  اأو مدن  اأو �سواحل  اأو وديان  جبال 
اللواتي تركن ب�سماتهن على احلياة الروحية لكبار رجال ال�سوفية، 
ومنهن الأمّيات العارفات اللواتي يت�سدْين لإن�ساء الكتب بالإمالء على 
املدّونات  �ساحبات  العاملات  ومنهن  والكتابة،  بالقراءة  عارٍف  قريٍب 
ال�سوفية واملرجعيات الكربى، ومنهن ال�سيخات القائدات لتجمعاتهن 
حميطهن  يف  الطريقة  ل�سيخ  املمّثالت  اأو  نادرات(  )وهّن  ال�سوفية 

اجلغرايف اأو الن�سائي، ومنهّن الباحثات املوؤّرخات املفّكرات.

( اأ�ستاذة الفكر الإ�سالمي والفل�سفة ال�سوفية يف اجلامعة الي�سوعية )لبنان(.  (



المرأة الصوفية بين الوالية الروحية والقيادة الدينية 

المسبــار180

باخت�سار، فنحن ل�سنا اأمام اأمنوذج واحٍد للمراأة ال�سوفية يف �سعيها الروحي، 
ولكن حقائقهن  قوا�سم م�سرتكة،  يوجد بني �ساحباتها  اأمام مروحٍة كربى  بل نحن 
تلفتُّ  للزمان،  العابر  القطار  اإلى  بعدما �سعدت  التنميط.  ت�ستع�سي على  الإن�سانية 
حويل فوجدت اأّن لكّل �سخ�ص مق�سورته اخلا�سة التي تتوقف وتتحرك وفق خريطة 

م�ساره، وهذا طبيعي فلكّل م�سافر يف الزمان رحلته التي يختار حمطاتها.

ثم كان تفّكري الثاين الذي نتجت عنه حزمٌة من الأ�سئلة: بعد القرن ال�ساد�ص 
الهجري انت�سرت الطرق ال�سوفية، بحيث اأ�سبحت متّثل الوجود ال�سويف يف املجتمعات 
�سيخ من  الطريق« عن  »عهد  ياأخذ  اأن  �سخ�ص  اأي  يريد  وبالتايل فحني  الإ�سالمية. 
الطريقة  َن�َسب  ب�سجرة  ر  ُيب�سَّ فاإنه  ع�سره،  يف  املوجودين  ال�سوفية  الطرق  �سيوخ 
�َسب هذه ت�سم �سل�سلة اأ�سماء  ال�سوفية املزمع على الدخول يف �سفوفها. و�سجرة النَّ
)اأو  العهد  املريد عنه  ياأخذ  الذي  ال�سيخ احلايل  ا�سم  ابتداًء من  الطريقة؛  اأقطاب 
�َسب من ا�سم موؤ�س�ص الطريقة اأو الفرع( ثم ا�سم ال�سيخ  اأحيانًا تكون بداية �سجرة النَّ
ال�سخ�ص  اإلى  الطريقة(، وهكذا �سعودًا  موؤ�س�ص  )اأو  ال�سيخ احلايل  اأخذ عنه  الذي 
الذي اأخذ مبا�سرة عن ر�سول اهلل )�ص( ]وهو يف اأغلب الطرق ال�سوفية الإمام علي 

بن اأبي طالب، ما عدا النق�سبندية فهو اخلليفة اأبو بكر ال�سديق[.

ومن ال�سروري –يف الطرق ال�سوفية املُْعَتربة– اأن يعرف »املريد« اأّن حلقات 
املدد  كون  اإلى  يطمئن  ودون فجوات، حتى  باإحكام  م�سايخ طريقته مو�سولة  �سل�سلة 
النبوي ي�سله عرب �سيخه بفي�ٍص ل انقطاع فيه، وجاءت حزمة اأ�سئلتي: ملاذا ل يوجد 
ا�سم امراأة واحدة يف �سل�سلة اأقطاب الطرق ال�سوفية؟ وهل طغيان �سيغة »املوؤ�س�سة 
ال�سوفية« على الوجود ال�سويف بعد القرن ال�ساد�ص الهجري ا�ستبعد املراأة ال�سوفية –

اإل ما ندر– من قلب الفعل ال�سويف اإلى الهوام�ص، لتظل يف عداد املريدات ال�ساحلات 
املجتهدات اأو املر�سدات التقّيات امل�سَتْخَلفات؟ وهل دخول الطرق ال�سوفية اإلى الغرب 
الأوروبي والأمريكي منذ بدايات القرن الع�سرين �سوف يغّي خريطة الوجود الن�سوي 
يف املوؤ�س�سات ال�سوفية؟ وهل ازدياد عدد الباحثات والعاملات واملجتهدات يف ال�سعي 
الروحي، املنت�سبات اإلى الطرق ال�سوفية، �سوف يغّي منط العالقات القائم وي�سمح 
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للمراأة باأن تتقّدم ب�سال�سٍة اإلى مراتب القيادة العليا واإعادة َهْيَكَلة اإدارتها، لحتواء 
)كتعيني  الدينية  املمار�سات  يف  املعتربة  اجلن�سية  الفروقات  عن  الناجتة  املعوقات 

كر(. م�سوؤولني من قبلها لإمامة ال�سالة اجلماعية، والإ�سراف على حلقات الذِّ

الفضاء  في  والولّية  الصوفية  المرأة  األولى:  المحطة 
الخاص 

نزلت يف بالد امل�سلمني يف اأواخر القرن الثاين الهجري، وَمَدْدُت ب�سري اإلى 
الربع الأول من القرن الرابع، زمن ال�سلف ال�سالح الذي َعَمر خي القرون. وقلت يف 
نف�سي: خي ما اأبداأ به رحلتي هو بيوت ال�سوفية. لأّن العائلة هي اخللية الأولى التي 

تتحدد فيها الأدوار وعالقات ال�سلطة بني اجلن�سني.

ورباين  كبي  »زاهد  خرا�سان،  م�سايخ  كبار  من  �سويفٍّ  بيِت  اإلى  اأوًل  توجهت 
�سهي«))(، هو اأحمد بن خ�سرويه )ت 40)هـ/ 854م(. زوجته وكنيتها »اأم علي«))( 
مو�سرة ومن بنات الروؤ�ساء))(. ويبدو اأّنها اأرادت اأن ت�ساأل اأبا يزيد الب�سطامي امللّقب 
ب�سلطان العارفني)4( عن بع�ص امل�سائل، فطلبت من زوجها –على ما يروي الذهبي– 
اأن يحملها اإليه وتهبه َمْهَرها، ففعل)5(. واأقول: اإّن زوجها هذا الزاهد الكبي مل ُيدخلها 
يف �سحبته اإلى منزل اأبي يزيد طمعًا يف اأخذ َمْهرها، ولكن يبدو اأّنه تو�ّسم فيها توّجه 
يف  »الفتوة«  اأ�ستاذ  اأّنه  وخ�سو�سًا  منه،  مروءًة  العون  لها  فبذل  اهلل،  ملعرفة  القلب 

خرا�سان.

))( هكذا و�سفه الذهبي، �سي اأعالم النبالء، موؤ�س�سة الر�سالة، بيوت، )00)، ج))، �ص487.

))( يبدو اأن امل�ست�سرقة الأملانية املتخ�س�سة بالت�سوف الإ�سالمي اآنا ماري �سيمل )Annemarie Schimmel( )))9)-)00)( خلطت 
بني �سيدتني هما: فاطمة الني�سابورية واأم علي زوجة اأحمد بن خ�سرويه، وجعلت فاطمة الني�سابورية مع �سيتها اخلا�سة بها هي زوجة 

اأحمد بن خ�سرويه. انظر:
 Annemarie Schimmel, Mon âme est une Femme, la Femme dans la Pensée Islamique, traduit de l’allemand par 
sabine thiel, JC Lattes, 1998, p p 46 – 47.

))( انظر لقبه عند: ال�صلمي، ذكر الن�صوة املتعبدات ال�صوفيات، حتقيق: حممود الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط)، )99)، �ص76 
)ترجمة رقم )4(.

)4( انظر: الذهبي، �سي اأعالم النبالء، ج ))، �ص488.

)5( م. ن، �ص. ن.
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العارفات  اأّنها �سارت من كبار  اأعالم �سوفية ع�سرها،  ويظهر من �سهادات 
اأكره  زلُت  »ما   : الني�سابوري )ت64)هـ/877-878م(  اأبو حف�ص  عنها  يقول  باهلل. 
حديث الن�سوان حتى لقيُت اأم علي، زوجة اأحمد بن خ�سرويه، فعلمُت اأّن اهلل تعالى 
يجعل معرفته حيث ي�ساء«)6(. ويقول عنها اأبو يزيد الب�سطامي: »من ت�سّوف فليت�سّوف 

بهمٍة كهمة اأم علي، اأو حاٍل كحالها«)7(.

اأبي  عند  من  اخلروج  اأراد  عندما  خ�سرويه  بن  اأحمد  اأّن  الذهبي؛  ويذكر 
يزيد الب�سطامي، قال لأبي يزيد: اأو�سني. فقال له، وهو اأ�ستاذ الفتّوة: »تعّلم الفتّوة 
وطبعًا  العبارة،  هذه  على  يعّلق  مل  خ�سرويه  بن  اأحمد  اأّن  واملالحظ،  هذه«)8(.  من 
من  يتململ  ومل  الب�سطامي،  يزيد  اأبي  عن  �سادرٌة  لأّنها  عابرًة  جماملًة  يعتربها  مل 
علوِّ َقَدم امراأته يف ميدان تفّوقه ال�سخ�سي، ول نعلم، فلرمبا عمل بو�سية اأبي يزيد 
كّله  مالها  اأنفقت  التي  امراأته  ال�سخ�سّي ويف حال  النظر يف حاله  وكّرر  الب�سطامي 
من  اأحد.  كّل  ومن  �سيء  كّل  من  يتعلم  اأن  من  ي�ستنكف  ل  فال�سويف  الفقراء،  على 
اأقوالها: »دعا اهلل تعالى اخَلْلق اإليه باأنواع اِلرّب واللُّطف، فما اأجابوه. ف�سبَّ عليهم 
اأنواع الباليا، ليّدهم بالبالء اإليه، لأّنه اأحّبهم«)9(. وجاءتها امراأة من اأهل َبْلخ، قالت 
لها: ما حاجتك؟ قالت: جئت لأتقّرب اإلى اهلل بخدمتك. فقالت لها: مل ل تتقّربني اإيّل 

بخدمة ربك)0)(؟!

مت �سطر بيت احلكيم الرتمذي )ت  خرجُت من بيت اأحمد بن خ�سرويه، وميَّ
الإمام احلافظ  الولية«. وهناك يف بيت ذاك  0))هـ/ 869م( �ساحب كتاب »ختم 
العارف الزاهد)))( �سوف يطالعنا منط عالقة ا�ستثنائية بينه وبني امراأته، منط مل 
ن�سدفه بني مطلق زوجني يف مطلق مكان. ويبدو من �سيته اأّن امراأته كانت �سريكته 

)6( انظر: ال�سلمي، ذكر الن�سوة املتعبدات ال�سوفيات، �ص76 )ترجمة رقم )4(.

)7( م. ن، �ص. ن.

)8( انظر: الذهبي، �سي اأعالم النبالء، ج ))، �ص488.

)9( انظر: ال�سلمي، ذكر الن�سوة املتعبدات ال�سوفيات، �ص76 )ترجمة رقم )4(.

)0)( م. ن، �ص77.

)))( انظر ترجمته يف: الذهبي، �سي اأعالم النبالء، ج ))، �ص440–)44.
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يف جتربته الروحية، لكاأّنهما مي�سيان معًا يف منازل طريق واحد، ويبلغان معًا امل�ستوى 
الروحي نف�سه، وهذا يف حكم امل�ستحيل العملي، لأّن الناجت عن جتارب ال�سوفّيني اأّن 
باأّنه كثيًا  اأنفا�ص اخلالئق. ويخربنا،  اإلى اهلل بعدد  الطرق  واأّن  لكّل �سالك طريقه 
اإلى  واإر�ساده  رموزها  قادرة على فك  وكانت  و»روؤاه«  »مناماته«  يطلعها على  كان  ما 
تاأويلها ال�سحيح. وتوؤكد هذه ال�سيدة العارفة باأّن َمَلكًا اأخربها اأّنها هي وزوجها قد 
بلغا امل�ستوى الروحي نف�سه)))(، ونرتك ده�ستنا بهذه العالقة ال�ستثنائية جانبًا للنظر 
اأّلفها بعنوان: بدّو �ساأن اأبي عبداهلل حممد )بن علي( احلكيم الرتمذي.  يف ر�سالة 
ويف هذه الّر�سالة الق�سية )حوايل الع�سرين �سفحة( يخربنا احلكيم الرتمذي عّما 
تعّر�ص له من حمن عند بدّو �ساأنه، وعن رحلته اإلى مّكة املكّرمة وتوبته وخروجه عن 
جميع ما ميلك. �الأهم، يخربنا كثريًا عن ز�جته، عن ر�ؤى منامّية حتمل ر�صالة له 
من الغيب، واأي�سًا عن روؤى منامّية، واإلهامات قلبية، خا�سة بها تب�ّسرها بعلوم لدنية 

ومقامات روحية.

نْي لها يرويهما بلغته؛ يقول عنها: »فاأول ما ابتدى لها   نختار من مروّياته ن�سّ
من حتقيق ر�ؤياها، اأّنها كانت يف الب�صتان قاعدة )...( اإذ �قع على قلبها: »يا نور كّل 
�سيء وهداه! اأنت الذي فلق الظلمات نوره«. قالت: »فوجدت كاأّن �سيئًا دخل �سدري، 
نْت الأ�صياء كّلها يل.  فدار حول قلبي فاأحاط به �امتلأ ال�صدر اإلى احللق )...( فتزيَّ
فما وقع ب�سري على اأر�ص ول �سماء وخلق، من اخللق، اإل راأيته بخالف ما كنت اأراه، 
الثالث: »وهبُتِك  اليوم  الزينة والبهجة واحلالوة«)))(. ويقول: »ثم وقع يف قلبها  من 
علم الأولني والآخرين«، فدام بها هذا حتى نطقت بعلم اأ�سماء اهلل، فكان ُيفتح لها يف 

كّل يوم ا�سم، ويبدو ذلك ال�سوء على قلبها وينك�سف لها باطن ذلك،.«)4)(.

)))( راجع:
 Annemarie Schimmel, mon âme est une femme, p 48, 

�مي�صال �صودكوفيت�س يف تقدميه )بالفرن�صية( لكتاب ال�صت عجم بنت النفي�س �صرح م�صاهد الأ�صرار القد�صية، حتقيق: بكري علء الدين 
و�سعاد احلكيم، املعهد الفرن�سي، دم�سق، 004)، �ص8.

)))( الرتمذي، احلكيم، ر�صالة »بدّ� �صاأن احلكيم الرتمذي«، ن�صرها عثمان يحيى يف مقدمة حتقيقه لكتاب ختم الأ�لياء للحكيم الرتمذي، 
املطبعة الكاثوليكية، بيوت، �ص)). 

)4)( م. ن، �ص)). 
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اأ�صباط من  اإلى بيت يو�صف بن  خرجت من بيت احلكيم الرتمذي، �توجهُت 
�سادات امل�سايخ الزّهاد )تويف �سنة 99)هـ/ 4)8-5)8م(. وهناك تراءى لعني خيايل 
له، على ما تذكر املراجع: »اهلل �سائلك  ُن�سّية بنت �سلمان، وهي تقول  طيف زوجته 
لفت  عائلي  موقف  ب�سببي«،  �ُسْبهٍة  اإلى  يدك  مُتدَّ  ول  حالًل،  اإل  ُتطِعْمني  ل  عني، 
لالنتباه، لقد تبّدلت الأدوار التقليدية بني الزوجني. فعلى حني كان الرجل هو الذي 
يخ�سى على نف�سه من اإرهاق الزوجة، وعدم التمّكن من ك�سب الكفاية حلاجة الأهل 
والعيال من الرزق احلالل، وهو امل�سوؤول –ب�سفته رب العائلة– عن ا�ستقامة اجلميع 
�صاحب  مقام  الأعلى«،  »املقام  يف  تقف  الز�جة  هي  ها  �اخلري،  احلق  �صراط  على 
الكلمة والإرادة والإمالء لالآخر باملطلوب الديني، وتعلن اإخالء ذّمتها من اأي �ُسْبهة 
حرام حتدث �يف غفلة عنها، �هذا يطرح م�صاألة ال�صراكة الوجودية �الوجدانية بني 
الرجل واملراأة يف موؤ�س�سة الزواج، وم�سوؤولية املراأة –اجلزئية– عن اأي انحراف عن 

قيم الإ�سالم احلنيف.

التني�صي.  اأبي يعقوب  اأ�صباط، �توجهُت نحو بيت  خرجُت من بيت يو�صف بن 
ويبدو اأّنه لي�ص من املعروفني يف قوم ال�سوفية بامل�سيخة والزهد. هناك تتبّدى امراأته 
اأبا عبداهلل  الّن�سوان يف وقتها، �سحبْت  ُق�َسْيَمة، التي يقول عنها ال�سلمي: »من كبار 
�ساحباتها  عن  خمتلفة  حالة  اأي�سًا  وهذه  امل�سايخ«)5)(.  من  فوقه  ومن  الروذباري 
من  اأخًا  اأو  �سقيقًا  لها  نعرف  ول  الأعالم،  من  لي�ص  فزوجها  العارفات،  الزوجات 
كبار ال�سوفية، ويبدو اأّنها �سّقت دربها بهّمتها ال�سخ�سية وطلبت املعرفة من م�سايخ 

زمانها.

عبداهلل  اأبا  �سيخها  اأّن  مفادها:  وغريبة،  معرّبة  حادثة  ال�سلمي  لها  يروي 
الروذباري جاء يومًا اإلى بيتها، فراأى الباب مقفاًل، فاأمر بك�سر القفل وتخلية البيت 
من كّل ما فيه حتى من الِقْدر واخَلَزف. باعوا اأ�سياء البيت وا�سرتوا بثمنها طعامًا، 

ماع. كر وال�سَّ وجل�سوا للذِّ

)5)( ال�سلمي، ذكر الن�سوة املتعبدات ال�سوفيات، �ص98 )ترجمة رقم )6(.



  سعاد الحكيم

185 المسبــار

بعد  ثم قعد. وعندما جاءت  قلياًل  فتغّي  البيت،  �سيئًا يف  يَر  فلم  جاء زوجها 
فخلعته  رّي،  َب�سْ ُجوِزٌي  ك�ساٌء  عليها  وكان  ال�سيخ،  فعل  مبا  زوجها  اأخربها  �ساعة 
وخرجت اإلى حلقة ال�سيخ وطرحته فيما بني املريدين، ودخلت البيت. فعاتبها زوجها 
قائاًل: مل يكْن لنا اإل ما عليك، فطَرْحِته اإليهم! فقالت: يا �َسخني الَعنْي، ينب�سط علينا 

مثل ال�سيخ اأبي عبداهلل الروذباري، فُنبقي لأنف�سنا بعد ذلك �سيئًا)6)(؟!

موقف غريب من ال�سيخ الروذباري اأن ياأمر بك�سر القفل وباأخذ اأ�سياء البيت 
وبيعها: هل هو امتحان اأراد به اختبار املراأة التي هي يف حكم »املريدة« لديه، لي�ستبني 
هذه  –اأي�سًا– من  غريب  وموقف  املادية؟!  والأ�سياء  باملُلكية  وتعّلقها  زهدها  مدى 
فخلعت  ال�سيخ  ت�سّرف  من  املغزى  فهمت  التي  تعالى،  باهلل  املعرفة  لدرب  ال�سالكة 
ال�سيء الثمني الذي مل يكن موجودًا يف الدار اأثناء اأمره بك�سر القفل، واأ�سافته اإلى 
الالئحة، وموقف غريب اأي�سًا من الّزوج الذي رمّبا كان تلميذًا هو اأي�سًا لل�سيخ نف�سه، 
ورمّبا كان هو �ساحب املال واأ�سياء الّدار، ومع ذلك عندما رّدت عليه زوجته ب�سطوة 
جلل زهدها �كمال حتّررها الداخلي، مل يناق�صها �مل ُيعّلق، بل �صاركها موقف الّر�صا 

بالتخّلي عن كّل �سيء.

حامد  بيت  باجتاه  وم�سيُت  التني�سي،  يعقوب  اأبي  امراأة  ُق�َسْيَمة  بيت  تركُت 
الأ�سود. وزوجته هي ميمونة، وهي اأخت غي �سقيقة )اأخت من جهة الأم( لواحد من 

كبار الزّهاد والعارفني هو: اإبراهيم اخلّوا�ص )ت )9)هـ/ 904 م(.

يروي عنها اأخوها اأّنها قالت له يومًا: »ما احت�سمُت)7)( من زوجي حامد، بعدما 
راأيُته يدخل امل�صجد �يقعد، �ل ي�صّلي حتّية امل�صجد«)8)(، امراأة �ساحبة ميزان دقيق، 
قد يتغّي قلبها وتتغّي م�ساعرها جتاه زوجها اإن راأت منه عدم التزام باأدٍب من اآداب 
تعليمًا  عليه  متار�ص  ومل  توجيه  اأو  بنقٍد  لزوجها  تت�سّد  مل  اأنها  ونالحظ،  الإ�سالم. 

)6)( امل�سدر نف�سه.

)7)( واحِل�ْسمة: احلياء والأدب.

)8)( ال�سلمي، ذكر الن�سوة املتعبدات ال�سوفيات، �ص)0) )ترجمة رقم 64(.
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)رمّبا كي ل جترحه يف مقامه(، واإمنا ا�ستكت لأخيها، وهي عارفة بقامته العرفانية، 
ما ت�صعر به من �صقوط ح�صمتها من ز�جها عندما اأ�صقط اأدبًا اإ�صلميًا )�رّبا ا�صتكت 
لأخيها لأّن بينهما ر�ابط �جدانّية عميقة �عادات بالبوح لبع�صهما البع�س با يعتمل 

يف اأعماقهما(.

ق�ص�ٌس تدّل على ف�صاء مفتوح بني الن�صاء �الرجال يف القر�ن الأ�لى للهجرة؛ 
هذه ترى زوجها عندما يدخل امل�سجد ويقعد، وتلك تطلب من زوجها اأن ياأخذها عند 
معّلم �سويف كبي، وثالثة تتتلمذ على اأيدي امل�سايخ بح�سور زوجها، ق�س�ص اأوردناها 
اإ�سماعيل  بنت  �سهيات كرابعة  تركنا زوجات عارفات  الكثي، ورمبا  الكثي  وتركنا 
ار �سيخ املالمتية)0)(،  امراأة اأحمد بن اأبي احلواري)9)(، وُفَطيمة امراأة حمدون الق�سّ
واأََمة اهلل اجلبلّية امراأة عبداهلل اجلبلي �ساحب اأبي يزيد الب�سطامي)))(، وغيهّن 

ر لنطالقة جديدة. كثي، لأن الوقت دهمنا، والقطار يتح�سّ

الفضاء  في  والولّية  الصوفية  المرأة  الثانية:  المحطة 
العام

العام، ل فرق عندي  الف�ساء  ال�سوفية يف  املراأة  بحثًا عن  القطار  نزلُت من 
بني م�صرق �مغرب، �بني قرن �قرن، ��صاَءلت كتبي: اأين يا ترى جند هذه »الياقوتة 
الكرمية« يف الف�ساء العام؟ تالحمت الأماكن من ال�سطور، لها َوْهج البداهة: املجال�ص 
البيوت والدور، امل�ساجد يف املدن الكربى، مّكة املكّرمة، بيت  ال�سوفية اخلا�سة يف 

املقد�ص، وغي ذلك من ف�ساء ديني عام يجمع الرجل واملراأة؛ للعبادة اأو املذاكرة.

ق�سدُت اأوًل �سيخة ذي النون امل�سري واأ�ستاذته، عارفة وقتها، التي يقول عنها 
ال�سلمي: »مل يكن يف زمانها يف الن�ساء مثلها«)))(، وهي ال�سيدة فاطمة الني�سابورية 

)9)( انظر ترجمتها: النبهاين، جامع كرامات الأولياء، ج)، �ص0).

)0)( انظر ترجمتها: ال�سلمي، ذكر الن�سوة املتعبدات ال�سوفيات، �ص95 )ترجمة رقم 59(.

)))( م.ن، �ص96 )ترجمة رقم 60(.

)))( م.ن، �ص)6 )ترجمة رقم 0)(.
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مبّكة  لتجاور  خرا�سان  من  َقِدمْت  الكبار.  العارفات  من  7)8-8)8ـ(،  )))هـ/  )ت 
املكّرمة، ورمّبا رحلت اإلى بيت املقد�ص، ثم رجعت اإلى مّكة املكّرمة.

ال�سوفية  ِعْلية  يق�سدها  وكان  واملعرفة،  بالولية  ع�سرها  كرباء  لها  �سهد 
لي�ساألوها عن م�سائل. يقول عنها اأبو يزيد الب�سطامي: »ما راأيُت يف عمري اإل رجاًل 
وامراأة. فاملراأة كانت فاطمة الني�سابورية. ما اأخربتها عن مقام من املقامات )من 
مقامات الولية( اإل وكان اخلرب لها َعيانًا«)))(، بليٌغ قول اأبي يزيد ولكن فيه ق�سوة؛ 
لقد قابل مئات الن�ساء والّرجال ومع ذلك هناك رجل واحد فقط وامراأة واحدة فقط 
ُيعتربان عنده »حتفة ب�صرية« ُيحت�صب للإن�صان حّظًا اأّنه راآهما، �اأقول: لقد ذكر اأبو 
يزيد العارفة الفريدة بني الن�ساء، ولكنه مل يذكر ا�سم الّرجل، فهل يا ترى كان ي�سي 
ما عرفت.  اأي  املعرفة  معنى  يحتمل  راأيت«،  »ما  قوله:  راأى يف  فعل  )لأّن  نف�سه  اإلى 

ويحتمل اأي�سًا معنى الروؤية بالّنظر يف ف�ساء خارجي اأو يف مراآة(؟!

و�سهد لها باجلاللة والولية ال�سويف الكبي ذو النون امل�سري، يقول: »ما راأيت 
اأحدًا اأجّل من امراأة راأيتها مبّكة، يقال لها: فاطمة الني�سابورية، كانت تتكّلم يف فهم 
اأقوالها: »من مل  اأ�ستاذي«)4)(. من  اأولياء اهلل عز وجل، وهي  القراآن، وهي ولّيٌة من 
يكن اهلل منه على بال فاإّنه يتخّطى يف كل ميدان، ويتكّلم بكل ل�سان. ومن كان اهلل منه 
واألزمه احلياء منه والإخال�ص«)5)(، وقالت: »من  اإل عن ال�سدق،  اأخر�سه  على بال 
َعِمَل هلل على امل�ساهدة فهو عارف، ومن عمل على م�ساهدة اهلل اإياه فهو املخل�ص«)6)(.

ويذكر ال�سلمي مواجهًة جرت بني فاطمة الني�سابورية وبني ذي النون امل�سري، 
�صة للأد�ار بينهما  �لرّبا كانت هذه املواجهة هي فاحتة املعرفة بينهما، �هي املوؤ�صِّ
بحيث تقّدمت »املراأة« اإلى مقام الأ�ستاذّية وتراجع »الّرجل« اإلى �سفوف طلبة العلم 
املتلّقني باإح�سان. يذكر ال�سلمي؛ اأّن فاطمة الني�سابورية بعثت مرًة اإلى ذي النون بِرْفق 

)))( ال�سلمي، ذكر الن�سوة املتعبدات ال�سوفيات، �ص)6 )ترجمة رقم 0)(.

)4)( م.ن، �ص.ن.

)5)( م.ن، �ص.ن.

)6)( م.ن، �ص.ن.
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)= مبعونة(، فرّده وقال: يف َقُبول اأْرَفاق الّن�سوان َمَذّلٌة وُنْق�سان. فقالت فاطمة: لي�ص 
َبب)7)(. ومن اأهم القرائن التي تدعم ظّننا باأّن  يف الدنيا �سويٌف اأخ�صُّ ممن يرى ال�سَّ
هذه املواجهة جرت قبل اأن يتعارفا، هي نظرة ذي النون اإلى هذه العارفة املُفردة على 

اأّنها من جملة »الّن�سوان«، بقوله: »اأْرَفاق الّن�سوان«.

 تركت ديار فاطمة الني�سابورية واأنا اأت�ساَءل عن هوية م�سايخها واأ�ساتذتها لأّن 
املراجع ل تذكر اأّنها اأخذت عن اأحد اأو تتلمذت لأحد اأو التقت اإل بالأنداد والطالبني. 
توجهت نحو اأر�ص اهلل احلرام يف الربع الأول من القرن الثالث الهجري، ويف جعبتي 
عيا�ص  بن  الف�سيل  �سحبْت  املكّرمة،  مبّكة  العابدات  من  امراأة  عن  وحيد  خرب 

)80م[، وا�سمها: عائ�سة املكّية)8)(. ]ت87)هـ/ 

اجلرح  علم  اأئمة  من  �اإماٌم  �املحّدث  �الفقيه  اللغة  عامُل  ير�يه  اخلرب  �هذا 
والتعديل هو اأبو عبيد القا�سم بن �سالم )57)ه-4))هـ/ 774-8)8م(. له من الكتب 
ما يزيد على الع�سرين، ومن اأهمها كتاب »الأموال« وكتاب »غريب احلديث«. ويهّمنا 
مغادرة  اأراد  وملّا  4)8-5)8م،  9))هـ/  عام  حجَّ  اأّنه  �سردنا-  �سياق  -يف  حياته  من 
مّكة املكّرمة راأى روؤيا تنهاه عن ذلك فعا�ص ال�سنوات اخلم�ص الأخية من عمره يف 
جوار احلرم املكي، ولذا، فاإّننا نرّجح اأّنه التقى بالعارفة عائ�سة املكّية خالل ال�سنوات 

اخلم�ص هذه )من عام 9))ه اإلى حني وفاته عام 4))هـ(.

الكعبة،  اأقعد بحذاء  رمّبا  مّكة فكنت  يقول: »دخلت  بن �سالم  القا�سم  يحكي 
ورمّبا كنت اأ�ستلقي واأمّد رجلي. فجاءتني عائ�سة املكّية )ر�سي اهلل عنها(، فقالت يل: 
يا اأبا عبيد، يقال اإّنك من اأهل العلم، اقبل مني كلمة، ل جتال�سه اإل باأدب واإل فُيمحى 

ا�سمك من ديوان القرب«)9)(.

)7)( م.ن، �ص)6. 

)8)( انظر: عمر ر�سا كحالة، اأعالم الن�ساء، موؤ�س�سة الر�سالة.

)9)( اليافعي، ن�سر املحا�سن الغالية، �ص8)). 
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حاملة  نف�سه  الوقت  ويف  اخللق،  وح�سن  ماثة  بالدَّ جمدولة  موجزة،  عبارات 
لر�سالة تهديد وا�سحة، واأي عامٍل ل يتزلزل كياُنه خوَف اأن مُيحى ا�سمه من ديوان 
القرب؟! والأهم من ذلك تدّلنا عبارتها على خا�سّية �سوفّية لالأمر باملعروف، وذلك 
اأّن ال�سويف عندما ينطق بالأمر باملعروف جتري من ل�سانه معه الّرحمة بالآخر. وها 
هي عائ�سة املكّية، عندما اأمرت ابن �سالم باملجال�سة باأدب، واأتبعته بالتهديد، جاء 
التهديد قا�سيًا يف الظاهر ولكن رحيمًا يف الباطن، لأّنه يت�سّمن ب�سارة لبن �سالم باأّن 

ا�سمه يف ديوان القرب.

اأبو عبيد، ومل يرّبر ت�سرفاته، لأّن لكلمة احلّق �سطوة على القلوب  مل يجادل 
�سهد  بل  املتوّقعة،  الب�سارة غي  تلك  فرحة  على  قلبه  لأّنه طوى  اأي�سًا  ورمّبا  احلّية، 
للمراأة باملعرفة وقال عنها: »كانت من العارفات«. تركُت مّكة املكّرمة، واأنا اأقول يف 
نف�سي: ُترى لو اأن »امراأة« اليوم ]وقد تكون عارفة[ تنّبه »رجاًل« ]وقد يكون عاملًا اأو 

يعّد نف�سه عاملًا[ ميّد رجله باجتاه الكعبة امل�سرفة، فما هي رّدات فعله املتوّقعة؟!

مّيمُت �سطر عارفٍة �ساحبة جمال�ص يح�سرها الّرجال، عا�ست يف القرن الرابع 
اأكرث م�سايخ وقتها، فالتقْت  الف�سل  اأم  الف�سل. �سحبْت  اأم  الَوَهِطّية  الهجري، وهي 
اأ�لد  كان من  الذي  بن خفيف  �اأبي عبداهلل  �الن�صراباذي،  ْيد،  جُنَ بن  باأبي عمر� 
الأمراء فتزّهد. ومّمن كان يح�سر جمال�سها وي�ستمع اإلى كالمها: ال�سيخ الإمام اأبو 
�سهل حممد بن �سليمان، واأبو القا�سم الرازي، وحممد الّفراء، وعبداهلل املعّلم، ومن 

يف طبقتهم. 

ل  اإّنها  �الر�حاين.  الفكري  حتّررها  مدى  ��صع  ندرك  اأقوالها  نقراأ  �عندما 
اأ�سحاب  باأّنهم  اتهامهم  به، ومن  العمل  دون  العلم  املتنّعمني بطلب  نقد  تخ�سى من 
اأوهام، واأّن العمل بالعلم لي�ص كما يظّنون بكرثة ال�سالة وال�سوم، بل العمل بالعلم 
هو اأن يخل�ص الإن�سان العمل هلل تعالى ويتيّقن باأّن اهلل ناظر اإليه يف كل اآن. تقول: 
مون اأّنكم يف طلب العلم، وطالب  »احذروا األ يكون �ُسُغُلكم طلَب راحات النفو�ص، وَتوهَّ
العلم هو العامل به! ولي�ص العمل بالعلم كرثَة ال�سوم وال�سدقة وال�سالة، واإمنا العمل 
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بالعلم اإخال�ُص العمل هلل، ب�سّحة النّية، ومراقبة نظر اهلل تعالى اإليه، اإن مل يكن هو 
ناظرًا اإلى رّبه وم�ساهدًا له«)0)(.

رها -�رّبا على اّطلعها- ما قّدمته من �صرح حلقيقة  �مما يدّل على تب�صّ
املحبة الواردة يف �سياق حديث نبوي، تقول: »حقيقة املحّبة اأن َيْخَر�َص املحبُّ اإل عن 
ُيْعِمي  ال�سيَء  )حبُّك  )�ص(:  النبي  قال  كما  كالمه،  �سماع  عن  اإل  مَّ  وَي�سَ حمبوبه، 

ّم()))(«. وُي�سِ

غادرُت جمال�ص الَوَهِطّية واجتهُت نحو بيت املقد�ص يف القرن ال�سابع الهجري، 
لأّن الن�صو�س حتكي عن زائرة عظيمة ال�صاأن قادمة من املغرب، �ا�صمها: �صّت امللوك. 
»راأيت  594-)68هـ(:  )98))-)8))م/  من�سور  اأبي  بن  الدين  �سفّي  ال�سيخ  يقول 
امراأًة كبية ال�ساأن يعّظمها الأولياء والعلماء، مغربّية، يقال لها »�سّت امللوك«، زارت 
بيت املقد�ص يف وقت كان فيه ال�سيخ الكبي ال�ساأن علي بن علي�ص اليماين. قال ال�سيخ 
علي املذكور: كنت ببيت املقد�ص واإذا اأنا اأ�سهد حباًل من نور مدّلى من ال�سماء اإلى قّبة 
كانت يف امل�سجد، فم�سيت اإلى القّبة فوجدت فيها هذه املراأة: �سّت امللوك، والنور الذي 

�ساهدته مت�سٌل بها. فطلبت منها الأخّوة، فاأجابت«)))(. 

هذه احلكاية -كما احلكايات ال�سابقة كّلها- ُتظهر اإلى اأي مدى تتحّرر املراأة 
والإقليمية،  والُعُمرية  اجلن�سية  التحّيزات  من  ال�سويف،  الف�ساء  يف  الّرجل-  -كما 
لت�سبح ذاتًا اإن�سانية ت�ستمّد قيمتها ومكانتها من اأف�سلية تقواها، وت�ستمّد قّوتها بني 
اأقرانها -والنا�ص جميعًا- من كونها ترى الأمور كّلها من اهلل تعالى روؤيًة تقطع عن 

الأ�سباب والو�سائط، وهو مقام جتريد التوحيد هلل تعالى. 

)0)( انظر: ال�سلمي، ذكر الن�سوة املتعبدات ال�سوفيات، �ص06) )ترجمة رقم 69(. 

)))( من حديث اأبي الدرداء يرفعه اإلى النبي )�ص(، التاريخ الكبي البخاري )/07). وم�سند اأحمد 94/5). وجامع الأ�سول 506/4. 

)))( النبهاين، جامع كرامات الأولياء، ج)، �ص88. 
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 هذه املراأة املن�سّية يف فقرة كتاٍب من كتب �ِسَي الأولياء، والتي لول روؤية ال�سيخ 
علي اليماين حلبل النور املت�سل بها، ملا تبّدلت الأدوار واأ�سبحت املراأة هي »املطلوبة« 

للتاآخي يف اهلل، واأ�سبح الّرجل هو »الطالب«.

غادرُت بيت املقد�ص وم�سيُت وفق حكايات كتبي نحو دم�سق يف القرن ال�سابع 
العابدات  ال�ساحلات  من  لمراأة  قامٌة  خيايل  عني  اأمام  ارتفعْت  هناك  الهجري، 
الزاهدات القانتات هي فاطمة بنت عبا�ص، اأم زينب البغدادية. ولدت هذه ال�سيدة 
وكانت  �سبابها.  يف  دم�سق  و�سكنت  الهجري،  ال�سابع  القرن  يف  بغداد  يف  ال�ساحلة 
مهتّمة بالفقه فح�سرت جمل�ص تقي الدين ابن تيمية مع غيها من طلبة العلم، كما 
اأخذت عن غيه وخ�سو�سًا عن �سم�ص الدين بن اأبي عمر املقد�سي. ويف مطلع القرن 
عام  وتوفيت  كبي،  �ساأن  اأي�سًا  هناك  لها  وكان  م�سر  اإلى  انتقلت  الهجري  الثامن 
4)7هـ. زارها يف م�سر الإمام الذهبي وكتب عنها يف كتابه »الِعرَب يف خرب من َغرَب«، 
واأّرخ لها املوؤّرخ ابن كثي يف »البداية والنهاية« واأ�سار اإلى اأّنها اأقراأت القراآن الكرمي 

لكثي من الّن�سوة، ومنهّن اأم زوجته )زوجة ال�سيخ جمال الدين املزي()))(.

اإذن، نحن اأمام �سيدة احتفى بها العلماء واأّرخوا لوجودها على الأر�ص، ومنهم: 
هو  ما  لكل  قراءتي  ولكن عند  وال�سفدي وغيهم.  والع�سقالين  والذهبي  كثي  ابن 
عنها  ال�سوفية  �سفة  مَلْحو  حثيثًا  خفيًا  �سعيًا  هناك  باأّن  �سعوٌر  داخلني  عنها،  مدّون 
من  -ومعظمهم  لها  اأّرخوا  الذين  فالعلماء  تيمية،  ابن  مدر�سة  �سمن  ولت�سنيفها 

)))( ملعرفة املزيد عن حياة فاطمة بنت عبا�ص وعظيم تاأثيها يف دم�سق وم�سر، راجع: 
• املقريزي، املواعظ �العتبار يف ذكر اخلطط �الآثار، حتقيق: اأمين فوؤاد �صيد، موؤ�ص�صة الفرقان للرتاث الإ�صلمي- لندن )00)، 	

املجلد الرابع )خم�س�ص للمدار�ص والربط واجلامعات(، �ص796-795. 
• ال�سيوطي، ح�سن املحا�سرة يف تاريخ م�سر والقاهرة، ن�سرة عي�سى احللبي، القاهرة، 976)، مج)، �ص46.	
• عمر ر�سا كحالة، اأعالم الن�ساء، جملد4، �ص67-66.	
• رعد حممود الربهاوي، املراأة يف احل�سارة الإ�سالمية، ن�سر دار الأكادمييون، بيوت، 6)0)، �ص)))-))).	
• بري�ت، 	 العلمّية،  الكتب  دار  املزيدي،  فريد  اأحمد  ال�صيخ  ال�صالكات، حتقيق:  ��صري  املوؤمنات  الدين )ت 9)8هـ(،  تقي  احل�سني، 

�ص)0)-)0).
• ابن كثي، البداية والنهاية، طبعة مكتبة املعارف، ج 4)، �ص)7.	
• الع�سقالين، الدرر الكامنة يف اأعيان املئة الثامنة، دائرة املعارف العثمانية – حيدر اآباد، 49))هـ.	
• �صلح الدين ال�صفدي، اأعيان الع�صر �اأعوان الن�صر، املحقق علي اأبو زيد - نبيل اأبو ع�صمة - حممد موعد - حممود �صامل حممد، 	

جزء 4، �ص8).
• الذهبي، العرب يف اأخبار من غرب، دار الكتب العلمية، بري�ت، ط)، 985)، وفيات �سنة اأربع ع�سرة و�سبعمائة- ج 4، �ص9).	
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مدر�سة ابن تيمية- يعّدونها »�سيخة من تالمذته«، ويوؤكدون اأّنها يف ن�ساطها العلمي 
واأّن ابن تيمية كان يثني كثيًا عليها وي�سفها  البدع من ال�سوفية،  اأهل  قامت على 
بالف�سيلة والعلم، ورمّبا كان ي�ستعّد لها يف درو�سه من كرثة م�سائلها وح�سن �سوؤالتها 
و�سرعة فهمها، وحتى اليوم، لو تاأّملنا يف انت�سار اأخبارها على »ال�سبكة العنكبوتية« 

لوجدناها على �صفحات مدر�صة ابن تيمية �حتت عنوان: »تلميذته«.

واأقول: اإّنه ل �سيء مينع عقاًل من اأن تكون هذه ال�سيدة �سوفيًة من ال�ساحلات 
ثم تاأخذ الفقه عن ابن تيمية، دون اأن تنت�سب اإلى مدر�سته الفكرية التي �سغلت الراأي 
العام يف زمانه واإلى اليوم. وذلك لأّن »مقام ال�ساحلني« هو اأر�ص م�سرتكة بني جميع 
امل�سلمني ال�ّساعني يف العبادات واملعامالت، ل فرق فيها بني الفرقاء املتعاندين، وعلى 
ما يبدو اأّن ال�سيدة فاطمة بنت عبا�ص كانت من ال�ساحلات، وهذا ما حدا مبوؤرخي 

�سي الأولياء اإلى نعتها بـ»ال�سوفية«.

يقول املناوي، وينقل عنه الّنبهاين: »فاطمة بنت عبا�ص املفتّية املدّر�سة الفقيهة 
العاملة الزاهدة ال�سوفية اأم زينب البغدادية احلنبلية الواعظة، انتفع برتبيتها جماعة 
من الّن�سوة، وكان ابن تيمية وغيه يتعّجبون من علمها ويثنون على ذكائها وخ�سوعها 

وبكائها«)4)(.

اأما اخلرب الذي حفظه موؤّرخو �ِسَي الأولياء و�سقط من كتب املوؤّرخني لالأعيان 
والعلماء، وهو الذي دفعني اإلى اإدراجها �سمن عامل الن�سوة ال�سوفيات، ملا فيه من 
دللة على حتّرر ذاتها من كّل اأحد �من كّل �صيء، �على �صلحها الذي �صهد لها به 
قال  النا�ص،  وتعظ  املنرب  ت�سعد  كانت  فاطمة  »اإّن  اخلرب:  يقول  )�ص(.  اهلل  ر�سول 
ابن تيمية: بقي يف نف�سي منها �سيء لكونها ت�سعد املنرب، فاأردت اأنهاها عنه، فنمُت، 

فراأيت امل�سطفى )�ص( فقال: هذه املراأة �ساحلة«)5)(.

)4)( النبهاين، جامع كرامات الأولياء، ج)، �ص7)4.

)5)( م. ن، �ص. ن. 
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جريئًا  اأمرًا  ُيعّد  تيمية،  ابن  من  مراأى  وعلى  للوعظ،  املنرب  املراأة  �سعود  اإّن 
�نادرًا، �مع ذلك جند اأن ابن تيمية مل يتعّر�س لها. ربا �صعر باأّن حالها خا�ّس، �باأّن 

ًا من �ساحب الأمر املطاع يف الأمة )عليه �سلوات اهلل(. لها اإذنًا خا�سّ

تركت هذه املحطة واأنا اأت�ساَءل: متى بداأ يعلو ويرتفع هذا ال�سّد »العظيم« فيما 
من  عليهن  واخلوف  الفتيات  على  احَلْجر  بداأ  ومتى  الّرجل؟  وعامل  املراأة  عامل  بني 
املدّون  الإن�ساين  تاريخنا  يف  نبحث  حتى  ننتظر  وماذا  البيت؟  من  واخلروج  التعّلم 
اأجيالنا  اأن جترف  الإ�سالم، قبل  اإطار �سماحة  الب�سري �سمن  اأ�سول اجتماعنا  عن 
موجاٌت غريبة تغّربنا، فال نفّرق بني ال�سراع على احلقوق وبني التناف�ص يف اإحقاق 

احلّق واخلي؟!

وإلهات  زاه���دات  سائحات  نسوة  الثالثة:  المحطة 
عارفات

نزلُت من القطار يف هذه املحطة برتّدد كبري. نعم، حتكي الكتب التي اأحملها 
الب�سري، وهي مناذج  للعمران  »الهاجرات«  ال�سوفيات  الن�ساء  معي عن مناذج من 
نراها يف الكتب وغالبًا ما نعي�ص حياتنا كّلها دون اأن نعاين اأمنوذجًا منها. وت�ساَءلت: 
ما اجلدوى من ا�ستعادة حكايات ن�سوة ي�سي نوعهّن ال�سويف على درب النقرا�ص؟! 

ل  اللواتي  الن�سوة  بهوؤلء  الوحيد-  -�سبه  معرفتي  نحو م�سدر  تقّدمي  تابعُت 
ميلكن من اأ�صياء الدنيا اإل الأثواب التي ت�صرت اأبدانهن، فتل�ح خليايل طيُف عارٍف 
�سمال  اإلى  القيوان  القدمي من  العامل  م�سى  البدن،  ناحل  الب�سرة  نحا�سي  م�سري 
�سوريا فبغداد فمّكة املكّرمة، التقى ب�ساحلني و�ساحلات، منعزلني يف قمم اجلبال، 
اأو يف الفلوات بني �ساهق و�ساهق، يخّيل للقارئ عندما يّطلع على حكاياته اأّنه عا�ص 
حياته �سائرًا على الأقدام، اإّنه ذو النون امل�سري )ت 46)هـ/ 859م()6)(. اإّن ذا النون 
امل�سري هو اأول من تكّلم مب�سر يف مقامات الأولياء، واأرّجح اأّنه م�سى بالد امل�سلمني 
يف ذاك الزمان مفت�سًا عن اأولياء اهلل، ليتمّكن من الكالم على بّينة وم�ساهدة، كثيٌة 

)6)( انظر: �صعاد احلكيم، املراأة �الت�صوف �احلياة، تقدمي: خالد حممد عبده، كنز نا�صر�ن، بري�ت، ط)، 7)0)، �ص85)–90).
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ومليحٌة حكايات ذي النون امل�سري عن الّن�سوة العارفات ال�سائحات اللواتي �سدفهن 
عند منحنيات اأر�ص اهلل الوا�سعة، ولكن ل بّد من اأن نختار، ومن اأن نخت�سر الأخبار 

اأي�سًا، ومن اأراد ال�ستزادة فكتب �ِسَي الأولياء متاحة)7)(.

يقول ذو النون يف احلكاية الأولى التي اخرتناها: »بينما اأنا يف �سياحة اإذ راأيت 
امراأة قد خرجت مزاحمة، فقالت: كيف اأنت يا ذا النون؟ فقلت: كيف عرفتني وما 
ي�صّم بع�صها بع�صًا( كما  ت�صاّم )اأي  املوؤمنني  اأر�اح  اأّن  تعلم  اأما  راأيتني قط؟ قالت: 

ت�ساّم اخليل«)8)(.

ويقول يف حكاية ثانية: بينما اأنا اأ�سي يف جبل اإنطاكية اإذا بامراأة عليها جّبة 
امل�سري؟ قلت: عافاك اهلل  النون  األ�سَت ذا  قالت:  ثم  �سّلمُت عليها، فرّدت  �سوف، 
خاء؟ قلت:  كيف عرفتني؟ قالت: عرفتك مبعرفة حّب احلبيب. ثم قالت: اأي �سيء ال�سَّ
خاء يف الّدين؟ قلت: امل�سارعة  خاء يف الدنيا، فما ال�سَّ البذل والعطاء. قالت: هذا ال�سَّ
اإلى طاعة رب العاملني. قالت: فاإذا �صارعَت اإلى طاعة املولى حتبُّ منه خريًا؟ قلت: 
نعم، للواحد ع�سرة. قالت: يا بّطال، هذا يف الّدين قبيح، ولكن امل�سارعة اإلى طاعة 

املولى، اأن يّطلع اإلى قلبك واأنت ل تريد منه �سيئًا ب�سيء)9)(.

ويقول يف حكاية ثالثة: بينما اأنا يف بع�ص �سيي لقيتني امراأة، فقالت يل: من 
اأين اأقبلَت؟ قلت: رجٌل غريب. قالت: ويحك وهل يوجد مع اهلل اأحزان الغربة، وهو 
موؤن�ص الغرباء ومعني ال�سعفاء. بكيُت. فقالت: ما ُيبكيك؟ قلت: وقع الدواُء على داء 
الّدمعة  اأ�صبلَت  ال�ّصهيق �الّزفري، فاإذا  اأحّق من  َقُرح. قالت: ما كتم القلب �صيئًا  قد 
الكلم.  تعّجبت من هذا  تعّجبُت من كلمها، فقالت: مالك؟ قلت:  القلب.  ا�صرتاح 
قالت: وقد ن�سيَت القرحة التي �ساألت عنها؟ قلت: ل، عّلميني �سيئًا ينفعني اهلل به؟ 

)7)( ميكن الرجوع بخ�صو�س ذي النون امل�صري، اإلى: ابن اجلوزي يف �صفة ال�صفوة، دار املعارف، بري�ت، ط)، 985)، والأ�سبهاين يف 
حلية الأ�لياء، بري�ت، ط)، 985)، والذهبي يف �سي اأعالم النبالء، موؤ�س�سة الر�سالة، بيوت، )00)، واليافعي يف كتابيه رو�ص الرياحني، 
مطبعة حممد �صبيح بالأزهر، القاهرة، ط)، د.ت، ون�سر املحا�سن الغالية يف ف�سل امل�سايخ ال�سوفية اأ�سحاب املقامات العالية، مطبعة 
البابي احللبي، م�صر، ط)، )96)، وابن عربي يف ر�سالته الكوكب الدري يف مناقب ذي النون امل�سري، دار النت�سار العربي، بيوت، )00).

)8)( ابن عربي، الكوكب الدري يف مناقب ذي النون امل�سري، �ص70).

)9)( اليافعي، ن�سر املحا�سن الغالية، �ص0)). 
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لأوليائه  كرامته  كر�سّي  على  فيه  يتجّلى  يومًا  له  فاإّن  اإليه،  وا�سَتْق  ربَّك  اأِجْب  قالت: 
واأحبابه فُيذيقهم من حمّبته كاأ�سًا ل يظموؤون بعدها)40(.

حكايات روى منها ذو النون الع�سرات، لقد كان مبهورًا بولية الن�ساء، ومنفتحًا 
من  حقبة  لنا  تر�سم  حكايات  وتوجيهاتهن،  باأقوالهن  الروحية  م�سيته  اإغناء  على 
من  فلواٍت  يف  يـتجولن  اأنف�سهّن،  على  اآمنات  الّن�ساء  فيه  كانت  الجتماعي  تاريخنا 
حكايات  الكالم،  َيْبداأَنهم  واأحيانًا  الّرجال،  مع  يتوا�سلن  والنهار،  الليل  يف  الأر�ص، 
ت�سبه الأ�ساطي تخرب عن ن�سوة يتمّتعن ب�سفافية روحانية و�ّسعت جمال عمل احلوا�ّص 
لديهّن، �مع ذلك اأجدين اأقول كاإن�صانة مهتّمة بالإ�صلح الإن�صاين يف هذا الزمان، 
ومع قناعتي ال�سديدة واحرتامي لكون »اأ�سحاب الأحوال« غي قادرين -روحيًا- على 
النتظام يف عقد اجلماعة: اإّن مكان ال�سخ�ص ال�سويف هو بني النا�ص ولي�ص يف فالة 
العارف مع حميطه وهو عارف  اأن يندمج  الأكرب هو  النف�ص  واإّن جهاد  الأر�ص،  من 
ف�ص من  النَّ على  اأحيانًا  اأ�سد  له،  املعرفة  مع  الآخر  على  فال�سرب  الآخرين؛  بحقائق 

ال�سرب على الآخر مع عدم املعرفة له.

المحطة الرابعة: إضافات نسوية على التاريخ الصوفي

نزلُت يف هذه املحطة بحثًا عن ن�سوة �سوفية �سّكل عطاوؤهّن اإ�سافًة معرفية، 
بانتظار  معّلقة  ظّلت  اأم  الالحقني  ال�سوفّيني  اأجيال  الإ�سافة  هذه  التقط  �سواء 
م�ستقبلني لها وفاهمني لقيمتها، فّت�ست يف كتبي بحثًا عن درب اأ�سلكه يف بحثي هذا، 

فرتاءى يل وجهان، فنه�ست نحوهما:

)40( انظر: ابن عربي، الكوكب الدري، �ص05)-06). 
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الوجه الأول هو وجه ال�سيدة رابعة العدوية )00)ه-80)هـ/ 7)7-796م())4(.

العا�سقة  ال�سّيدة  هذه  ذكر  دون  وال�سوفية  الت�سوف  عن  الكالم  اأّن  يبدو 
يظل مبتورًا. وعلى الرغم من �سعور الكاتب باأّنه لن ياأتي بجديد، فاإّن الكالم يتعنّي 
تعاقب  بريقه  يطفئ  ومل  وغرب،  �سرق  يف  ا�سمها  ملع  لقد  حمتوم.  �سبه  ب�سكل  عليه 
مئات ال�سنني. اأُلِّفت حول حياتها و�سعرها العديد من الكتب بلغات عديدة، وحظيت 
اأ�سعارها بتوزيعات مو�سيقية متنوعة، و�سدحت بها اأ�سوات رجالية ون�سائية، و�ساركت 
الكثي، ومل  ال�سيء  فيه من اخليال  فيلمًا  ت  بها فخ�س�سّ الحتفاء  ال�سينما يف هذا 
باخت�صار،  �امل�صل�صلت.  امل�صرحيات  من  العديد  فراأينا  التلفاز  �كذا  امل�صرح  يتاأخر 
مل تعد رابعة جزءًا من الوجود ال�سويف الإ�سالمي العربي فقط، بل �سارت جزءًا من 

الثقافة العامة والفن الر�سني.

ُحيكت حول حياتها اأ�ساطي، بغية جعلها اأمنوذجًا لالنقالبات احلياتّية الكربى 
من  �ساعت  فتاة  فهي  بكثي،  ذلك  من  اأب�سط  الواقع  ولكّن  الّتقوى،  اإلى  املجون  من 
معاناة  عا�ست  وبيعت.  فُخطفت  وجماعة،  فو�سى  زمن  يف  ال�سوق  زحمة  يف  اأهلها 
يف  الوجود  اإلى  الظروف  ا�سطّرتها  اإذا  حتى  الّناي،  على  العزف  فتعّلمت  العبودية 
»�سهرات الأن�ص« كانت ت�سارك بالعزف فقط، اإلى اأن انتبه مالكها اإلى حقيقة حالها 
�سكنت يف غرفة  اأمرها حتى  زمام  امتلكت  اإن  ما  فاأعتقها.  فيه،  عّما هي  وعزوفها 
اللنب  اإبريقًا ��صحفة �ح�صرية �خمدة من  اإل  الدنيا  اأ�صياء  متوا�صعة ل حتوي من 
وعمودًا من اخل�سب عّلقت عليه كفنها، ومن هذه الغرفة املتوا�سعة �سارت جزءًا من 

احلياة الروحية يف مدينة الب�سرة. 

ع�سرها  �سوفية  مع  وحواراتها  جمال�سها  يف  مداخالتها  قو�سني  بني  ونرتك 
الروحية  جتاربهم  ومقارنة  ال�سوفية  املفاهيم  يف  للّتباحث  يق�سدونها  كانوا  مّمن 

))4( ملن اأراد ال�ستزادة من اأخبار هذه ال�سيدة ال�سوفية، والوقوف على حقيقة اأمرها فلياجع:
- بدوي، عبدالرحمن، �سهيدة الع�سق الإلهي رابعة العدوية، وكالة املطبوعات للن�سر، الكويت، 978).

- خ�صر، �صهام، رابعة العد�ية بني الأ�صطورة �احلقيقة، دار الكتب العلمية، بري�ت، ط)، 0)0).
- �سرور، طه عبدالباقي، رابعة العدوية واحلياة الروحية يف الإ�سالم، دار الفكر العربي، 968).

- ال�سرقاوي، حممود، رابعة العدوية، دار ال�سعب، القاهرة، )97).
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اأدخلت لغة احلب على احلياة  بتجربتها، لننظر فقط يف اجلديد الذي قّدمته. لقد 
الروحية، وهي -يف حدود ما نعلم- اأول من توّجهت اإلى رّبها قائلة: اأحبك. ون�ست�سّف 
من ن�سو�سها اأّن حمور »التدّين« عندها هو حّب اهلل، و»قّمة التدّين« هي »الفناء يف 
حّب اهلل«. وهي اأول من جعل احلّب الإلهي حّبني: حّب الهوى وحّب ال�ستحقاق )احلّب 
الذي ي�ستحقه اهلل تعالى لذاته العلّية واأ�سمائه احل�سنى(. وهما عندها -كما نظن- 
الهوى وحده  لأّن حّب  الروحية،  امل�سية  يكونا متالزمني يف  اأن  ال�سروري  حّبان من 
قد يوقع املرء يف الّرعونة، وحّب ال�ستحقاق وحده قد يغرق املرء يف الهيبة واجلالل. 

تقول:

اأحبُّك حّبني: حـبَّ الهوى،

فاأّما الذي هو حـبُّ الهوى

واأّما الـذي اأنت اأهـٌل له

فال احلمد يف ذا، ول ذاك يل

]هو  واحد  م�سدر  من  خربها  و�سلنا  مغمورة،  �سيدة  وجه  هو  الثاين  الوجه 
ال�سيخ الأكرب حميي الدين بن عربي[، وما كّنا لنعرف �سيئًا عن وجودها على الأر�ص 
القرن  يف  )عا�ست  القرطبي  املثنى  بنت  فاطمة  وهي  لها،  الروحي  الولد  هذا  لول 
وكان عمرها  �سنني،  وخدمها  اإ�سبيلية  ابن عربي يف  بها  التقى  الهجري(.  ال�ساد�ص 
يف وقت خدمته اإياها يزيد على خم�ص وت�سعني �سنة وكان هو دون الع�سرين، مل يكن 
ب على َقْدر قامتها، ي�سهد لها باأّنها من اأكابر  لها �سكن فبنى لها بيده بيتًا من َق�سَ

ال�ساحلني، و»تت�سّرف يف العامل«))4(. 

))4( ابن عربي، الفتوحات املكية، ج)، �ص5))-6)). 
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فما اجلديد الذي قّدمته هذه ال�سّيدة مع اأّنه مل ُيكتب عنها اأكرث من �سفحتني؟ 
نعم، اإّنهما �سفحتان ولكن من �سفحات حميي الدين بن عربي))4(.

اإّن ال�سائد هو اأن يقوم املعّلم ال�سويف برتبية مريده بالريا�سات واملجاهدات 
حتى ي�سبح من »ال�ساحلني« )اأي املنَتج هو اإن�سان �سالح = نقي تقي عابد زاهد،.(، 
وما فعلته هذه املعّلمة ال�ستثنائية هو اأّنها وجّهت ب�سر »ولدها الروحي« نحو الوجود، 
نحو الآفاق، واأَرْته -من منظورها- روؤيًة للكون والإن�سان والعالقة باهلل تعالى. وبذلك 
ي�سبح الولد من »العارفني باهلل« )اأي املنَتج هو اإن�سان عارف، واإن كان بدايًة عارفًا 
اإنها  نقول:  اأن  اإذن ميكن  الآفاق(.  نحو  اللتفاتة  له  ولكن حدثت  من منظور غيه، 
اأبدعت، وب�سكل غي م�سبوق، ملا ميكن اأن ن�سّميه: »تربية العارفني«، يف مقابل »تربية 

املريدين«، تربية »بالّنظر يف الآفاق« يف مقابل تربية »بالّنظر يف الأنف�ص«.

ومن معامل هذه الرتبية

اأّنها كانت تقول: »ما راأيت مثل فالن )اأي ابن عربي(، اإذا دخل علّي دخل بكّله 
ل يرتك منه خارجًا عّني �سيئًا. واإذا خرج من عندي خرج بكّله ل يرتك عندي منه 
الروحي �سرورة جمع  للولد  ويو�سح  رهيفة،  نباهة  على  يدّل  تعليم  وهذا  �سيئًا«)44(، 
وجوده يف مكان وجوده. وغنّي عن البيان، اأثر هذا اجلمع للوجود الإن�ساين يف كّل فعل 

لل�سخ�ص من عبادات ومعامالت وجمال�سات،.

كانت تقول له: »عجبُت ملن يقول: اإّنه يحّب اهلل �ل يفرح به �هو م�صهوده، عينه 
اإليه ناظرة يف كّل عني ل يغيب عنه طرفة عني، فهوؤلء البّكاوؤون كيف يّدعون حمبته 
واملحّب  اإليه)45(.  املتقّربني  قرب  من  م�ساعفًا  قربه  كان  اإذا  ي�ستحون،  اأما  ويبكون، 

))4( مل ُيكتب عنها قبل القرن احلادي والع�سرين يف حدود ما نعلم اإل ما كتبه ابن عربي يف الفتوحات املكية، ونقله يو�سف النبهاين يف 
كتابه جامع كرامات الأ�لياء، �لكن بعد اأن قمت مع د. بكري علء الدين بتحقيق كتابها: �صرح م�صاهد الأ�صرار، ناأمل اأن تلفت باأفكارها 
اأنظار الباحثني، ويراجع بهذا ال�ساأن: �سعاد احلكيم، املراأة والت�سوف واحلياة، �ص65)–78)، وداكوري، �سيين، �ست عجم البغدادية 

وجوليان النورويت�سية منوذجان للت�سوف الأنثوي، على الرابط املخت�سر التايل:
http://cutt.us/keBGX

)44( ابن عربي، الفتوحات، ج)، �ص47).

اأََتايِن  َواإَِذا  َباًعا،  ِمْنُه  ْبُت  َتَقرَّ ي ِذَراًعا  َب ِمنِّ َتَقرَّ َواإَِذا  اإَِلْيِه ِذَراًعا،  ْبُت  َتَقرَّ ا  اإِيَلَّ �ِسرْبً َب الَعْبُد  َتَقرَّ اإلى احلديث القد�سي: »اإذا  اإ�سارة   )45(
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اأعظم النا�ص قربًة اإليه فهو م�سهوده، فعلى من يبكي، اإّن هذه لأعجوبة. ثم تقول يل 
)لبن عربي(: يا ولدي ما تقول فيما اأقول. فاأقول لها: يا اأمي، القول قولك«، وهذا 
تعريف باهلل تعالى، و�سوؤالها الأخي لبن عربي لت�ستحّث ت�سّوراته ال�سخ�سية وتدفعه 

ل�سياغة روؤاه املعرفية يف الألوهية والوجود واملعرفة والإن�سان.

�كانت تقول له: »لقد اأعطاين حبيبي فاحتة الكتاب تخدمني. فواهلِل ما �صغلتني 
لمراأة  حاجة  لتق�صي  الكتاب  فاحتة  مّرة  قراأت  اأّنها  عربي  ابن  �يخرب  عنه«)46(. 
»�ذلك  يقول:  للفاحتة  قراءتها  �يخربنا عن �صفة  ابن عربي،  �قراأ معها  ق�صدتها، 
اأنها تن�سئها بقراءتها �سورة جم�ّسدة هوائية فتبعثها عند ذلك«)47( اأي بعد اأن تن�سئها 
وهذا  منها،.  تطلبها  التي  املهّمة  لتوؤّدي  تبعثها  ثم  تخاطبها  هوائّية  جم�ّسدة  �سورة 
تعليم من هذه املعّلمة ال�ستثنائية باأّن عطاء اهلل لعباده املخل�سني عجيب عجيب، واأّن 
العطاء الإلهي ل�سخ�ص ينبغي اأن ل ي�سغله عن املعطي تعالى. وهي بذلك تفتح ب�سية 
ولدها على عظيم عطاء اهلل، فتحّرك هّمته وتنقله من املعقول الب�سري اإلى املعقول 

باهلل.

يعرت�س  رّبا  )اأي  ذلك  يف  لها  اأقول  فكنت  �تفرح،  بالدّف  ت�صرب  »�كانت 
اأ�ليائه  اأفرح به حيث اعتنى بي �جعلني من  اإيّن  باأّنه ل يليق بقامها(، فتقول يل: 

وا�سطنعني لنف�سه«)48(.

تركت حمطتي الرابعة على �صوت الدّف �بهجة الفرح، لأكمل �صفري يف طلب 
الّن�سوة ال�سوفيات.

َم�ْسًيا اأََتْيُتُه َهْرَوَلًة«.

)46( ابن عربي، الفتوحات، ج)، �ص47). 

)47( م.ن، �ص48). 

)48( ابن عربي، الفتوحات، ج)، �ص48).
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المحطة الخامسة: النسوة الصوفيات والنتاج المعرفي

اأت�ساَءل عندما اأنظر يف حياة  نزلُت بحما�ص يف هذه املحطة، وكثيًا ما كنت 
واحدٍة من ال�سوفّيات فاأرى فارع قامتها الروحية و�سئيل ما و�سل اإلينا من اأقوالها: 
ُترى لو دّونت هذه ال�سيدة –التي عا�ست يف القرون الأولى للهجرة- جتربتها ال�سوفية 
وما نتج عنها من مفاهيم وت�سّورات وم�سطلحات، فاأي تاريخ �سويف �سيكون لدينا؟! 
وكثيًا ما متنّيت لو اأّن بع�سًا منهّن قد ولد يف زماننا هذا حيث اأم�سك معظم النا�ص 

بالقلم، يدّونون ما ينفع الب�سر وما ل ينفع.

تلّفت يف الآفاق �نظرت يف كتبي، فَلَفتني ثلُث ن�صوة �صوفيات، �صاحبات تراث 
�سخم مكتوب، �سعرت بالأن�ص وم�سيت نحو رفيقات القلم:

بداأُت ب�سّيدة تقّدم نف�سها -دون فخر- على اأّنها من كبار الأولياء، اأمّية ل تقراأ 
ول تكتب، ولكّنها عارفة باهلل خرجت من اجلهل )باهلل( اإلى العلم )باهلل( يف ليلة 
واحدة، متلي ما تريد تدوينه على زوجها )وهو اأي�سًا ابن خالتها(، اإّنها ال�سّت عجم 
بنت الّنفي�ص البغدادية )كانت حّية عام 686هـ()49(. تقول عن اأمّيتها: »وحيث َعِلَم 
اأمّية بريئة عن الت�سرف يف كّل ما ينطبق عليه ا�سم »العلم  اأنني امراأة عامّية  اهلل 
الظاهر« حتى عن الكتابة وما ترقمه الأقالم، فهّياأ يل �ساحبًا عارفًا باأحكام اخلّط 
ومعانيه وما ُي�ساغ منه و�سيلة اإلى املعاين. فعندما يلقي اهلل تعالى يف قلبي �سيئًا من 
العبارة والفي�ص اأ�ستنجد به ا�ستنجاد خماَللـة واأدعوه اإلى اإثبات ما َيِرد. وهو حممد 
ابن خالتي ورّب بيتي«)50(، وقد نعجب من هذه اللغة الأنيقة الوا�سحة ال�سادرة عن 
اإن�سانة اأمّية، وقد نت�ساَءل: ُترى هل يتدّخل زوجها اأثناء الكتابة فيعّدل -مبوافقتها- 
بع�ص الألفاظ وبع�ص ال�سياقات، واأقول: حتى لو داخلنا �سّك يف اأّن الزوج تدّخل اأثناء 

)49( يوجد خلط كبي يف املراجع املطبوعة حول تاريخ وفاتها؛ فقيل عام )85ه، وقيل عام 684ه، وقد ثبت لدينا من املخطوطات اأنها فرغت 
من تاأليف �سرحها لكتاب ابن عربي م�ساهد الأ�سرار بتاريخ 686ه، اإذن هذا التاريخ هو املوثوق به وهو الذي يثبت اأنها من اأعيان القرن 

ال�سابع الهجري واأنها كانت حية عام 686ه. 

)50( ال�صت عجم، ك�صف الأ�صرار، خمطوط اإ�صتنبول، ال�صليمانية، اأيا �صوفيا 0)0)، ق )ب. �قد �رد ا�صم الز�ج كامًل يف كتابها �صرح 
امل�ساهد وهو: حممد بن حممد بن اخلطيب. 
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ل �سيظّل حمدودًا. وذلك، نظرًا ملا توّلد عن جتربتها الروحية  الّتدوين، فاإّن هذا التدخُّ
فنية  وم�سطلحات  �سابقة،  كتب  يف  مرقومة  غي  وت�سّورات  جديدة،  مفاهيم  من 

ا�ستخدمتها يف �سياقات غي م�سبوقة.

�نت�صاءل: كيف توّلدت معرفتها املدّ�نة يف كتبها الثلثة: �صرح امل�صاهد، �كتاب 
اخلتم، �ك�صف الكنوز؟ �جند من ُمدار�صة ن�صو�صها اأّن معرفتها نتجت من �صبيلني: 
الأول هو الإلقاء الإلهي يف القلب، والثاين هو ال�ّسهود. وتخربنا �ست عجم اأّن ال�سهود 
، يف حالة هي  يقوم على »اخَلْلع« ]الروحاين[، اأي »اإلقاء اجل�سد الظاهر«، بغي تاأملُّ
يف  »القيام  ت�سّميها  حالة  اإلى  الو�سول  ثم  واليقظة  النوم  بني  ل  واحلياة  املوت  بني 

ال�صورة«. �طوال مدة »اخَلْلع« يحدث َجَولن للّر�ح �يجري ال�ّصهود))5(. 

فها على كتاب ابن عربي »م�صاهد الأ�صرار  حتكي ال�صّت عجم عن ظر�ف تعرُّ
»َخْلٌع«  لها  وقع  اأّنه  ل�سرحه، فنفهم من كالمها  الذي دفعها  ال�سبب  القد�سية«، وعن 
تبة ومن جملتهم  ودخلت اإلى »عامل الباطن«، هناك التقت بالأولياء املماثلني لها يف الرُّ
حميي الدين بن عربي، وجرى بينهما حوار، وقال لها عند املفارقة باأّن له كتابًا عاريًا 
لِقْفله  يَر  اأظهره مل  ومنذ  املُ�ْسكلة،  الكتب  وهو من غوام�ص  اللفظ،  الختيار يف  عن 

فاحتًا اإل هي، �اأ��صاها ب�صرحه يف حال الَعْود من الباطن، فقالت: �جب))5(.

اإذن، نحن اأمام واحدة من الأولياء الكبار التي تركت لنا تراثًا �سخمًا ي�ستند 
يف مادته اإلى الإلقاء الإلهي، واإلى ال�ّسهود وامل�ساهدات، وغي غائب عن ثقافة �سوفية 

�صفاهية متدا�لة يف الأ��صاط التي تخالطها.

لقد قمت مع الزميل بكري علء الدين بتحقيق كتابها »�صرح م�صاهد الأ�صرار« 
)=))4 �صفحة(، ��قفنا على نهجها الفريد يف ال�ّصرح �على ميزتها كناقدة جريئة. 
اإّنها لي�صت �صارحة عادية تكتفي ب�صرح كلمات ابن عربي، بل تذهب اإلى ما هو اأبعد 
�عباراته.  لكلماته  �صرحها  عرب  ال�ّصهود  يف  عربي  ابن  جتربة  ت�صرح  اإّنها  ذلك:  من 

))5( انظر: �صت عجم، �صرح امل�صاهد، �س7). ومقدمة املحققني �ص 0). 

))5( انظر: ال�صت عجم، �صرح امل�صاهد، �س4. 
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اأي�صًا عند حّد �صرح جتربة ابن عربي بل ُتدخل جتربتها ال�صخ�صية  �ل يقف الأمر 
كطرف ثالث، في�صبح القارئ اأمام ن�سٍّ �جتربتنْي، باخت�صار، نحن اأمام تراث نادر، 
م�سمونًا وحجمًا، ورمّبا يغّي ظهوره وتدار�سه بع�سًا من اأفكارنا حول: املراأة واملعرفة.

ال�سّت عجم يف بغداد مبقطع من �سرحها، واأختاره  واأختم عروجي على ديار 
ب�سيطًا قدر الإمكان: 

اأُريُت الكرثة يف  اأين  »واأُريُت وما راأيت«، تقول: »معناه،  تنقل قول ابن عربي: 
راأي العني، وما راأيُتها، من اأجل الهوّية املُْفِنَية، وقوله: »اأُريُت« يريد به اأن الروؤية بفعل 
ئت للراأي باإرادة اهلل تعالى  فاعل مريد من خارج، وهو نزع الختيار. فكاأّنه قال: ملّا ُهيِّ
مل اأَر �سيئًا من اأجل ا�ستهالك الهوّية حلقائق الأ�سياء وحلقيقتي اأي�سًا. ولهذا ]قال[: 

»ما راأيُت««. 

اأديبٍة  �سوفيٍة  فا�سلٍة  عاملٍة  للقاء  فم�سر،  دم�سق  اإلى  واجتهت  بغداد  تركُت 
خّطاطٍة و�ساعرٍة من اأهّم واأغزر ال�ّساعرات العربّيات اإنتاجًا قبل القرن الع�سرين))5(. 
بيت علم  ون�ساأت يف  ولدْت يف دم�سق  الباعونية )ت ))9هـ/ 7)5)م(.  اإنها عائ�سة 
من  الثامنة  يف  وهي  القراآن  حفظت  دم�سق(،  يف  ال�سافعية  قا�سي  )والدها  واأدب 
عمرها، تلّقت الت�سوف على اإ�سماعيل احلواري ثم على علي الأرموي. �سافرت اإلى 

القاهرة للدرا�سة واأُجيزت بالإفتاء والتدري�ص)54(.

وقفْت اأ�سعارها على املديح النبوي. وعندما نقراأ ق�سيدًة من ق�سائدها يح�سر 
�سريعًا من الذاكرة البو�سيي وق�سيدته الربدة، لأّنها يف معظم ق�سائدها ُتعار�ص 
�القافية  نف�صه  الوزن  ت�صتخدم  فرناها  غرارها؛  على  �تنظم  حتاكيها  اأي  »الربدة«، 
الفار�ص  ابن  بعيد  يتالمح من  الأبيات  مع  ن�سرت�سل  ولكن عندما  )امليمية(.  نف�سها 
اأمام �سيء جديد وفريد هو مزيج من  بغزلياته، ويف النتيجة، ن�سعر -كقّراء- باأّننا 
�تفرقها،  احلر�ف  جتمع  خلبة،  اأنثوية  بر�ح  �اإمنا  معًا،  الفار�س  �ابن  البو�صريي 

))5( انظر: جنمة حّجار، مديح النبي يف ال�صعر �الغناء العربي غاياته �اأ�صاليبه، بي�صان، لبنان، ))0)، �ص66). 

)54( جنمة حّجار، مديح النبي يف ال�صعر �الغناء العربي، �س66).
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تو�ّصي املدح النبوي بالغزل �البوح باحلّب.

من اأهم ق�صائدها التي عار�صت فيها »الربدة«، بديعّية »الفتح املبني يف مدح 
الأمني«، وهي موؤلفة من مئة وثمانية وع�سرين بيتًا. نورد مطلعها واأبيات قليلة متفرقة 

منها، لنت�سارك تّذوق �سعرها؛ تقول:

يف ُح�سِن َمطَلِع اأقماٍر بذي �َسَلِم

اأ�سبحُت يف ُزمرِة الُع�ّساق كالَعَلِم

اأقوُل �الدمُع جاٍر جارٌح ُمَقلي

َهِم واجلاُر جاَر بَعْذٍل فيه ُمتَّ

َطَه الذي اإن اأََخف َذنبي َوُلْذُت به

اين من الَنَقِم اأَِمْنُت َخويف �جَنّ

َمَدحُت جمَدَك والإخال�ُص ُمْلَتَزمي

فيه وُح�سُن َرجائي فيك خُمَتَتمي

املعروف  الأ�سنى«  املولد  يف  الأهنى  »املورد  منها:  نذكر  كثية  ق�سائد  تركت 
بـ»مولد النبي للباعونية«. �»لوامع الفتوح يف اأ�صرف ممد�ح«. �»فتوح احلق يف مدح 
رر يف مدح �صّيد الب�صر«. �غري ذلك من �صعر �نرث، �على  �صيد اخللق«. �»نفائ�س الدُّ
الرغم من ذلك مل تاأخذ املكانة الالئقة بها ل يف تاريخ الأدب العربي)55( ول يف تاريخ 

املديح النبوي)56(.

)55( انظر: زكي مبارك، املدائح النبوية يف الأدب العربي، دار ال�سعب، القاهرة، �ص66) )ذكرها بعبارة واحدة هي: فلل�سيدة الباعونية 
بديعيتان(. 

)56( انظر: جنمة حجار، مديح النبي يف ال�صعر �الغناء العربي، �س67)-)9). 
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ودعُت هذه ال�سيدة »الَعَلم يف زمرة الع�ساق« وم�سيت.

تقدمت نحو جوهرة القرن الع�صرين ب�صوٍق �اإجلل؛ �صوق ي�صكن اجلوارح منذ 
اأن فارَقْتنا اإلى عامل اخللود عام 978)، واإجالل وقع يف القلب منذ التقت العني بالعني 
يف �ستينيات القرن الع�سرين، اإّنها الّن�سمة الّطاهرة وال�سوفية الآ�سرة ال�سيدة فاطمة 

الي�سرطية احل�سنية.

-(890[ 08))هجرية  �سنة  اأوائل  يف  عكا  مدينة  يف  فاطمة  ال�سيدة  ولدت 
)89)م[)57(. والدها هو ال�سيخ علي نور الّدين الي�سرطي )08))هـ-6)))هـ( »قطب 
املئة  يناهز  عمره  كان  �الدها  اأّن  كتبها  يف  حتكي  الي�صرطية«.  ال�صاذلية  الطريقة 
عندما اأجنبها، �اأّنه اعتنى بها منذ ن�صاأتها الأ�لى �اأدخلها عامل الت�صوف �اأجل�صها 
بني العلماء وطلبة العلم. تقول: كانت الزاوية ال�ساذلية الي�سرطية يف عكا ملتقى اأهل 
العلم والفكر واملعرفة والت�سوف والأدب. وقد »اأمر )ر�سي اهلل عنه( اأن اأجل�ص يف تلك 
احللقات العلمية الثقافية ال�سوفية، التي يتكّلم فيها �سّيدي الوالد، ويح�سرها اأولئك 
العلماء الف�سالء،. واأنا يف ال�سنة الرابعة من عمري. وهكذا، كنت الأنثى الوحيدة، 

والطفلة املُْعَتنى بها، مع اأولئك العلماء الكبار«)58(.

ومل تقف �سحبتها لوالدها عند حدود الزاوية وجمال�ص العلم وبيت العائلة بل 
�ب�صحبته جمع غفري من  يذهب،  كان  كيف  اأذكر،  »�اإنني  امل�صاجد، حتكي:  �صملت 
اإخواننا اأبناء الطريقة، اإلى �سالة اجلمعة والعيدين يف امل�سجد، وكيف كنت اأرافقه، 
مقرئٍة يف  الكرمي عن  القراآن  تلّقت  امل�سّلني«)59(.  مع  الإمام  وراء  اأ�سلي  كنت  حيث 
بيتهم، ولكن كان والدها يح�سر الدر�ص، ليف�ّسر لها بع�ص الآيات الكرمية، ويحّدثها 
عن �سبب نزولها، ومالها من اأثر يف التاريخ والت�سريع والت�سوف الإ�سالمي، وما هو 
حكمها يف العبادات واملعامالت. كّل ذلك باأ�سلوب مب�ّسط خمت�سر)60(. وحينما كان 

)57( فاطمة الي�صرطية، م�صريتي يف طريق احلق، طبع على نفقة ال�صيخ اأحمد الي�صرطي �صيخ الطريقة ال�صاذلية الي�صرطية، ط)، 997)، 
�ص9)).

)58( م.ن، �ص46)–47).

)59( م.ن، �ص)5).

)60( م.ن، �ص47)–48).
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يجل�ص والدها بالتوّجه، م�ستقباًل القبلة ال�سريفة يذكر ا�سم اهلل )باملّد( كان كثيًا 
ما ُيجل�سها بجانبه. كما كان كثيًا ما يوقظها بعد منت�سف الليل، لت�سّلي معه ركعتْي 
حر. وعندما كانت والدتها ت�سفق عليها وتكّلم يف ذلك الوالد، كان  قيام الليل يف ال�سَّ

يقول: »اأريد اأن تنطبع هذه ال�سورة يف ذهنها وقلبها اإلى الأبد«))6(.

وهكذا كان، اإذ يبدو اأّن ال�سنوات ال�سبع الأولى من حياة الطفل هي التي تت�سّكل 
فيها فطرته ويتاأ�ّس�ص فيها تكوينه الإن�ساين. لقد ظّلت �سنواتها الّثمايِن الأولى التي 
ماء حياتها  تدفق  منه  الذي  الروحاين  الينبوع  و�سيخها هي  والدها  عا�ستها يف ظّل 

اليومية.

نف�سها  عّلمت  ولكن  �سحية،  وغي  �سحية  لظروف  املدار�ص،  اإلى  تذهب  مل 
والّتاريخ  واحلديث  الّتف�سي  كتب  من  الكثي  قراأت  بنف�سها،  نف�سها  وثّقفت  بنف�سها 
والأدب وال�ّسعر))6(. ��صاعدها يف ذلك �جود مكتبة غنية يف »زا�ية عكا« حتوي نفائ�س 
الكتب القّيمة، من مطبوعة وخمطوطة، وكذا مكتبة البيت اخلا�سة بوالدها))6(. تقول 
عن بداياتها كم�ساركة يف بناء املعرفة الدينية: »ل�ست اأدري يف اأي وقت، من عمري، 
تعّلمت الكتابة. ول اأعرف اأيّن جل�سُت اأمام اأحد اأتعلم منه ذلك. ول اأذكر، بال�سبط، 
متى حملت القلم لأكتب. وكل ما اأذكره هو اأّنني كنت اأرغب يف تعّلم الكتابة، منذ بداأت 

اأفهم حقائق الأ�سياء«)64(.

تنّقلْت كثيًا يف �سباها )قبل عام 948)( من عكا اإلى �سيدا وبيوت وم�سايف 
جبل لبنان �دم�صق �باقي املدن ال�صورية، حتكي عن ال�صفر يف ذاك الزمن: »مل نكن 
اأخرى،  قيود  اأية  اأو  جمرك  مراكز  الطرق  يف  توجد  تكن  ومل  �سفر،  جوازات  نحمل 

فالبالد كّلها كانت بالدًا واحدة«)65(.

))6( فاطمة الي�سرطية، م�سيتي يف طريق احلق، �ص48).

))6( م.ن، �ص70).

))6( م.ن، �ص67).

)64( م.ن، �ص68).

)65( م.ن، �ص80).
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ا�ستمرت بعد انتقال والدها اإلى الرفيق الأعلى يف ا�ستقبال الّرجال يف بيتها، 
من علماء واأدباء ومريدي الطريقة )وهي ت�سع غطاء ال�سالة الأبي�ص الوا�سع على 
اإبراهيم  واأخيها  �سيخها  وَدْعٍم من  اإذٍن  وبعد  والدتها،  بت�سجيع من  وذلك  راأ�سها(، 

الذي ت�سّلم م�سيخة الطريقة بعد والدها)66(.

تعّرفُت عليها يف �ستينيات القرن الع�سرين، وكنت ل اأزال دون الع�سرين وهي 
قد جتاوزت ال�سبعني، وكانت ت�ستقبلني يف غرفتها اخلا�سة، فاأ�سعر باأنني اأدخل عليها 
يف حمرابها. واأعجب من �سيدة رقيقة �سفافة تقطر بالعلم والأدب، ويوؤّمها يف منزلها 
كبار رجال الع�سر من علماء و�سوفية، ومنهم الأ�ستاذ الكبي �سيد ح�سني ن�سر)67(، 
الذي زارها يف �سبعينيات القرن الع�سرين مرات عدة، وكانت تدور بينهما اأحاديث 
ال�سيخ عبداحلليم  بالع�سر احلايل)68(. ومنهم ف�سيلة  الت�سوف وعالقته  �سوؤون  يف 
حممود الذي زارها يف بيتها عام )97) )و�سحب معه ثّلة من العلماء واملقرئ ال�سهي 
وا�ستو�سحت  واأ�سئلة  حوارات  بينهما  وجرى  عبدال�سمد()69(  عبدالبا�سط  ال�سيخ 
الغنيمي  الوفا  اأبو  ومنهم  العدوية)70(.  رابعة  ال�سيدة  عن  ُيروى  ما  حقيقة  عن  منه 
التفتازاين الذي زارها مرات عدة يف اأوائل ال�ستينيات وكانت بينهما جل�سات روحية 
�سوفية))7(، كما كان بيتها مفتوحًا للم�ست�سرقني املهتمني بالت�سوف. اأقول؛ اأعجب من 
هذه ال�سيدة التي كانت جتال�سني، قبل اأن ينه�ص عودي الفكري والعلمي، كما جتال�ص 
اأكرب الكرباء، �جنل�س �صاعات، خارج الزمان �املكان، يف ح�صرة الإن�صان. �اأت�صاَءل: 
لو اأردنا اليوم اأن ن�سع هذه »الياقوتة الرائقة« على خريطة الإنتاج املعريف ال�سويف، 

فما هو موقعها احلقيقي؟

)66( فاطمة الي�سرطية، م�سيتي يف طريق احلق، �ص67).

)67( م.ن، �ص8)).

)68( م.ن، �ص40).

)69( م.ن، �ص47).

)70( م.ن، �ص49).

))7( م.ن، �ص8)).
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واأقول بعد تفّح�ص دقيق لكتبها الأربعة: »رحلة اإلى احلق«، و»نفحات احلق«، 
و»مواهب احلق«، و»م�سيتي يف طريق احلق«، اإنها �ساحبة املدّونة الكربى يف الطريقة 
�الرتبوي  �ال�صويف  الفكري  الإرث  حلفظ  نف�صها  جّردت  لقد  الي�صرطية.  ال�صاذلية 
للويّل املوؤ�ّس�ص الذي هو والدها و�سيخها ال�سيخ علي نور الّدين الي�سرطي، فدّونت ما 
�صمعته منه ثم نظرت يف كّل ما ��صل اإليها من خمطوط )اأ� من جهة ال�صفاهية( عن 
�صريته �اأقواله، �اأعملت فيها اجلرح �التعديل على »ميزان حممدي« دقيق، فاأثبتت ما 
�سّح لديها منه واأغفلت عما داخلها من �سّك يف �سحة ن�سبته اإليه. فكانت واحدة من 
كّتاب »�ِسَي الأولياء« يف تاريخ الت�سوف، وكانت جلماعتها �ساحبة املدّونة املرجعية 
ال�سحيحة، التي ل ميكن جتاوزها يف اأي عمل علمي اأكادميي حول الطريقة ال�ساذلية 

الي�سرطية و�سيخها )ر�سي اهلل عنه( ال�سيخ علي نور الّدين الي�سرطي))7(.

تركت هذه املحطة اخلام�صة، �اأنا اأتفّكر يف هوؤلء الّن�صوة الثلث، املجاهدات 
يف العلم، فهذه البغدادية الأمية التي حر�ست على تدوين م�ساهداتها وو�سعت مفاتيح 
اأطربها  التي  الباعونية  وتلك  الأ�سرار،  م�ساهد  هو  عربي  لبن  م�ستغلق  ن�ّص  لفهم 
حبُّ النبي )�ص(، فنظمت ال�ّسعر يف مدحه والتغّزل بعظيم �سفاته واأخالقه، واآخرًا 
ال�سيدة الي�سرطية التي عا�ست عمرها �ساعية لتكون من »العارفات باهلل ور�سوله« –
�َسب وبال�ستحقاق، ن�سوة مباركات َعَمْرن  بح�سب م�سطلحها– ولتكون ابنة اأبيها؛ بالنَّ

حياتهن بالعلم النافع والعمل النافع.

المحطة السادسة: امرأة على رأس طريقة صوفية

نزلُت يف اأر�ص اجلزائر يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر امليالدي وبداية الع�سرين، 
اإذ و�سلني خرب امراأة �سوفية قارئة عاملة تراأ�ست جماعة طريقتها ال�سوفية الوا�سعة 
زينب  ال�سيدة  هي  واملراأة  والدها،  اأن�ساأها  التي  الزاوية  م�سيخة  وتوّلت  النت�سار 

))7( لقد اأ�سرفت على اأطروحة دكتوراه يف الفل�سفة يف اجلامعة اللبنانية )وهي اليوم من�سورة(، وعنوانها »اأمنوذج من الوجود ال�سويف يف 
امل�سرق العربي: املدر�سة ال�ساذلية الي�سرطية و�سيخها ال�سيخ علي نور الدين الي�سرطي«، اأعّدها ال�سيد وفاء اأحمد ال�سوافطة. ومن مراجعة 
حوا�سيها ومراجعها يتبني اإلى اأي مدى ل ميكن جتاوز الكتب الأربعة لل�سيدة فاطمة يف كل عمل بحثي حول الطريقة ال�ساذلية الي�سرطية. 
�صلوح،  �صو�صن  )الدكتورة(  ال�صيدة  اأعدتها  من�صورة(،  )غري  املقا�صد  جامعة  يف  ماج�صتري  ر�صالة  على  اأ�صرفت  حني  تكرر  نف�صه  �الأمر 

وعنوانها: ال�سالة معراج العرفان و�سفاء الإن�سان، الطريقة ال�ساذلية الي�سرطية اأمنوذجًا«.
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اأو كما هي معروفة: لل زينب )850)-904)(. والوالد هو ال�سيخ حممد  القا�سمية 
»الهامل«  زاوية  ومن�سئ  الرحمانية«  »الطريقة  موؤ�س�ص   )(897 )ت  القا�سم  اأبي  بن 

ببو�سعادة – اجلزائر.

كانت لل زينب ابنة وحيدة لوالدها �سيخ الطريقة الرحمانية. ويبدو اأنه تو�ّسم 
فيها اأهلية روحية واإن�سانية، فاعتنى بتن�سئتها على ما يليق باأبناء م�سايخ الطرق. اهتم 
ًا. وعندما اأظهرت هّمة عالية ومثابرة  بحفظها للقراآن الكرمي فعنّي لها معّلمًا خا�سّ
ت�سم  التي  مكتبته  مفاتيح  ومنحها  الإ�سالمية،  العلوم  لتعّلم  املجال  لها  فتح  �سبورة 
اأكرث من اأربعة اآلف كتاب فكانت تقيم فيها ال�ساعات الطوال؛ قارئة متفّكرة، منقلبة 

اإلى اأبيها م�ستفهمة عن كل فكرة اأو عبارة م�ستغَلقة. 

وحفظت  الّدين  اأمور  يف  وتفّقهت  الّتفا�سي  وقراأت  القراآن  حفظت  اأن  وبعد 
فا بتعريف حقوق  الأحاديث ال�صريفة �صمعت من �الدها �صر�ح ال�صحيحني، �كتاب ال�صِّ

امل�سطفى للقا�سي عيا�ص وغيه من كتب التوحيد واحلديث والفقه والت�سوف.

لقد كان بني الأب والبنة جل�سة م�سائية غي مقطوعة، يجل�ص فيها الأب اإلى 
ابنته يحاورها ويناق�سها يف العلم، اأو يطلعها على اأعماله وما يجري خارج الزاوية من 
اأحداث �علقات، �عندما ظهر له �صداد راأيها ��صفاء نف�صها، حر�س على اإعلمها 
بكل العمليات املالية، ثم كّلفها بحفظ �سجالت اأمالك الزاوية، فكانت تعرف اأ�سرارها 

وخفاياها، ُمْلكًا ُمْلكًا، وكانت اأمالك الزاوية َوْقفية ت�سي وفق منط مركزي. 

مل يرتك الوالد التكليف �سفهيًا وعمليًا، بل كتب عام 877)م و�سية موّثقة ت�سع 
يا  »�اأنت  الو�صية:  َحْب�س عائلي. �مما جاء يف  اأملكه حتت ت�صرفها على �صكل  كّل 
ابنتي ال�سيدة زينب فكوين بنية طيبة من اأمور الدار والعيال، لأيّن جاعلك بدًل من 

نف�سي«))7(.

))7( الرا�سد، فهد �سامل، ال�سوفية واملراأة يف كتابات حممد روؤوف القا�سمي، جريدة »الري« الكويتية، 0) مايو )اأيار( 7)0)، على الرابط 
املخت�سر التايل:

http://cutt.us/T15eM
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وعندما تويف الوالد �سيخ الطريقة الرحمانية وراأ�ص زاوية الهامل عام 897)، 
توّلت لل زينب مبا�سرة قيادة الزاوية عماًل بو�سيته، ويذكر البع�ص اأّن ابن عمها وهو 
ب نف�سه خلفًا، ولكّنها  تلميذ لوالدها، وقع يف ظّنه اأّنه �سيتوّلى امل�سيخة بعد عّمه، فن�سّ
مل تعرتف به وناه�سته ورفعت الق�سية اإلى حماكم اجلزائر للّنظر فيها، فجاء احلكم 
والأئمة  املفتني  ق�سيتها  يف  را�سلت  كما  املوّثقة)74(.  الو�سية  على  –بناء  ل�ساحلها 
امل�صهود لهم بالعلم �اخلري �ال�صلح، فوقف اجلميع يف �صّفها �اأّيد�ها يف بقائها على 

راأ�ص الزاوية ويف موقع ال�سيخة للطريقة)75(. 

ا�ستمرت لل زينب يف قيادة جمعها ال�سويف )علميًا وروحيًا(، ويف الإ�سراف 
على الزاوية، وعلى جمال�ص العلم وكانت حري�سة على اأن تظل الزاوية موؤدية الأدوار 

كافة التي كانت تقوم بها يف اأيام والدها الراحل.

واأّن  البناء،  يف  الأ�سا�ص  حجر  و�سع  والدها  باأّن  وعي  على  زينب  لل  كانت 
مب�سروعه  عارفًا  يكون  اأن  عليه  يتعنّي  بعده  القيادة  يتوّلى  �سوف  الذي  ال�سخ�ص 
)ال�صويف �احل�صاري( حتى يتمكن من حتقيقه بتكملة اخلطى. �لذا ت�صّدت لهذه 
املهّمة باإ�سرار وعزمية وذكاء ومعرفة وحمبة ورحمة، فازدادت الطريقة انت�سارًا يف 
زمانها، وكان يوؤّمها املريدون من كّل َحْدب و�سوب، واقتدرت على التحّكم يف مداخيل 
–وب�سخاء– بناء  اأكملت من مالها اخلا�ص  اأّنها  الزاوية وعلى ح�سن توظيفها، كما 

»امل�سجد القا�سمي« الذي كان قد بداأ العمل به والدها.

ُمتَِّجهًة نحو القرن احلادي والع�سرين، و�سورة  ال�ساد�سة،  تركُت هذه املحطة 
لل زينب املو�سوعة على ال�سبكة العنكبوتية ترتاءى اأمام ب�سري، بحّدة نظرتها وقّوة 
ح�سورها ومكنتها يف الأر�ص، امراأة ظهرت للنا�ص مدة �سبع �سنوات يف نهايات القرن 
وفاتها  �سنة  اإلى  والدها عام 897)  وفاة  �سنة  الع�سرين )من  وبدايات  التا�سع ع�سر 
عام 904)(، وغابت يف طّيات الن�سيان قرابة قرٍن من الزمان، ثم عادت اليوم اإلى 

)74( عبداملنعم القا�سمي احل�سني، مقالة بعنوان »لل زينب القا�سمية«، موقع الن�سابون العرب، على الرابط التايل:
 http://www.alnssabon.com/t45253.html

)75( املرجع ال�سابق.

file:///C:\Users\Dr%20Rasheed\Downloads\<0627><0644><0645><0631><062C><0639>
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احل�صور مع تدفق املعلومات لت�صبح جنمة �اأمنوذجًا �مو�صوعًا ُيطرح يف املوؤمترات 
الأكادميية ويف املجامع الثقافية.

الباحثة  الصوفية  المرأة  واألخيرة:  السابعة  المحطة 
والمؤرخة والمفّكرة 

مل اأ�سعد اإلى القطار العابر للزمن، لأين –بح�سب ظني– ا�ستق�سيت مناذج 
الّن�سوة ال�سوفيات امل�سيئات كالّنجمات يف طبقات التاريخ، واإن مل اأكن قد اأح�سيتهم 
عّدًا واأ�سخا�سًا. ولذا، فمن موقع اأقدامي يف القرن احلادي والع�سرين، تلّفت يف الآفاق 
بحثًا عن الوجود الّن�سوي ال�سويف. وذلك لقناعتي باأّن التحولت العاملية الكربى يف 
الإن�سان  حقوق  �ُسرعات  املعلومات،  تدفق  العوملة،  )واأهمها:  الع�سرين  القرن  اأواخر 
واحلريات، ا�ستعادة الروحانية من منطلق اإن�ساين، الهتمام بتمكني املراأة عامليًا،.( 
�سوفية  مناذج  واأظهرت  كبي،  منعطف  اأمام  وو�سعته  ال�سويف،  التاريخ  لم�ست  قد 

ن�سوية جديدة يف الف�ساء العربي والغربي والكوين معًا.

ونخ�ص بالّذكر اأمنوذجني

ي�سم  راأ�ص جتّمع �سويف  على  املراأة  وجود  ع يف  التو�سُّ هو  الأول:  الأمنوذج 
الن�ساء والّرجال )= جتمع طريقة �سوفية(، �سواء كانت رئا�ستها على �سيغة متثيل 
لها  لفرع من طريقة �سوفية  قيادة عليا حملية  اأو على �سيغة  اأعلى،  حملي ملرجعية 

جذور تاريخية، اإذن، ممثلة ل�سيخ اأعلى اأو قائدة لفرع حملي.

ولكّنه  التا�سع ع�سر،  القرن  نهايات  كان موجودًا يف  الدينية  القيادة  واأمنوذج 
يف القرن احلادي والع�سرين بداأ بالنت�سار، واأ�سبح ماألوفًا لالعتبارات العاملية التي 

ذكرناها.

ملوؤلفه  الأمريكية«  املتحدة  الوليات  يف  الإ�سالمي  »الت�سوف  كتاب  ويحفل 
من  هاجرن  اللواتي  الن�ساء  من  للعديد  موّثق  �سرد  على  الإدري�سي،  الكبيطي  عزيز 
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اأنحاء العامل اإلى الوليات املتحدة، واأن�ساأن –اأو فّعلن– جتمعات �سوفية )هي »فروع 
للطريقة الأم«( ومنهّن على �سبيل املثال )اأذكر امراأتني �سوفيتني فقط(:

يف  �سغية  جمموعة  تقود  التي  خانوم،  طبابة  باجي  الباك�ستانية  -ال�سيخة 
اإلى  ُتن�سب  اجلن�سني(،  )من  معًا  ومهاجرين  اأمريكّيني  م�سلمني  ت�سم  فيالدلفيا 
ال�سويف املغربي الكبي اأحمد بن اإدري�ص )ت 7)8)(. وقد اأجرى الكاتب معها مقابلة 
حياة  يف  كانت  واأّنها  وحا�سرها،  بداياتها  عن  له  فحكت   ،)(0(0 )عام  �سخ�سية 
كر« –باإذن  �سيخها ويف مدينة بنجابي، قبل قدومها اإلى الوليات املتحدة، »تلّقن الذِّ

�سيخها– جلميع املريدين بغ�ّص النظر عن اجلن�ص)76(.

-ال�سيخة فرحة فاطمة اجلراحي )ولدت 947)(، وهي تراأ�ص فرعًا ن�سيطًا يف 
»اإّنها  املوؤلف:  يقول  الأ�سل.  الرتكية  الهلفتية  الطريقة اجلراحّية  نيويورك من فروع 
اأُعطيت م�سيخة الطريقة من طرف ال�سيخ مظفر اأوزاك)77( قبيل وفاته �سنة 985). 
التي  الطريقة  يف  ن�سائية  روحية  »زعيمة«  الكاتب– اأول  عن  ورد  ما  –بح�سب  وهي 

ن�ساأت منذ اأكرث من )00)( �سنة)78(.

املعا�سر،  الزمن  يف  والّن�سر  التاأليف  حركة  تو�سع  مع  الثاين:  الأمنوذج 
ن�سطت م�ساركة الن�ساء ال�سوفيات )وغي ال�سوفيات( امل�سلمات )وغي امل�سلمات( 
يف هذه احلركة. وظهر اأمنوذج املراأة ال�سوفية الباحثة والكاتبة واملفكرة واملوؤرخة. 
وتوالت كتب ممهورة باإم�ساء �سوفيات حاكية عن �سوفيني كبار كابن عربي وجالل 
الدين الرومي، اأو �سارحة لكتب م�ستغلقة، اأو ُمنّقبة عن مفاهيم وت�سّورات ل تنتهي 
نقيم  اأن  املتعّذر  من  اإّنه  وحيث  ال�سنني،  تقادم  مع  والدينية  الإن�سانية  �سالحياتها 

)76( انظر: عزيز الكبيطي الإدري�سي، الت�سوف الإ�سالمي يف الوليات املتحدة الأمريكية، دار الكتب العلمية، بيوت، ))0)، �ص66)–
.(7(

)77( ال�سيخ مظفر اجلراحي اخللوتي )6)9)–985)(، وهو �سيخ الطريقة اجلراحية يف اإ�سطنبول – تركيا. يعترب ال�سيخ التا�سع ع�سر 
لهذه الطريقة. من اأعماله: اإر�ساد حكمة املر�سد ال�سويف، ك�سف احلب، اأنوار القلوب، زينة القلوب، ح�سرة مرمي يف الإ�سالم، احلب هو 

اخلمر، انظر: اأمناري �سيمل، عي�سى ومرمي يف الت�سوف الإ�سالمي، الكتب خان للن�سر، ترجمة: ملي�ص فايد، �ص)5).

)78( انظر: عزيز الكبيطي الإدري�سي، الت�سوف الإ�سالمي يف الوليات املتحدة الأمريكية، �ص78). 
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لئحة باأ�سماء كافة الّن�سوة الكاتبات واملفكرات املعا�سرات، ومعظمهن معروفات يف 
الف�ساء العربي والغربي، اأكتفي بذكر التيارات التي تتفّرع عليها نتاجاتهن العلمية. 

وهي اأربعة:

-تّيار ن�سوة منت�سبات اإلى طرق �سوفية، ويدعمن يف كتاباتهّن البنية الب�سرية 
للطرق ال�سوفية )�سيخ – مريد(، وهّن كثيات كثيات وموجودات على اأطوال العامل 

العربي، يف لبنان و�سوريا وم�سر و�سوًل اإلى املغرب العربي.

اإلى  منت�سبات  وغي  ال�سويف،  الفكر  مع  متعاطفات  )م�سلمات(  ن�سوة  -تّيار 
�تنقيبًا  بحثًا  عليها  فانكبنْب  ال�صوفية  كبار  مدّ�نات  اإلى  اجنذْبن  �صوفية،  طريقة 
وتاأليفًا ون�سرًا، وهن عديدات وموجودات اأي�سًا على اأطوال العامل العربي، يف الأردن 

والعراق و�سوريا ولبنان وم�سر وال�سودان و�سوًل اإلى املغرب العربي.

-تّيار ن�سوة غربيات )م�سلمات وغي م�سلمات(، وجدن اأّن الت�سوف الإ�سالمي 
هو جزء حيوي و�سروري من الثقافة الإن�سانية الكونية. فجاهدن لنقل بع�ص من هذا 
الفكر اإلى »الآَخر«، يف خطاب ميتلك –هذا الآَخر– اأدوات فهمه، ويف لغة يعرفها، 
�هّن عديدات يف العامل الغربي �خا�صة يف اأملانيا �فرن�صا �اإجنلرتا �الوليات املتحدة، 
�يكتنب بالفرن�صية �الإجنليزية �الأملانية، �ي�صاركن الّرجال يف ميدان الإنتاج الإبداعي 

والتعريفي واأي�سًا الرتجمة)79(.

وغي  م�سلمات  وغربيات،  عربيات  �سوفيات،  وغي  �سوفيات  ن�سوة  -تّيار 
يف  املراأة  مكانة  على  التدليل  بغية  ال�سويف  والتاريخ  بالت�سوف  اهتممن  م�سلمات، 
الإ�سالم، واأّنها يف الف�ساء ال�سويف –حظيت �حتظى– بامل�ساواة الإن�سانية والعدالة 
الجتماعية. وهّن عديدات وموجودات يف العاملني العربي والغربي وخا�سة يف م�سر 

واملغرب واأوروبا واأمريكا.

)79( انظر اأي�سًا: �سابر �سوي�سي، مقالة: »ال�سوفية واملراأة يف القراءات الغربية«، موقع موؤمنون بال حدود، على الرابط التايل:
 http://www.mominoun.com/pdf1/2014-11/546191acbedc4364735357.pdf
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الخاتمة

يف الربع الأول من القرن احلادي والع�سرين امليالدي، ظهرت املراأة –بو�صوح 
للمعرفة،  ومنتج  مفّكر  ك�سريك  ظهرت  الإ�سالمي،  ال�سويف  الف�ساء  يف  وبقوة– 
وظهورها مبارٌك يف هذه املرحلة التي يقف فيها التاريخ ال�سويف اأمام منعطف كبي 

ويتح�سر فيها الت�سوف لولدة جديدة يف الع�سر.

القرن  يف  »الإ�سالميني«  قبل  من  �سر�سة  لهجمات  ال�سويف  الكيان  تعر�ص 
ف�سهدنا  الإ�سالمية،  اأ�سالته  اأحيت  الهجمات  هذه  عليه  تق�سي  اأن  وبدل  الع�سرين. 

»اإحياء �سوفيًا: ل يزال متقدًا اإلى اليوم.

ون�سهد اليوم، بعد اأن اأّكد الوجود ال�سويف ح�سوره يف الف�ساء الإ�سالمي، اأنه 
تريد جهة )من  درب:  تاأخذه يف  اأن  تريد  قوة  كل  متعار�سة،  قوى  لتجاذب  يتعّر�ص 
الأخالق  منه  لت�ستبقي  واملعريف  العلمي  تفّرغه من حمتواه  اأن  امل�سلمني(  اأمة  داخل 
غربية(  )وغالبًا  ثانية  جهة  وتريد  واملجاهدات.  والريا�سات  املعامالت  يف  والآداب 
اأن جتعله »مذهبًا روحانيًا« م�ستقاًل عن الأديان كلها، يتغذى منها دون اأن يكون نابعًا 
اأ�سيل بفرعيه:  اإ�سالمي  اأن تر�ّسخه كعلم  منها. وتريد جهة ثالثة )�سوفية م�سلمة( 

علوم املعامالت وعلوم املكا�سفات.

اأ�سرد كل هذا؛ لأقول: اإننا جيل حمظوظ، لأنه يعي�ص زمن التحولت التاريخية 
كل  عند  لالإن�سان  الأنفع  الدرب  اختيار  الطاقة– يف  حدود  –يف  وي�سارك  الكربى، 

منعطف.
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