
  82ـ67: 1395 بهار، 1، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در 

  
  
  

  زن در تصوف اسالمي يالعقال مجانين
  *2راد الهام روستايي، 1مريم حسيني

  چكيده
 مجنونـه  ةعاقلـ  زنـان  دربـارة  بحـث  و معرفـي  بـه  كه است اسالمي عرفان تاريخ در تحقيقي جستاري ضر،حا مقالة
 براسـاس  مباحـث  اين ةارائ شيوة. است آن مباني و عرفاني جنون دربارة نظري مباحث مقاله، اول بخش. پردازد مي
 و رفتـار  بررسـي  ضـمن  قالـه، م دوم بخـش  در. اسـت  اسالمي عرفان در كالسيك نظران صاحب دستاوردهاي و آرا

 ذكـر  ،تـاريخي  محـدود  منـابع  اسـاس  بـر  زن، يالعقـال  مجانين از تن چند احوال و نام مجانين، عقاليهاي  انديشه
 ابوعبـد  نوشـتة  الصوفيات المتعبدات النسوه ذكر ،است پرداخته زنان تعبد و تصوف به كه كتابي نخستين. دشو مي

 را زنـان  ايـن  احوال توان مي نيشابوري عقالءالمجانين و جوزي ابن الصفوهصفة در ،آن از پس. است سلمي الرحمن
 در و انـد  داشـته  خـاص  عرفاني احواالت نيز زنان برخي تاريخ طول در آيا كه است اين حاضر پژوهش ةلئمس. يافت
 پرسش اين به نتوا مي شود مي فراهم اول ةدرج منابع از كه اطالعاتي اساس بر اند؟ گرفته جاي مجانين عقالي زمرة
  .استاي  كتابخانه و تاريخي تحقيق اين روش .داد مثبت پاسخ

  گانكليدواژ
  .مجانين عقالي ،عارف زنان جنون،
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  مقدمه
. است مند بهرهاي  ويژه ارزش و ارج از ،عرفاني ادب در ويژه به فارسي، ادبيات در ديوانگي و جنون

. اسـت  شـده  يـاد  التـزام  و احترام با ديوانگي و جنون از كمابيش عرفاني، متون نگارش ابتداي از
 دسـتاوردهاي  و مجـانين  احـوال  بيان به را خود نامة مصيبت هاي باب از بسياري نيشابوري عطار
 ديوانگـان  را آنـان  خـود  آثـار  در همـداني  القضـات  عين. دهد مي اختصاص آنان رفتاري و روحي

 مايـة  را جنـون  ابوسـعيد  .]98، ص13[ است زده بندي آنان پاي بر شريعت كه داند مي حقيقت
 و ديگـر  جاي در وي .]34، ص16[شمارد  مي ديوانگان زمرة در را خود و داند مي آزادي و رهايي

 .]16، ص16[ »گرفت باز وي از عقل كه بود اين آزادي نشان« :گويد مي سرخسي لقمان باب در
  .]462، ص20[پردازد  مي ،بهلول جمله از ،ديوانگان احوال به بسيار مثنوي در نيز موالنا

  تحقيق ضرورت
 در اسـالمي  منـاطق  نقـاط  اقصي در زناني مردان، با همگام اسالمي، تصوف گيري شكل ابتداي از

. يافتنـد  دست فراوان كرامات و مقامات به و باليدند الهي حب با آميخته مذهب و دين چارچوب
. اسـت  شـده  يـاد  شـاعره  زنـان  و سودايي زنان عابده، زنان عنوان سه با زنان اين از ها، تذكره در

 مفهـوم  ذيـل  امـا . دشـ  نائـل  شـامخ  مقـامي  به تصوف در كه است عدويه رابعه آنان همة سرآمد
 از اسـت،  شـده  گفتـه  سخن گروه آن مردان دربارة فقط تاكنون كه ،مجانين عقالي برانگيز بحث
 نظيـر  بزرگاني براي آنان با رديدا كه زناني. است شده برده نام نيز فراست صاحب و رستگار زناني

 در همـواره  كـه  زنـاني . است تفاخر و مباهات ماية عياض فضيل و ادهم ابراهيم مصري، ذوالنون
 جـامي . كشـيدند  مـي  بسيار هاي رياضت و بودند سرگردان و واله مختلف شهرهاي و دشت و كوه
 از مسـلمان  زنـان . برد مي نام ،اند يافته دست مردان مقام به كهاي  عارفه زنان تعبير به آنان از نيز
 كرده تجربه را عرفاني هاي رياضت و احوال ،نهاده معرفت و سلوك وادي در گام هجري اول قرن

 در آنـان  .اند سروده مي نيز شعر و بوده كرامت صاحب آنان از بسياري. اند رسيده واال مقامات به و
  .اند زيسته مي نيشابور و موصل شام، ابلّه، بصره، نظير اسالمي نواحي شهرهاي از بسياري

 انـد  داشـته  خـاص  احـوالي  مردان، چون نيز، مسلمان زنان آيا كه است اين حاضر پژوهش پرسش
  زيستند؟ مي كجا در و كيستند زن مجانين دهد؟ عقالي جاي مجانين عقالي زمرة در را ايشان كه

  تحقيق ةپيشين
 اثـر  تنهـا ( المجـانين  عقـالء  نـام  بـه  خود مشهور كتاب در) .ق.ه406 متوفي( نيشابوري ابوالقاسم
 اسـامي  و راند مي سخن آن صاحبان احوال و جنون مباني دربارة ،)مجانين عقالية دربار مستقل

 مجـانين،  ايـن  از تن چند. شمارد برمي ،مشهورند حقيقت ديوانگان به كه، را عارفان از دسته اين
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 در نيـز ) .ق.ه898 متـوفي ( جـامي  دالرحمنعبـ  نيشابوري، جز به. بودند روزگار آن زنان زمرة در
هـاي   سده از صوفيان احوال كتاب، اين. است پرداخته صوفيان احوال ذكر به االنس نفحات كتاب

 الصـوفيه  طبقـات  بازنويسـي  حقيقت در جامي اثر. شود مي شامل را مؤلف زمان تا اسالم نخستين
ـ  عبـدالرحمن  ديگـر  بـزرگ  مؤلـف . اسـت  انصـاري  عبداهللا خواجه كـه  اسـت ) .ق.ه 412( لَّميس 

 زنـان  احـوال  بـاب  در الصـوفيات  المتعبدات النسوه كرذ عنوان با را كتاب ترين جامع و نخستين
 آثار كه است بزرگي نگار تاريخ و متكلم فقيه،) .ق.ه 592( جوزي ابن مورخ، ديگر. نگاشت صوفي

 زنـان  معرفـي  بـه  اكنـده پر طـور  به صفةالصفوه كتاب در وي. است گذاشته جا به خود از بسياري
 از صفةالصـفوه  در روايات از بسياري. است پرداخته خود از پيش مشهور مجانين عقالي و صوفي

  .است اخبار راويان نام در اختالف تنها و است مشابه كامالً نيشابوري كتاب روايات با محتوا نظر
 اسـت  شـده  تهنوشـ  چنـد  مقـاالتي  و گرفته صورت بسياري تحقيقات مجانين عقالي دربارة

 ،»فتوحــات درهــا  ن آ جنــون كيفيــت و المجـانين  عقــالء« ،»عطــار در مجــانين عقــالي« :نظيـر 
 در جنــون و عشــق مفــاهيم از تحليلــي«مقالــة  و »مثنــوي در نماهــا ديوانــه و نمــايي ديوانــه«

 مقـاالتي  از تـوان  مـي  اسـت،  مذكور موثق منابع در نامشان كه زناني باب در اما .»المجانين عقالء
  .نام برد صوفي زنان نخستين كتاب و »عارف زن پارسا شعوانه«، »عارف زنان شعر« :نظير

 النسـوه  ذكـر  ترجمـة  نيشـابوري،  ابوالقاسـم  المجانين عقالء كتاب پژوهش اين آماري جامعة
 و جــامي االنــس نفحــات ،)صــوفي زنــان نخســتين(ســلمي  عبــدالرحمن الصــوفيات المتعبــدات
  .است جوزي ابن صفةالصفوه

  نظري بانيم
  جنون تعريف

 خـرد  و عقـل : يعنـي . اسـت  شـده  آميختـه  صفت آن ضد با مردمان صفات، نيشابوري قول بنابر
 خـود  وجـود  در را ديـوانگي  و جنون نوعياي  گونه به هركس. است مرتبط ديوانگي با نيز ايشان
  .دانند مي ديوانه را دنيا بستة دل حقيقت، اهل اما .]22، ص8[ است كرده نهان

 از رهـايي  جنون، اين. است حق درگاه به خالص توجه و اهللا سوي ما از اعراض عرفاني نجنو
 رسـوم،  حـذف  درصـدد  واقعيت مشاهدة براي مجنون. است فرد فرديت براي تحديد عوامل قيد

 و جـان  بـر  عشق و دهش پاك و روشن وي ضمير حالت، اين در. آيد برمي جامعه آداب و ها سنت
  .است جنون چيرگي اين ةنتيج ؛شود مي چيره او روح

 هركـه . آيـد  افـزون ها  عقل ةهم بر عشق ديوانگي و ارزد بهتر جهان زيركي از عشق سوداي
  .]98، ص13[ باشد پركين و خودبين نيست، عاشق كه هر و است حاصل بي مجنون ندارد، عشق

 خـدايان  يزيبـاي  يـاد  بـه  زيبـايي،  گونه هر ديدن با كه است كسي عاشق ،افالطون ديدگاه از
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 زنـده  دلشـان  در حقيقـي  زيبـايي  يـاد  بيننـد،  مـي  را زمينـي هاي  زيبايي« چون افراد اين. بيفتد
 پـر  كه مانند اي مي پرنده به توانند؛ نمي اما ،آيند در پرواز به و گيرند پر و بال خواهند مي. شود مي
 را او مـردم  علـت  نايـ  به است، زميني چيزهاي از غافل و برخيزد آسمان به خواهد مي و زند  مي

 .]177، ص11[ »خوانند مي ديوانه

 آن جنـون . بـدايت  درويشـي  در و اسـت  نهايت مستي در جنون« :اند  گفته جنون تعريف در
 مواضـعي  در ديوانه و مجنون. ]294، ص10[ »باشد خبر بي خود از آگاهي عين در مرد كه باشد

. يأر آشـفته  ،داده دسـت  از خـرد  كه آن«: گفت بايد ديوانه تعريف در. ندشو مي مشتبه يكديگر با
 و ديوانـه  و اسـت  سـلوك  وادي و عشـق  ةسرگشـت  و حيـران  و والـه  كه را كسي عرفاني ادب در

  ]398، ص10[ »گويند مي ديوانگي را عاشق مغلوبيت
 .انـد  شده دهيكش يروح جنون به واند  داده دست از خرد و عقل يگروه: ندا گروه دو وانگانيد

را  ياسـت كـه راز عشـق الهـ     يا وانـه يد ،گـر يد نـوع  .است يعار يارزش عرفان نوع جنون از نيا
  .مندندگروه ارج نيا. است دهيرس ريتكسو به جمع  افتهيدر

 در ايـ  برنـد  يمـ  سـر  به تفرقه حالت در اي حق طالبان كه گفت ديبا ريتكس جمع فيتعر در
 عبادت ،نيبنابرا. است بنده و حق نيب نتيمبا اسقاط جمع، و نتيمبا اثبات تفرقه،. جمع حالت

) تفرقـه ( نـد يبب انيـ م در را خـود  چـون  بنـده  كه رايز ست؛ين ريپذ صورت تفرقه در جز يبندگ و
  .]137ص  ،4[ كند يبندگ اظهار تواند يم

  ]399، ص8[ بماند عاقل شد ديوانه او كه كان /شو ديوانه عاقلي گر پسر اي
در  محبوب با اوقات ياريبس در رفاناع. گرداند يم زبا تفرقه به راخداوند گاه طالبان  ،رو نيا از
 لقمـان  ان،يـ م نيـ ا در. گشتند يبه تفرقه باز م ،عبادت انيپس از پا و بردند يجمع به سر م مقام

  .بود دهيرس ريتكس جمع به و شده دهيرهان شرع ديق از يسرخس
 باشـد  نينمجا حكم حكمش و شود مدهوش و واله حكم، اندر بنده كه بود آن ريتكس جمع

  .]379، ص18[
در . دهـد  مـي  فنا رخ يبر مبنا يكشش اصل ،يو انسان ينفسان صفات زوال وعشق  ةمرحل در

امـا عشـق رهسـپار     ،عقل در عالم بقاست ريمس رايز ،عشق مجال جوالن ندارد گريد ،مرحله نيا
  :ديگو مي عقل و عشق ةدربار يراز نيالد نجم. مطلق است يستين ةفنا و وصول به مرحل ريمس

 ،چـه رسـد   كجـا رسـد و بـه هـر     هـر . اسـت  يستياو در عالم ن ريعشق صفت آتش دارد و س
 ،دارد تيوحـدان  رياث مركز به ريس عشق آتش چون و كند يم دايپ »تَذر ال و يتَبق ال« يبخش فنا
 طبـع  فسرده عقل ،اندازد پرتو عشق آتش ةشعل هركجا .اند جتَمعاني ال ضدان عشق و عقل نجايا
  .]62، ص9[ پردازد انهخ

 افزونـي  طالـب  در عشـق  شـدت  ،انجامـد  مـي  جنون به ندرت به كه ،مجازي عشق حاالت در
  :گويد مي چنين باره اين در داود ابن. شود مي ظاهر گونه اين عشق ةنشان و گيرد مي

 هرچـه  و آيـد  مـي  گـرد  او بر حرص از موادي و آيد مي پديد قلب در كه است طمعي عشق
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 در و بخشـد  مي ازدياد را صاحبش شهوت شدت و پريشاني شدت و لجاج و هيجان شود، تر قوي
 سودا، به آن تبديل و صفرا التهاب و سودا به آن ةاستحال و آيد مي پيش خون احتراق هنگام اين
 اينكه تا.. .است عقل نقصان و نيستي فكر، فساد با و شود مي حاصل فكر فساد سودا طغيان از و

 غـم  از گـاه  و كشـد  مـي  را خـود  گـاه  عاشـق  هنگام اين در و شود مي جنون هب منجر حالت اين
  .]71، ص19[ ميرد مي
 اتحـاد  با يا مقام اين. شود مي سنجيده او خردي كم و عقلي بي نسبت با حقيقي عاشق محبت

 در عقلـي  جنـون  مجـازي،  عشـق  در كـه  صـورتي  به. توحيد اصل با يا آيد مي دست به معشوق با
 .شود مي خاصي روحي حالت ايجاد سبب الهي، عشق در و استهويد جسمة حيط
  :شده نقل ابوسعيد شيخ از

 حتّي العبد االيمانُ يكملُ ال« :كه را خبر اين حكم داشتيم روا ما و نهادند ما بر ديوانگي نام
  .]34، ص16[» المجنون أنَّه الناس يظُنُّ
 دسـت  سـالك  بـه  خـاص  حـاالتي  وك،سل مراحل طي در كه است گونه بدين عرفاني جنون

 حاصـل  وي اعمـال  جميـع  و نـدارد  تزلـزل  و وحشـت  و خـوف  ،حالـت  ايـن  در سالك. دهد مي
 يافته رهايي منيت و كبر از سالك ،حال اين در. اوست تدبر و انديشي مصلحت عدم و خويشي بي
 احـوال،  نايـ . نيسـت  او در كتمـان  ةانديشـ  و گويد مي سخن آشكارا. است شده صافي او نفس و

  .گفتار در وي صداقت براي استاي  مقدمه
 نظيـر  انـد؛  شـمرده  بـر  نيز هايي ويژگي صوفيه اشعار و متون در مجانين، و ديوانگان اين براي

 و مكـان  و زمـان  از غفلـت  خردي، بي و مستي فروتني، و تواضع مكان، يك در دائم سكونت عدم
  .رود مي شمار به وهگر اين بارز صفات از يكي نيز بودن مالمتي. ساير

، 13[ را نكونامـان  اسـت  كـار  چـه  عشـق  بـا  بـود،  خواهنـد  واند  بوده توأمان مالمت و عشق
  .]360ص

  :كند مي تقسيم بخش چند به را ديوانگي نيشابوري،
 ؛مستان و عاشقان و جوانان: نظير حقيقت؛ به نه اند، ديوانه مجاز به كه كساني .1
 ؛دان شده ديوانه الهي خوف از كه كساني .2
 ؛زنند مي ديوانگي به را خود رسيدن ثروت به براي كه كساني .3
 ؛اند كرده كبيره گناه و بدعت دين در كه كساني .4
 ؛زنند مي ديوانگي به را خود كه كساني .5
 .]39، ص22[ كنند مي نمايي ديوانه خطر از نجات براي كه كساني .6

  .]30، ص22[ دانند مي ديوانگي ازاي  شاخه نيز را جواني اعراب،

  نيشابوري ديدگاه از جنون واژگاني ةيشر
 )مادي غير موجود( جِن بهاي  اشاره ،راستا اين در .داند مي استتار و پوشيدگي را جنون نيشابوري
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 و اسـت  درخـت  از پوشيده نيز بهشت يامعن به »جنَّه«. است نهانها  ديده از همواره كه كند مي
 ،ايـن  بنـابر  .]16، ص22[ اسـت  مردمـان  ةربرگيرندد و پوشاننده نيز زره و سپر يامعن به »جنَّه«

  .باشد پوشيده او خرد و عقل كه است كسي مجنون
ة ريشـ  از مـائق « ،»اخـرق « ،»عتـه  ةريشـ  از معتوه« ،»حمق ةريش از احمق«: نظير هايي نام
 بـه  عـرب  لغت در نيز »ولق ةريش از اولق« و »نوك ةريش از انوك« ،»رقع ةريش از رقيع« ،»موق

 كـه  اسـت  هـايي  نـام  »مدله« و »هائم« ،»اهوج« ،»ملغ« :نظير واژگاني. دارند كاربرد انمع همين
 و داده دست از فرزند كه است كسي نام نيز »واله«. شود مي برشمرده عاشقان و دادگان دل براي
  .]19، ص22[ است تاب بي و قرار بي

  مجانين عقالي
است، اين افـراد صـاحب كرامـات     شده ذكر صوفيههاي  تذكره و مقامات در كه اخباري اساس بر

 نيـز  اجتمـاعي  رفتارهـاي  مـذكور،  مراتـب  پـي  در .بودنـد اي  متعدد، علوم خاص و ادراكات ويژه
 روش و عامـه  برداشـت  با كه كند مي پيدا نمود جديديهاي  صورت به و گرفته قرار الشعاع تحت
 برابـر  در كـه  داشـت  مـي  آن بر را فاعر ،ناپذير توجيه تضاد اين. است تناقض در آنان افكار تبيين
 عقـل  ،واقـع  در. كننـد  تصور خرد كم و عقل بي راها  آن مردم كه دهند نشان خود از رفتاري عوام

 بنـدي  طبقـه  بـا  جامعـه  در افـراد  ايـن . اسـت  درآمـده  شـان  دروني عقل تسخير به آنان ظاهري
 اشـتراك  يكـديگر  با دروني آگاهي و فراست گرفتن كار به در اما ،خوردند مي چشم به گوناگوني
 و محـو  الهي عشق در فقط ديگراي  عده. بودند تضاد در حاكم سياست با آنان ازاي  عده. داشتند
 جنـون  كـه  هسـتند  كسـاني  بودنـد  سـاز  جريـان  و برجسـته  كه هايي آن اما. بودند دهش مسكور

  .بهلول نظير گزيدند؛ مي رب را اختياري
 صورت اين به. رفت مي شمار به ديگران تهمت و طعن بلمقا در سدي خردي، كم به تظاهر اين

 باور اين بر سو، ديگر از .دانستند مي خرد و عقل انديشي مصلحت برخالف را مجازي عشق آنان كه
 عقل با صورت دو هر در عشق نتيجه در. است عقالني دريافت از فراتر بسيار الهي عشق كه بودند

 نقـابِ  پـسِ  در بـارور، كـه  اي  انديشه زبان از عقايد و افكار بيان سو، ديگر از. است داشته ناسازي
  .است رسانيده مي حداقل به را مخالفان با رويارويي خطر است، شده پنهان ديوانگي
 و »شـوريده « ،»الحـق  مجانين« ،»مجذوبان« ،»بهاليل« هاي نام با عرفان در كه گروه اين به
  .گويند مي العقال مجانين شوند، مي ناميده ساير

 رياضـات  و مجاهـدات  علـت  بـه  شايد كه شد مي گفته صوفيان ازاي  دسته به العقال مجانين
 شبيه احوالي با و كردند مي پيدا ديوانگان به شبيه حالتي محيط، اجتماعي وضع ةالزم يا و شاقّ

  بودنــد طايفــه بزرگــان و عظــام مشــايخ از صــفتان بهلــول ايــن اغلــب. زيســتند مــي مجــانين
  .]336، ص15[
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 شـان،  حقيقـي  شـأن  حفـظ : نظيـر  ؛كردنـد  مـي  نمايي ديوانه گوناگون داليل به ديوانگان ينا
 بيـان  در پروايـي   بـي  و خطـر  و بـال  از رهايي و نجات مردمان، دست از بودن امان در و آسودگي
  .مقاصد به نيل نهايت در و حقايق

 رفتـاري  نيـز  عـارف  نديوانگـا  ،جامعـه  سـالم  افراد با روحي ديوانگان رفتار و تضاد با مطابق
 در تمايز و گويي نادره شرع، موازين با اعتقادي رفتارنبودن  منطبق. داشتند مردم ةعام با متفاوت
 از نيـز،  حكام به تذكر و اهانت حد تا خلفا، با رفتار نظير فرهنگي رايج تابوهاي شكستن و گفتار

 مجـانين  انديشـة  در يـوانگي د مرتبة به وصول ،ترتيب اين به. هاست آن رفتاري بارز خصوصيات
  .است دروني بصيرت و حكمت به يابي دست توفيقاي  گونه

 را خـود  ،نيست ساختگي ها ديوانگي اين كه كنند باور معمولي مردم اينكه براي ،روي هر به
 درهـا   بچـه  و بودنـد  بستهها  خانه مكتب كه تعطيل روزهاي مخصوصاً ؛كردند مي كودكان ةبازيچ
 در و بودنـد  بيـرون  هـا  خانـه  از مردم كه بهار ايام و عيد روزهاي يا كردند، مي بازي برزن و كوي
 راهـا   ن آ ديـوانگي  مردم همة كه زدند مي ديوانگي به را خود پرداختند، مي كار به صحرا و دشت

  .]390، ص2[ كنند باور و ببينند خويش چشم به
 يافتـه  شهرت بيشتر مجنون نام با كه است عامري قيس يا مجنون ديوانگان اين مشهورترين

  .رود مي شمار به مجانين مشاهير ءجز نيز بهلول. خود نسبي عنوان تا است

  زن يالعقال مجانين
 از جـوزي  ابـن . رفتنـد  مـي  شمار به عابدان و پارسايان زمرة از زنان اسالم، بسياري اولية قرون در

 بـه  شـان  زنـدگي  محل به بسته سپس و كند مي ياد »عابدات« عنوان به زنان از اين زيادي تعداد
 منـاطقي  در ،آن از پـس  و زيسـتند  مـي  بصره در زنان اين بيشترين. پردازد مي ايشان احوال ذكر
 در ديگـر اي  عـده  و اسـت  مشـخص  آنـان  از بسياري نام. بودند پراكنده مصر و كوفه و شام نظير
 ايـن . خوانـد  مي »تمجهوال« را دسته اين جوزي ابن. شدند سپرده فراموشي به زمان غبار پشت
 و ادهم ابراهيم و ذوالنون نظير بزرگي عارفان حكايات، و روايات بنابر و بودند دانش صاحب زنان

 و تفاخر وجه به عارفه زنان اين با ديدار از همواره و داشتند مناظره و ديدار آنان با عياض فضيل
 نيزاي  عده و كردند بسنده الهي معارف تعليم و درس به زنان، ازاي  دسته. كردند مي ياد مباهات

 احـوال  اوج در دوم گـروه . برگزيدنـد  را الهـي  عشـق  حديث با آميزش و مستي و نهادند فراتر پا
 و مـردان  نـام  ذكـر  بـه  را خود كتاب نيشابوري نظير بزرگي نويسندة كه رسيدند جنون به عشق
 بـه  نيـز  ابيـاتي . داد تصاصاخ ايشان جنون بنيادي علل بيان و دادگي دل شرح و طايفه اين زنان
 مـورد  يـك  جـز  به كه برد مي نام زنان اين از اندكي تعداد از جوزي ابن. است منسوب بانوان اين

  .است دهش ذكر نيشابوري كتاب در ديگران نام) والهه زهراء(
 دنيـا،  از ناخشـنودي  غيـر،  به بستگي دل عدم. كند مي ذكر يشانا از غريبي احوال نيز جامي
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 فـراوان،  عبـادت  و نماز حق، فراق در بسيار گرية وي، محبت و خدا نام شنيدن در مستي و سكر
 نظـر  از. اسـت  جملـه  ايـن  از شـاعري  و زيستي ساده طوالني، ايه مشقت تحمل و ناچيز خوراك

. هاسـت  آن بـا  بـزرگ  مـردان  ديـدار  بـانوان،  اين اجتماعيهاي  ويژگي برترين يكي از ،نگارندگان
 يـا  اسـت،  خواسـته  زنـي  بـه  را او و رفته عابده حسان اُم زيارت به كه يثور سفيان نظير كساني
  .]405، ص3[ است خوانده نيشابوريه فطامه بر بسطامي بايزيد كه ثنايي و مدح

 بسنده دهسوداز و مجنون زنان احوال و نام ذكر به عارفه، و عابده زنان ميان از ،مقاله اين در
نيشابوري بـه نـام او اكتفـا شـده      عقالءالمجانيندر كتاب  فقطبانواني نظير عوسجه كه  .شود مي

و  زنـان صـوفي  و  االنس نفحاتبانوي ديگر سلمونه است كه به جز در كتاب نيشابوري، در . است
ميمونه عاقلة مجنونة ديگري اسـت كـه نيشـابوري و ابـن جـوزي      . نشاني از او نيست صفةالصفوه

حيونه نيز از زمرة زنان متهجد و عارفي اسـت كـه    .اند شرح مختصري از احوال وي به دست داده
اما ريحانه بانويي است كه بيشترين تعداد ابيات . نيشابوري به ذكر احوال وي پرداخته است فقط

او و حـديث  . سوزناك در ميان شعر زنـان مجنـون در كتـاب نيشـابوري بـه وي اختصـاص دارد      
آسـيه نيـز بـانوي     .انـد  از او نـام بـرده  جنونش شهرت فراوان داشته و جامي، سلمي و ابن جوزي 

شـده و نيشـابوري حكايـت او را ذكـر      مي ديگري است كه حاالت جنون و شيفتگي در وي ديده
حـديث او را   .بجه نيز از زنان پرهيزگاري بـود كـه بـر طهـارت و پـاكي دوام داشـت      . كرده است

ابـن جـوزي   . كننـد  مي نقل ،اسماعيل بن سمل بن كهل ،نيشابوري و ابن جوزي از قول برادرش
» الكوفيـات  ذكر المصطفيات من عقالء المجانين المتعبدات«حديث بجه و ميمونه را ذيل عنوان 

سـلمي  . نيشابوري آمده است العقالي مجانينو  االنس نفحاتتحفه نيز نامش در . ايراد كرده است
برند كه در شـمار   مي ه ناماز بانويي ديگر به نام ذكاره و نيشابوري نيز در حكايتي كوتاه از مجنون

زهراء والهه بانوي ديگري است كه سلمي و جامي به شرح احـوال   .زنان مجنون آن روزگار بودند
  .اند وي پرداخته

  عوسجه. 1
 از اسـت،  مـذكور  جماعـت  دربارة مستقل اثر ترين يقديم كه ،نيشابوري المجانين عقالء كتاب در

 زيـارت  راه در صـوري  مبـارك  بن محمد نام به يفرد. است شده گفته سخن عوسجه نام به زني
 ايـن  طي در. كند مي برخورد اند، گفته مي عوسجه را او كه ،مجانين و دهز سودا زنان از زني با مكه

  .دشو مي وي دروني انوار و باطن صفاي متوجه كه دارد گوهاييو گفت او با ديدار،
 واسط اهل او. است آمده انينمج عقالي رديف در نامش كه است شاعري زنان ءجز عوسجه

  1.بود الحرام اهللا بيت مقيم و

                                                        
 .1384، زمستان 18، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ش»شعر زنان عارف«مريم حسيني،  .1
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  :است شده ذكر عوسجه از نيز ابياتي
  جانبا الناس وذر/ صاحبها باهللا ارض
  غائبا كنت او كنت/ شاهدا الود صافه

 حاضر چه كن، صاف او با را محبت. نما رها را مردم جانب و باش راضي خداوند مصاحبت به
  .]121، ص22[ غايب چه و باشي

  .رود مي شمار او در عرفان صاحب احوالي خاص بوده و از شيفتگان محبت الهي به

  سلمونه. 2
 مـا  ميـان  در: گويد مي و كند مي ياد بود، آبادان اهالي از كه ،سلمونه نام به زني از سعد بن سهل
 بـاالي  بر شب هنگام. ديدي نمي را او و گشت مي نهان روز در كه بود سلمونه نام به مجنونه زني
 يـاد  بـه  و گرفتـي  مـن  از را عقلـم ! مـن  مـوالي  و سروراي   :گفت مي و زد مي فرياد و آمد مي بام

 واي و گـرفتم  كناره تو خلق از. مأنوسم تو ذكر به و هراسم مي نيز تو خلق از دادي، الفت خودت
  .]125، ص22[ نكرد رها را تو خلق كه كسي بر

 خـود  جماعـت  ءجـز  را سـلمونه ، سـعد  بـن  سـهل  .انـد  هنبرد نامي سلمونه از سلمي و جامي
 تأكيـدي  مورد، اين جز به. است روزگار آن صوفي زنان مقام و ارج نمايانگر نكته اين كه داند مي
سـلمونه نيـز اهـل     .اسـت  كـرده  نقـل  وي از مناجاتي نيشابوري فقط و است نرفته وي جنون بر

  .پرداخته است مي گيري از خلق بوده و بسيار به مناجات عزلت و گوشه

  ميمونه. 3
  :گويد مي او دربارة ادهم ابراهيم. دارد نام ميمونه ،العقال مجانين زنان از ديگر يكي

 در :گفـت  سـپس . توسـت  همسـر  بهشـت  در ميمونه: گفت مرا كه ديدم را كسي خواب در
 بـا  كه ست اي ديوانه: گفتند. كردم طلب را او .يافتم حمص در را نشانش تا بودم او جويو جست
 از جبانـه  در ،ايـم  سـپرده  او به را گوسفندانمان: گفتند كجاست؟: پرسيدم. ندارد الفتي كس هيچ

 گـرگ  و بود ايستاده نماز به كه حالي در؛ يافتم را او رفتم، جبانه سوي به. كند مي نگهداريها  ن آ
 يـا : گفـت  ،رسـيد  پايـان  بـه  نمازش كه هنگامي. ايستادم حيران. بودند مكان يك در گوسفند و

 و پـاك : گفـتم  و كـردم  تعجب او زيركي از! مكان اين در نه است، بهشت در ما قرارگاه! ابراهيم
 بـه  راهـا   ن آ كـه  گونه اين گفتم. آري: گفت بودي؟ مطمئن گوسفندان ايمني بر .خدا است منزه
  .]126، ص22[ سپردم آفريدگارشان به راها  ن آ :گفت اي؟ سپرده ها گرگ

 قـول  از كه است عياض فضيل داستان اين راوي. است آمده ميمونه نام جوزي ناب روايات در
 در كـه  اسـت  خود بهشتي همسر ديدار طلب در نيز او. كند مي بازگو را ماجرا زيد بن عبدالواحد

  .]136، ص1[ دهند مي بشارت كوفه اهالي از پارسازني به را او خواب
 .د سلمونه، به عزلت از خلق پرداخته اسـت است و مانن بوده كرامت و فراست صاحب ميمونه
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او در شـعر مـذكور، بـه    . در حكايتي كه از وي نقل شد، برجسته و پررنگ اسـت » توكل«حديث 
  .دهد مي صفاي باطني و فراست قلبي عارف گواهي

  :اوست اشعار از
  الناظرونا يراه ال ما تري/ عيون لها العارفين قلوب

  الكاتبينا كرام عن تُغيب/ تُناجي قَد بسرٍ ألسنه و
 را آنـان . بيننـد  نمي نگرندگان ديگر را آنچه بينند مي كه است هايي چشم را عارفان هاي دل

  1.كنند مي حكايت الكاتبين كرام از و كنند مي نجوا را الهي اسرار كه است هايي زبان

  حيونه. 4
  :گويد مي او احوال در و برد مي نام حيونه نام به زني از اهوازي علقمه بن راشد

 از مـرا  شـب  رسـيدن  بـا ! مـن  يكتـاي اي   :گفت مي و كرد مي دعا شد، مي شب كه هنگامي
 بـود  شب روزت كاش  اي! الهي. كني مي جدا خودت از مرا روز روشني در كني، مي منع خواندن

  .]124، ص22[ رسيدم مي تو قرب به تا
 گـرم  روز يـك  پـس  در. سوزد مي حيونه نيز در طلب قُرب الهي است و در تمناي وصال حق

  :گويد مي كه كنند مي نقل وي از بيتي آفتابي،
  سيدي عني الشمس سموم فأصرف/ واله بك أنني تعلم كُنت ان

 دور مـن  از را خورشـيد  سـوزندة  گرمـي  تـوام،  عاشـق  و شـيفته  دانستي مي اگر! سرورم اي
  .]124، ص22[ كردي مي

  ريحانه. 5
ـ  بصـره  متعبـدات  از«، جـامي  روايت طبق رّي  صـالح  ايـام  در اسـت،  ودهب تعـالي  اهللا رحمـه  مـ«  

  .]403، ص3[
 بـر انـد   گفتـه  كـه  شـعر  بيـت  سـه  ايـن  به فقط و نداده دست به او از زيادي اطالعات جامي
  :كند مي بسنده بود، شده نوشته گريبانش

تي و اُنسي أنتمروري و هابي قَد  / س أن القَلب بحواكا يس  
  لقاكا يكونُ متي شوقي طالَ/ راديم و همتي و عزيزي يا

ؤلي لَيسأنّي غَيرَ/ نَعيم الجنان متن س ألقاكا أن اُريد  
 و همـت ! مـن  عزيزاي  .دارد نمي دوست را تو جز دلم مني، شادي ماية و مقصود و انيس تو
 از را بهشـت  نعيم بود؟ خواهد كي ديدار موعد پي. است افزون روز تو ديدار به اشتياقم! من مراد
  .]7، ص5[ دارم را تو ديدار آرزوي فقط و كنم نمي طلب تو

                                                        
 .1384، زمستان 18 ش ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان،»شعر زنان عارف«مريم حسيني،  .1
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. كند مي بيان ادهم ابراهيم زبان از بيشتر را والهه و عارفه زنان ذكر خود، كتاب در نيشابوري
  :گويد مي چنين نيز ريحانه باب در

 كـه  برخـوردم  روي سياه كنيزي به. رفتم ابله سوي به ديدارش براي و شنيدم را ريحانه ذكر
  گفــتم ســخن جهــان آن امـور  از او بــا. بــود آمـده  پديــد عارضــش بـر  خطــي گريــه، شـدت  زا
  .]122، ص22[

. بـود  ابلّـه  شهر او زندگي مكان. باشد بوده دوم قرن دوم نيمة در او مرگ زمان است محتمل
 رديـف  در را او نـام  نيشـابوري  ابوالقاسـم  و جـوزي  ابـن  فقط كند، نمي يادي وي جنون از جامي

 او جـوزي  ابن. است ثبت نيشابوري كتاب در او به منسوب نيز ابياتي .اند كرده ذكر عقالال مجانين
  .اند ناميده والهه را او سلمي و مجنونه را

  آسيه. 6
  :گويد مي ابراهيم

 روز پنج. كرد سكوت و شد وارد خواست، را او. شد گفته طاهر بن عبداهللا براي آسيه حديث
 بيت اين پاسخ در آسيه گويي؟ نمي سخن كه شده چه را تو لي؟ال آيا: گفت عبداهللا. ماند ساكت

  :گفت را
  خرس من و عيٍ من صمتي طول ما/ لهم قلت الصمت طويل نراك قالوا

  منطق من بي احسن و عندي/ عاقبه الحالين في احمد الصمت
 از سـكوتم  بـودن  طـوالني  كـه  گفتم آنان به است، طوالني سكوتت كه بينيم مي را تو گفتند

  .]123، ص22[ است برتر نادرست سخن از حال دو هر در خاموشي. نيست بودنم الل و ستگيخ
. اسـت  بـوده  قائـل  واال جايگاهي سكوت براي خود روحي مراتب در او كوتاه روايت، اين بنابر

 سـخن  بيـان  ،ديگر تعبيري به. است بوده نادرست و بيهوده سخن بيان در پروا وي سكوت دليل
 و ديـوانگي  آثـار  بـانو،  ايـن  در. است دور به عقل از ندارد ادراك قابليت كه گاهيجاي در نيز نيكو

  .است آمده نيشابوري كتاب در فقط آسيه نام. است دهشن ذكر پريشاني و جنون

  بجه .7
  :گويد مي كهل بن سمله بن اسماعيل

 زيـده گ مسكن زيرزمين در و بود رفته كف از عقلش. بود تر بزرگ من از كه داشتم خواهري
 اداي و طهـارت  و پـاكي  بـر  اصـرار  وجود اين با بود، حال همان در چندي و سال ده حدود. بود
 و كـرد  مـي  حفظ را خود حال گشت، مي باز عقلش كه هنگامي گاهي. داشت اوقات حفظ و نماز

: گفـتم . بجـه : گفـت  كيسـت؟  :گفـتم . زد در كسي شب نيمه. بودم خانه در شبي. شد مي هشيار
 بود سال بيست از بيش. كردم باز را در و برخاستم. آمدي خوش: گفتم .خواهرت :گفت! خواهرم

 سالم: گفتند مرا كه ديدم خواب در شبي: گفت. خواهرم باشد خير :گفتم. بود نديده را خانه كه
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 ببخشـد،  اسـماعيل  پـدرت  بـه  را تو و دهد قرار الهي غفران مورد را تو جد خداوند! بجهاي  تو بر
 نآ از بهشـت  و كـن  صـبر  خواستي اگر و بگو داري هرآنچه، فرابخواني را خدا يخواست اگر حال

  .]126، ص22[ توست
 ابـن  كـه  تفـاوت  ايـن  بـا  ؛اسـت  آمـده  نيز صفةالصفوه در كامل مطابقت با فوق حكايت نظير
  .كند مي ذكر كوفه اهالي از نيز و بخّه را بجه نام جوزي

  تحفه. 8
 در تحفـه  نـام . شـمارد  مـي  مجـانين  عقالي سلك در را او و برد مي نام تحفه نام به زني از جامي
 گويـد  مـي  و كنـد  مـي  نقـل  سقطي سرّي قول از را او احوال جامي. است نيامده نيشابوري كتاب
 كنيـزي  آنجـا  در و رفـت  بيمـاران  عيـادت  و بيمارستان به خود اضطراب فرونشاندن براي سرّي
 ايـن  در. اسـت  شـده  ديوانـه : گفتنـد  شـد،  جويـا  را وا احوال. ديد زنجير و غل در را زيبا و جوان
  :ذيل اشعار نظير. شنود مي وي از حق در فناي و سكر از سرشار اشعاري و سخنان احوال،

  صاحي قلبي و سكرانه انا  / ولكن جننت ما الناسِ معشَرَ
أغلَلت يدلَم و ي هدي غير/ ذَنبا آته في جب407، ص3[ افتضاحي و ح[  

 و غـل  در را هـايم  دست. است هشيار دلم و هستم او مست ولي. نيستم ديوانه من! مردم اي
  .محبوب رسوايي و دوستي جز ندارم گناهي كه حالي در كرديد، زنجير

 سـقطي  سري. است داشته نهاني عنايتي وي با تعالي خداي و بوده معرفت و قرب اهل تحفه
 بسـيار  مـدت  از پـس  ،االنـس  نفحـات  در موجـود  حكايـات  طبق و است كرده آزاد و خريده را او

 رامشگر و مغني او. رسد مي دوست وصال به و دهد مي جان كعبه مقابل در اش، آزادي از كوتاهي
  .است بوده

  مجنونه. 9
  :گويد مي ذوالنون

 مـرا . بـود  پوشـيده  پشـمين اي  جامه ديدم، ديوانه كنيزكي ،بودم انطاكيه راه در كه هنگامي
 پـس  يافـت،  راه تو و من قلب ميان محبت شناختي؟ مرا چگونه! آري: گفتم ي؟ذوالنون تو: گفت

  .]127، ص22[ شناختم را تو
 در سـخا  و دنيـا  در سـخا  و ديـن  در سخا به را آن و پرسد مي سخا دربارة ذوالنون از مجنونه

 بـا  ونذوالنـ  كه گمنام و مجنونه زنان ينا از تن نه دربارة االنس نفحات در. كند مي تقسيم آخرت
 وجـه . بـرد  مـي  نـام  را تن يك فقط نيشابوري اما. است رفته سخن داشته، گوو گفت و ديدار آنان

  .است بوده آنان خاص احوال بانوان، اين اشتراك
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  ذكاره. 10
  :شده نقل راويان ةسلسل از. برد مي نام ذكاره نام به مجنونه زني از سلمي

 كـه  حـالي  در نگريسـت  من به عيدي روز. شد مي ناميده ذكاره كه بوداي  مجنونه ما ميان در
 كـه  دارم شـرم : گفـت . فالوده: گفتم داري؟ دست در چه: گفت. داشتم دست در فالودهاي  قطعه
 را حقيقـي  فـالودة  تـو  بـراي  تـا  خواهي مي آيا. ببيند دارد كراهت كه جايي در مرا تعالي خداي
 آبِ و صـفا  نشاسـتة  و عطا شكرِ: فتگ. آري :گفتم بري؟ كار به را آن توانستي اگر تا كنم وصف
 را آن و كن صاف رجا و خوف الك با را آن سپس. كن آماده را جزا زعفرانّ و مراقبه روغنِ و حيا
 با را آن زير و ببند اعتبار قفلِ با را آن در و كن آويزان را اندوه قابلمة .بده قرار حزن نديگدا در

. كند خشك را آن تهجد هوايِ تا بگستران هوشياري با را آن گاه آن. كن روشن ناله و زفير آتشِ
 خـواهي  دوري وسـواس  از و بـود  خواهي هوشياران از بخوري اندكي فالوده ازين كه گاه آن پس
  .]300، ص6[ شد خواهي دور زيركان حيلة از و گرفت خواهي جاي مردمهاي  قلب در و كرد

  والهه زهراء. 11
 وي بـا  المقـدس  بيـت  هـاي  كوه اطراف در مصري ذوالنون كه ديداري در مجنون زن اين حكايت
  :گويد مي و دهد مي خبر ديدار اين از سلمه محمد. است دهش نقل داشته،

 كـه  هنگـامي  ديـدم  را او المقدس بيت كوه حوالي در روزي كه كرد حكايت مصري ذوالنون
 نـور ! ودانگيجا و بخشش صاحباي   و! شمار بي قدر صاحباي   :گفت مي كه شنيدم را صدايش

 وصل خود لطف و بخشش به مرا همت و ساز مند بهره خود الوهيت بوستان در گردش از را قلبم
 من با! دلم روشنايياي   .بده قرار خود خواهان و گزار خدمت احوال همة در مرا و! لطيفاي   كن
  .]536، ص1[ باش
 توصـيفات  بنابر. كند مي آشكار وي بر را خود زن آن سپس و گردد مي صدا دنبال به ذوالنون

 روسري و تن به پشمياي  جامه .بود اندام باريك بسيار و سوخته چوب نظير الغر زني او ذوالنون،
. بـود  كشـته  را او شـور  و وجـد  و بـود  كـرده  ذوب خـود  در را او الهي محبت. داشت سر بر سياه

  :گويد مي ذوالنون
 مـرا  نـام  چگونـه ! اهللا اال الـه  ال: گفـتم . ذوالنـون اي   تـو  بـر  سالم: گفت او. كردم سالم او به

 نابينايي حجاب قلبم از و افكنده بر پرده درونم از دوست: گفت اي؟ نديده مرا كه حالي در داني مي
  .]536، ص1[ بازگرد مناجاتت به :گفتم. دانستم را تو نام رو اين از زده، كنار را

 .دانـد  مـي  الهـي  شـوق  كشتة را او جوزي ابن. است شده ذكر صفةالصفوه در فقط زن اين نام
 يـاد  آن از بسـيار  تقريبـاً  كه صفاتي از يكي. دانستند مي سودازده و مجنون را او همه كه حالي در

 ويژگـي،  اين علت. است سودايي زنان اين جان بي و نحيف جسم و ظاهري مشخصات است، شده
  .ستها آن بودن خوراك كم و طوالنيهاي  چله عبادت و بسيارهاي  رياضت

 زنـان  اين از يكي. برد مي نام بودند دهش الهي جنون دچار كه نيز ديگر زناني معدود از جامي
 تمـام  در و ايسـتاده  پـاي  دو بـر  سـال  سـي  مـدت  به يافعي امام قول به كه است المصريه أمرأه
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 ديگـري  .]413، ص3[ اسـت  نجنبيـده  جاي از حيران، و واله زمستان، و بهار و روز شبانه ساعات
 .دهـد  مـي  خبـر  خـود  دل بر خدا تجلي از و است بسيار كراماتي صاحب كه است الحبشيه أهأمر

، 3[ انـد  بـرده  وافـر هـاي   بهره ها تجلي و مشاهدات اين از اند، داشته ديداري وي با كه هم كساني
 كـه  زيسـته  مي شيرازي بزغُش شيخ روزگار در الفارسيه أمرأه لقب با نيز بزرگي بانوي .]413ص

 او اهليـت   هـم  و نام  هم كه ديگر زني از نيز .كند مي نقل را او كرامات بزغُش، شيخ قول زا جامي
  .است رفته سخن المجهوله جاريه عنوان با است، مجهول

  العقالي زن هاي مجانين  ويژگي
لَّمي و  الصـوفيات   نسـوةالمتعبدات ابـن جـوزي،    صفةالصـفوه جامي،  االنس نفحاتزناني كه در  سـ

ها نام برده شده است، بـرخالف سـاير زنـان آن روزگـار، كـه در       ن ي نيشابوري از آقالالع مجانين
برخي از آنان به شغل شـباني سـرگرم   . حصار خانه در بند بودند، روزگار و احوال عجيبي داشتند

اي ديگـر غـرق در شـوق و     دسـته . گذراندند بودند و زمان بسياري را در صحرا و كوه و بيابان مي
چنـان كـه    كرد و آن ميمونه در صحرا چوپاني مي. سر به كوه و بيابان گذاشته بودندمحبت الهي 

برگزيـدن شـامگاهان بـراي عبـادت و     . از كالمش پيداست، توكل ركن برجستة عرفان وي است
حيونه شب را بـه دعـا و مناجـات بـا خداونـد      . داري نيز در ميان آنان مرسوم بوده است زنده شب
آميخته به محبـت، از   اين طلب. خواهد و طلب وصال الهي است شت را نميريحانه به. گذراند مي

تحفـه  ، از اين ميـان . عرفان شهودي است كه از مكتب زهد فاصله گرفته استهاي  نخستين رگه
نوعي ديوانگي آميخته به مسـتي   ،نيز. طور كه سخن رفت، جنوني بيشتر از سرّي سقطي دارد آن

طور كـه ذكّـاره صـاحب     همان. آور مقام قرب و معرفت وي استشود كه ياد مي در شعر او ديده
زهراء والهه كه صفت والهه و شوريده،  .خوف و رجا، قرب و حزن: مقامات بسيار بوده است؛ نظير

اين . ده نيز از آوارگان كوه و بيابان بوده و محبت الهي بر وي مستولي شده استشوابستة نامش 
گار و زندگاني خود، عزلت، عبادت، محبت الهي و ننـگ ديـوانگي   از روز آور تاريخ تصوف زنان نام

  .را برگزيدند و بر دنيا پشت پا زدند

  نتيجه
 مشخصـي  مكتـب  هرچنـد  بودنـد،  برداشـته  گام تصوف طريقت در هجري اول قرن از كه زناني

 بـه  خـود  از اي برجسـته  صفات و كرامات نبودند، قدرتمند و سرشناس مردان همانند و داشتندن
 گرية با ديگر گروهي و بودند الهي عشق ديوانگان و شوريدگان ةزمر در گروهي .اند گذاشته يجا

 عطـار ي االوليا تذكرة در كه بود عدويه رابعة ايشان برترين. كردند مي بيدار خود در را زهد بسيار،
 ممقـا  بـه  و بودنـد  مشغول ذكر به پيوسته آنان از بسياري. است منسوب وي به بسياري كرامات
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 از سـلمي . كنـد  مـي  ياد ايشان طوالني بسيار نمازهاي از جوزي ابن. بودند رسيده نيز فنا و قرب
 حـب  و شـيدايي  جنون، اين اصلي عامل. بودند دهسوداز و مسكور كه برد مي نام نيز شطاح زنان
  .است بوده الهي

سـخن رفتـه   بسـيار   آنـان  روح رقت و باطن پاكي از است، معدود مجنونه زنان اگرچه تعداد
 جامـة  جسـمي،  ضـعف  آوارگـي، . است دروني بصيرت و فراست آنان همة مشترك ويژگي. است

 زنـان  نـادره  ايـن هـاي   ويژگـي  بـارزترين  جنـون  به آنان شهرت و شوريدگي و پشمين و چركين
سـلمونه، ميمونـه،   : نـد از ا زناني كه نامشان در خيل شيفتگان ذكر شـده عبـارت   .رود مي شمار به

 نظيـر  بزرگـي  مـردان  منـاظرة . عوسـجه  تحفـه و  ،ره، زهراء والهه، آسيه، ريحانه، بجهحيونه، ذكا
. اسـت  روزگـار  آن در عابده بانوان جايگاه وااليي از حاكي آنان با سقطي سري و بايزيد و ذوالنون

 و صـحرا  در بيشـتر  و كردنـد  مـي  زنـدگي  شـام  و ابلّه المقدس، بيت كوفه، نظير مناطقي در آنان
  .پرداختند مي عبادت و مناجات به سكنه از خاليي ها بيابان
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