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  عرفان و آزادي
  نگر معاصر زنانههاي  ي و پيدايي جنبشدر قرون وسطزنانه تفكر عرفاني 

  *بهروز حدادي

  چكيده
ها و نوساناتش،  با همه تفاوت انديشه ديني بر منزلت زن در سه دين ابراهيمي،عميق ثير أت

توجـه بـه    ،نفي تبعيض، بسياري از محققان امري پذيرفته شده است. برقراري عدالت نزد
و  رپاييبه دليل دي شود. در خصوص يهوديت، شايد مهرباني در تعاليم هر سه دين ديده مي

همه تحوالت، داوري قدري دشوار باشد و شايد تصور شود كـه بـه زنـان     عدم آگاهي از
توان گفت كه هم در  نگاهي فرودستانه و تحقيرآميز شده است اما در مسيحيت و اسالم مي

توجه خوبي به جايگاه زنان شـده و همـين    ها و هم در تنظيم قواعد و قوانين، ناحيه آموزه
با توجه به مقتضيات است. بنابرين،  ن و منزلت زنان شدهأجاي خود، موجب ارتقاي شدر 

توان مدعي شد كه اديان نقش مثبتي در اين زمينـه داشـته و    ، ميآن زمانعرفي و فرهنگي 
ستيز دانست. تفكر ديني عرفاني در  با سنت و عرف رايج زن در تقابل چه بسا بتوان آنها را
در قرون وسطي، بسـياري  داشتند. از اين رو، هاي زيادي  ها و توانمندي اين ميان، جذابيت

هاي آن،  تفكر ديني عرفاني بودند كه از جمله مولفهاز زنان طبقات مختلف اجتماعي شيفته 
پيشـگامان   راتـوان آنـان    معرفي كرد و مـي  توان را مي استقالل و قدرت رهبريدو عنصر 

  ر معرفي كرد.  نگر معاص مكاتب زنانه
  .زنان، عرفان، قرون وسطي، تفكر ديني، فمينيسم ها: كليدواژه
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  زنان و تفكر عرفاني در مسيحيتمقدمه: . 1
اجتماع و محروم اي  حاشيه هاي مسيحيت در همان آغازين روزهاي خود با اقبال گرم گروه

به آيين جديـد پيوسـتند. آن    امتيازات بود. بردگان و اسيران از جمله همين افراد بودند كهاز 
ديـده و بـه    هاي ستم از قشر آيد، يكي ديگر گونه كه از شواهد مختلف تاريخي و غيره برمي

ند، زيـرا  شده كه مسيح به گونه متفاوت، رفتاري پرمهري با آنان داشت، زنان بود رانده حاشيه
يونان باستان و ساير نقـاط از يـك سـو، و نـوع نگـاه      ، ستيز در روم ردساالر و زنفرهنگ م

شريعت يهودي به زنان، آنان را در موقعيتي ناشايست قرار داده بود. سـيطره ايـن تفكـر تـا     
متفاوت از عرف فرهنگي و دينـي زمانـه، آمـاج     يها جايي بود كه خود مسيح به دليل رفتار

 هاي مختلف كتاب عهد جديد در قسمت، اما  ان يهود قرار گرفتهاي بزرگ انتقادات و طعنه
 خطاب قرار گرفتنـد و به يكسان مورد به ويژه اناجيل چهارگانه، بر خالف عهد عتيق، زنان 

ه روايت ب -  نموده و حلقه ياران مسيح به او پشت كرده يا انكارش ازدر شرايطي كه مرداني 
، در  تـرس و واهمـه   ميان بـا خطرپـذيري و بـي   مصلوبش نمودند، زناني در اين  -  مسيحي

وضـوع  . ايـن زنـان م  سر قبر مسيح آمدنـد  حوادث منتهي به مرگ مسيح حضور يافتند و بر
بر آنان  عروج او را براي اولين بار مشاهده و به ديگران اعالم كردند و براي اولين بار مسيح

   2 1.ظاهرشد
ن جديد چه عناصر زنده و جذابي هست كه مگر در آيي پرسشدر اينجا جاي طرح اين 

سـه   وجود داشت كه اينان را به تغيير آيين ترغيب كرده بود؟ واقعيت اين است كه از ميـان 
دين ابراهيمي يهوديت و مسيحيت و اسالم، يهوديت ديني قومي و نژادي است كه خـود را  

و  نـد ا خاص با رسالت ويژه هايي  انسانيهوديان  داند. در حقيقت، نياز از تبشير و تبليغ مي بي
شكي نيسـت كـه در سـنت     3اين مطلب، در قرآن كريم وجود دارد. البته شواهدي در تأييد

هاي تنـد و   هاي مثبت و مترقي در مورد زنان، نظرگاه يهودي به رغم وجود بعضي از ديدگاه
ي گيـر  كه جاي انكار ندارد و همين نگرش موجب شكل 4منفي و ناشايستي نيز وجود دارد

ستيز در جامعه و سنت يهودي در طول زمان بوده كه بـر فرهنـگ    رويكردي مردساالر و زن
در جهـان مـدرن، فمينسـم يهـودي بـه       ديني مسيحي هم تاثيرگذار بـوده اسـت و متقـابالً   

خواهي از آن برخاسته است. از سوي ديگر، در جامعه آن زمان يعني در روم و يونـان   تظلم
اي طوالني داشت. اما دو دين ديگـر   ستيزي و تحقير زنان ريشه زنباستان نيز مردساالري و 

اند و مومنان و پيروانش  فراگير بوده اند كه از اول، دعوتي عام و در اين جهت اشتراك داشته
  اند. در صدد ترويج و توسعه آن بوده
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 امـر بسـيار   شـناختي،  باوري و نيز تغيير آيين بـه لحـاظ روان   از سوي ديگر، فرايند دين
توجيه فكري و را بپذيرند. اي است و چنين نيست كه آدميان به سادگي ديني خاص  پيچيده

ين كافي نيست و چه بسيارند كساني كـه دلبسـتگي دينيشـان بـه ديـن      تغيير دعقالني براي 
دهند و  خاص چنان است كه رغبتي به تغيير دين خود حتي در فرض اقناع عقلي نشان نمي

دن نوعي آرامش و اطمينان در اثـر روي آوردن بـه آيـين جديـد     از دست دا علت آن، شايد
  .شود اجتماعي مي كه خود موجب بعضي مشكالت و ناماليمات روحي و قومي وباشد 

با اين حال، يكي از واقعيات انكارناپذير در مورد اسالم و مسيحيت آن است كه اين دو 
بر اساس شـواهد   لب كردند. هاي در حاشيه جامعه را ج بخش توجه ،دين در ابتداي ظهور

اي كه از عهد و پيمان خدا و قـوم برگزيـده او ارايـه كـرد،      تاريخي، مسيحيت با تفسير تازه
آييني را به همه مردم روزگار خودش معرفي كـرد كـه بـا كنـار گذاشـتن شـريعت، كمتـر        

قوم را  سختگيرانه بود و از سوي ديگر، با تعريفي كه از قوم جديد خداوند كرد، انحصار اين
به يهود و مردان سلب كرد و با معرفي معياري كلي كه ايمان به مسيح و اتحـاد در او بـود،   
همه كساني را كه به اين ميثاق پايبند شدند، عضوي از جامعه مسيحي قلمداد كـرد. از ايـن   

  اسيران و زنان قرار گرفت. مسيحيت از همان آغاز، مورد توجه بردگان و ،رو
ر اساس آيات مختلفي از عهد جديد، رفتار عيسي مسيح با زنـان بـه   در چنين فضايي، ب

اي غيرمتعارف و غيرمنتظره بود كه فريسيان و بزرگان يهـود آن زمـان، آن حضـرت را     گونه
كردند كه چرا معيارهاي اخالقي قوم برگزيده را زير پا گذشته و براي نمونه، به  سرزنش مي

 6نشين شده از آنان همو رسوا گاه نيز با افرادي بدنام پرداخته و  5صحبت با زنان در مأل عام
هـاي   در اين سنت پرداخته و گاه نيز از توانـايي 7و به شفاعت و پا درمياني براي زنان مجرم

برابـر دانسـتن و شـرافت و     8اش براي شفا و كاهش آالم آنان استفاده كرده اسـت.  شخصي
بعضي از رفتارهاي آنـان و غيـره    كرامت قائل شدن براي زنان و هم سخن شدن و تحسين

جان 9موضوعي بود كه تصور و تصديقش براي جامعه يهودي آن زمان سخت و دشوار بود.
خوانيم كه مسيح در كنار چاه آب  گويد امروز وقتي مي الدر در تحليل رفتار عيسي مسيح مي

و كـرد  نشسته، با زني كه سابقه اخالقي خوبي نداشت، درباره مسـئله مهـم روحـاني گفتگـ    
كنيم ولي بايد دانست علت آن تحولي است كه تعليمـات دينـي او در فكـر مـا      تعجب نمي

نسبت به زنان ايجاد نموده است. يهوديان عقيده داشتند اگر شريعت در آتش سوزانده شود، 
اي از آن به زنان تعليم داده شود. از ايـن رو، كـار عيسـي مسـيح      بهتر است از اين كه كلمه
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ي را به محضرش پذيرفت و حاضر شد در حل مسائل ديني به او كمك كند، هنگامي كه زن
  ).41، ص  الدررفت ( بدعت يا دست كم جسارت به شمار مي

اما آيا اين رفتار و سخنان مسيح و روح حاكم بـر آن توانسـت در كـل كتـاب مقـدس      
ديد كـه  هاي مختلف عهد ج مسيحي نفوذ كامل داشته باشد و در مجموع، با توجه به رساله

به بيان   نويسندگان مختلف با رويكردهاي گوناگوني داشت، به يك روح منتشر تبديل شود؟
ديگر، پرسش اين است كه با توجه به نقش شايسته زنان در مسيحيت، كتاب مقدس (عهـد  

چه نگاهي به آنان داشته و چه شأن و جايگـاهي بـراي آنـان قائـل اسـت.      در اصل  جديد)
سـخني بـه ميـان    مناصـب   جايگاه زنـان در كليسـا و  از  تاب مقدسواقعيت اين است كه ك

عهد كتب  بايد ميان نگاه اناجيل چهارگانه به زنان با ديدگاه بقيهنياورده است. در عين حال، 
هاي پولس فرق نهاد. در سنت و سـيره عيسـي مسـيح و كلمـات آن      جديد، از جمله رساله

اي است كه هر زن توقع  برابر و همدالنه، و به گونهحضرت، نوع نگاه به زن كامالً انساني و 
هاي مهم تعليمي و رهبري كليسـايي و   زنان در مسيحيت اوليه نقش به همين دليلو  10دارد

اند؛ اما در مابقي كتاب مقدس و نيز در سـاير آثـار آبـاء اوليـه      مددكاري اجتماعي نيز داشته
به وضوح  اما - نات و شدت و ضعفبا نوساهر چند  – كليسا، رسوبات فرهنگي و محيطي

 مهـم پولس در موضـوع بسـيار    ،3:28قابل مشاهده است. براي مثال، در رساله به غالطيان 
مه گناهكاريم و ؛ زيرا ههستندهمانند گويد كه زنان و مردان در مسيح  نجات، به روشني مي

، پسـران خداييـد،   واسطة ايمان زيرا در مسيح عيسي، شما همه به " به فيض خدا نياز داريم:
 معنـي  يهودي نه ديگر. كرديد بر در را مسيح يافتيد، تعميد مسيح در كه شما همگي كه  چرا
 يكـي  عيسـي  مسـيح  در همگـي  شـما  زيـرا  زن، نـه  مرد نه آزاد، نه غالم نه يوناني، نه دارد

جوامـع  داري در  اي است كه در مبارزات مسيحيان عليه بـرده  ترين آيه اين آيه مهم ".هستيد
هـاي اول و دوم كتـاب اعمـال     . در باب)95، ص 2001هيل، ( غربي بدان استناد شده است

رسوالن نيز آمده است كه به هنگام نزول روح القدس در روز پنطيكاست بر شاگردان، همه 
كند كه  زنان و مردان قدرت يافتند و پطرس در موعظه روز پنطيكاست از يوئيل نبي نقل مي

نبـوت خواهنـد    "دختران"بر غالمان و كنيزان خواهد ريخت و پسران و  خدا روح خود را
شـود، نـه    ). خود پولس هم گفته كه عطاياي روح القدس به همه داده مـي 2:16كرد (اعمال 

گويد كه در جلسات كليسايي  فقط به مردان. در اول قرنتيان، پولس در مورد زناني سخن مي
پولس در سفرهاي تبشـيري از همراهـي زنـان و يـا     كردند. افزون بر اين،  قرنتس نبوت مي

نگاه برابر و صرفاً انساني  كه خود حاكي از نوعي 11همكاري آنان براي اقامت برخوردار بود
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و فاقد تبعيض جنسيتي است. اما با گذشت زمان و رونق گرفتن كار كليساهاي تازه تاسيس، 
آفرينـي   مخالفـت بـا نقـش    شود كه حاكي از نـوعي تبعـيض و   سخناني از پولس شنيده مي

اجتماعي و ديني زنان در كليساست و همين دوگانگي واقعي يا ظاهري، كار تفسـير پـولس   
در خصوص مساله زن را دشوار كرده است. الزام زنان به داشتن پوشش به هنگـامي كـه در   

) يا ايـن دسـتور كـه در كليسـا     26: 14كنند (اول قرنتيان  جلسات كليسايي دعا و نبوت مي
اموش باشند و اينكه اجازه ندارند تعليم دهند و بر شوهرانشان مسلط باشند (اول قرنتيـان  خ

است و لذا بسياري از كليساها،  ) از شواهد مطلب فوق13- 11: 2و اول تيموتائوس  33: 14
مخـالف تصـدي    از جمله همـه كليسـاهاي كـاتوليكي و ارتدوكسـي، در گذشـته و حـال،      

تعليمي توسط زنان هستند. البته امروزه كم نيستند كليسـاهايي   هاي موعظه يا شباني يا نقش
پردازند و حتي بـه   كه زنان در آن، نقش ميسيونر داشته و آنها عمالً به كار موعظه وتعليم مي

اند. در ايـن كليسـاها، ايـن دسـته از      سمت اسقفي و شباني دادهتصدي بعضي از آنها اجازه 
اي عـام، بلكـه    شـود و آن را نـه قاعـده    تفسـير مـي  جمالت پولس به گونه خاصي تعبير و 
دانند و بر اين باورند كه دستور به سكوت در كليسا،  تصميمي براي زمان و مكان خاصي مي

تواند سكوت و خاموشي كامل زنان باشد بلكه منظور پولس اين اسـت كـه در طـول     نمي«
سخن گوينـد. ايـن احتمـال    جلسات، زنان نبايد نظم جلسه را به هم بزنند يا با صداي بلند 

از  ،ند درست در وسط جلساتا هوجود دارد كه در زمان پولس، بسياري از زنان عادت داشت
نيافته نبايد بر مردان  و اين كه فقط زنان تعليم» شوهرانشان سوال كرده يا ايشان را صدا كنند

ت پـولس، خـاص   مسلط باشند بلكه بايد مطيع باشند و تعليم گيرند و يا اين كه اين خطابا
  .)97همان، ص است ( نه مطلق كليساها و كليساهاي مورد خطاب و عتاب او
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اي  همان ابتدا، ياران خوب و شايسته از سوي ديگر، زنان در سنت مسيحي نشان دادند كه از
وايـت  براي ديانت جديدند. براي مثال، در داستان دستگيري و مصلوب كردن مسيح، طبق ر

ترين ياران مسيح و حلقه اول باورمندان بـه او، كسـاني    مسيحي، در حالي كه از ميان نزديك
اي سخت و از بيم جـان، بـه انكـار آن     بدو خيانت كردند و كساني چون پطرس، در هنگامه

حضرت پرداختند اما در همين شرايط زناني بودند كه بدون بيم و هـراس، شـاهد مـاجراي    
ودند و همانها بودند كه براي اولين بار شـاهد قيـام و عـروج مسـيح     مصلوب شدن مسيح ب

در جامعه اوليه مسيحي نيز زنان دوشادوش مـردان بـا خطرپـذيري، در توسـعه و      12شدند.
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ترويج اين آيين كوشيدند و سه مالك نژاد، جنسيت و طبقه اجتماعيتاثيري نداشـت و البتـه   
پرداخت كردند و به همين سبب، در فهرسـت   آن، بهاي سنگيني كه جانشان بود،  بابت زنان

 اش بـه نـام فليسـيتاس    و خادمـه  13شهداي اوليه مسيحي، زنان با ايمان مختلفي چون پرپتوا
)Felicitas(، درخشد. در همين دوران، كه به دوره جفا معروف است، زنان نه تنها  نامشان مي

با شروع دوره تثبيـت كليسـا، و    عضو ساده كليسا، كه از گردانندگان و رهبران آن بودند. اما
هاي زيادي از مردم به جرگه مسيحيان، رفته رفته و بنا به داليلي نـامعلوم، تفكـر    ورود گروه

مردساالر كه ريشه در سنت يهودي و نيز ميراث روم و يونان داشت، زنان را در كليسـا بـه   
ر همين اوضاع و احـوال  د 14هاي مديريتي را از آنها بازستاند. حاشيه راند و استقالل و نقش

ورزي  ايمـاني و طمـع   بود كه بسياري از ايمانداران به مسيح از مـرد و زن، بـا مشـاهده كـم    
در مـتن جامعـه و در    كيشان جديد خود، از كليسا كناره گرفتنـد. آنـان ابتـدا    بسياري از هم

دي روي حاشيه كليسا بودند، بعدها از كليسا بيشتر فاصله گرفتند و به غارهـا و زنـدگي فـر   
يافته اين روند،  آوردند و با گذشت زمان، عده زيادي ساكن صحراها شدند. در مرحله كمال

هاي امن و آرامي به نام صومعه و دير شدند و در آنجا به اموري چـون   اين افراد وارد محل
  .)167، ص  سرگذشت مسيحيت در طول تاريخ كرنز، ( عبادت، كار و مطالعه پرداختند

  
  ها هاي علمي در صومعه فعاليت 1.2

ها بود كه بعد از هجوم قبائل بربر و ويرانـي مراكـز فرهنگـي و فروپاشـي      در همين صومعه
هايي تاسيس شد و كار استنساخ نسخ صـورت گرفـت و ميـراث تمـدني تـا       روم، كتابخانه

هاي بعدي منتقل شـد. روشـن نگـه داشـتن مشـعل علـم از ديگـر         حدي مصون و به نسل
نشينان بـود. بـه هنگـام سـلطه بربرهـا بـر روم كسـاني كـه مشـتاق           ومعههاي آن ص رسالت

شدند و راهبان در اين مركـز بـه    ها مشغول مي تحصيالت ابتدايي بودند در مدارس صومعه
نيز بنگريـد بـه ميلـر، ص    ( برداري متون و راه اندازي كتابخانه مشغول بودند تعليم و نسخه

ثبت كردند كه امـروزه مهمتـرين منـابع مـا از آن      . برخي ديگر، تاريخ روزگار خود را)260
هاي محلي در حكم مزارع نمونه يا تجربي امروزي بودند  افزون بر اين، صومعه دوران است.

هـا، خشـك كـردن     كردند. راهبان بـه تسـطيح جنگـل    كه روش بهتر كشاروزي را تبليغ مي
نـد. كشـاورزان اطـراف    پرداخت ها و بهبود بـذر و خـوراك دام مـي    ها و ساختن جاده مرداب
هـا بـه    كردند. صـومعه  ها اغلب از فنون برتر كشاورزي كه نزد راهبان بود، تقليد مي صومعه

شدگان و مطرودان جامعه بودند. مسافران خسته كه نان و محلي بـراي   عالوه، پناهگاه رانده
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ماننـد   هـا برخاسـتند   يافتند. برخي از بهترين رهبـران كليسـا از صـومعه    سرنهادن در آن مي
خالصه، آنان كسـاني بودنـد كـه از     ).541، ص 6، ج 1372ويل دورانت، ( گريگوري هفتم

دانش و معرفت و خلوص بيشتري در دينداري خود برخوردار بودند. گروهـي از آنـان بـه    
هـا بودنـد كـه از     صحرا معروفنـد و همـان   )Deseret Fathers and Mothers( پدران و مادران

. نكته مهم در انديشه آنـان  شوند شناخته مييحي و نويسندگان اوليه آن گذاران تفكر مس پايه
اين بود كه آنان به نوعي تفكر عرفاني و معنوي روي آوردند. ايـن نـوع رابطـه درونـي بـا      
پروردگار و دريافت مستقيم الهامات از خدا يا مسيح مخصوصاً براي زنان جذاب بـود، بـه   

مرجع ديـن و معلـم كليسـا نيـز بشـوند و نـوع تفسـير         توانستند ويژه آنكه از اين طريق مي
شان نيز تفسير مقبول زنانه باشد و بتوانند فهم و تفسيرشان را به كليسـا نيـز بقبوالننـد.     ديني

   اي نقش مادرانه داشته است: گفت كه عيسي تا اندازه براي مثال، ژوليان نورويچي مي
د و بـر پايـه بصـيرت ابـدي او و     ، دار"مادر حقيقي"زندگي ما ريشه در عيسي مسيح، 

 قدرت خداوندگاري پدر و الهه بلندمرتبه و شـريف روح القـدس اسـتوار اسـت. او...    
پروراند، درست مانند مادري گرانقدر و شـريف كـه    رساند و مي همواره ما را ياري مي

  ).63ص  ،بوكر( كند نيازهاي طبيعي كودكش را برطرف مي

ميالدي با سپري شدن دوران تاريك و آرام شدن اروپـا و  در دوره بعد و از قرن يازدهم 
هاي اقتصادي و علمي و فرهنگي، از قرن سيزدهم تـا قـرن شـانزدهم،     رونق گرفتن فعاليت

تفكر عرفاني در اروپاي مسيحي بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و بسـياري از ايمانـداران   
ين ميان، زنان بسياري بودند كه به هاي عرفاني روي آوردند و در ا پرشور مسيحي به جريان

  اين موج پيوستند و خوش درخشيدند.
  
  هاي تفكر عرفاني ويژگي 2.2

هاي مختلف ديني، واجد نوعي لطافت  به طور كلي تفكر عرفاني و نگرش اخالقي در سنت
تواند در كنار عناصر ديگـري چـون    پذيري است كه مي انديشي و انعطاف و ظرافت و نازك

مك به بينوايان و زخم خوردگان جامعه، بسياري را مجذوب خود كنـد. اگـر   دستگيري و ك
مسيحيت در دوره توسعه و پيشرفت خود مقبول بسـياري از جوامـع آن روز شـد و غلبـه     

هاي الهياتي يا بايـدها و نبايـدهاي    فرهنگي پيدا كرد، علت اصلي آن را لزوماً نبايد در آموزه
ز واقعيت تاريخي گواه است كه توسعه اسالم نه با ابزار در مورد اسالم ني 15آن جستجو كرد.
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هـاي   الهيات و كالم يا فقه، بلكه با عرفان و اخالق بود و اين تفكر نـاب عرفـاني و جاذبـه   
اخالقي و انساني هوادارانش بود كه اسالم را براي اقوام ديگر در نقاط دور دست و متفاوت 

  فرهنگي، جذاب و دوست داشتني كرد.
به لحاظ شكل، در مسيحيت داراي دو موج اجتمـاعي در دو زمـان    عرفاني فوقانديشه 

گرفت  شكلمتفاوت بود. موج اول بعد از رسمي شدن مسيحيت در روم و پايان دوره جفا 
و ابتدا در شرق، و بعداً در غرب كساني بدان پيوستند. اين موج گاهي شكل فـردي داشـت   

يافته  مندان، شكلي گروهي و سازمان تن شمار عالقهولي زماني با توجه به مشكالت و باالرف
كه در جواني  ) بود356(م. قديس آنتوني به خود گرفت. در شاخه شرقي، موسس رهبانيت،
اي در غار به تامل و تفكر پرداخت. آوازه  اموالش را فروخت و به فقرا داد و خود در گوشه

ش معقول و معتدلي نداشـتند. بـراي   را به گردش جمع كرد. البته همه راهبان رو او ديگران
) چند ماه تا گردن در خاك بود و سپس تصميم به 459نشين (م. مثال، شمعون، قديس مناره

متري در نزديكي انطاكيه نشست.  20نشيني گرفت. سي و پنج سال بر باالي يك ستون  مناره
سـال   50 خواري، و بعضي ترك لباس و اسـتحمام و مـثال   برخي زندگي در مزارع و علوفه

 برهنگي را در پيش گرفتند كه البته اينها خرافيون نهضت رهبانيت بودند. اما شكل گروهـي 
مصر شكل گرفـت و شخصـي بـه نـام      رهبانيت كه به رهبانيت سيوبيت معروف است، در

در تابنيسي در كرانـه شـرقي رود نيـل     320) نخستين صومعه را در سال 347(م. پاكوميوس
ذشت كه هزار راهب در مصر و سوريه تحت نظارت مستقيم او قرار تشكيل داد و چيزي نگ

بـود. باسـل اهـل     گرفتند. سادگي زندگي و كار و عبادت و اطاعت اصول اصلي سازمان او
قيصريه تالش زيادي براي محبوب كردن شكل گروهي رهبانيت انجام داد. او اصرار داشت 

هـا   در ايـن صـومعه   س و اعمـال نيـك  كه راهبان كار كنند و پرداختن به دعا و كتاب مقـد 
ضرورت داشت تا روح رهبانيت، جلوه اجتماعي مفيدي داشته باشـد. امـروزه رهبانيـت در    
كليساهاي اروپاي شرقي مديون نظامي است كه باسيل براي هدايت راهبان خود بـه وجـود   

هيات بود معروف است. اين جريان به طور عمده هوادار نوعي ال "نامه باسيل نظام"آورد و به
(خدا انسان شد تا انسان بتوانـد   كه به الهيات سلبي معروف است و آموزه خداسازي انسان

تكريم مريم باكره به عنوان مادر خدا و قايل شدن مقام خدا شود، آتاناسيوس اسكندراني) يا 
 ها و مشخصات آن است از مهمترين آموزه براي باكره شفاعت براي او و سرود آكاتيستوس

)Wellesz, p. 46(ها و جريانهـاي تاثيرگـذار ايـن شـاخه عرفـاني، پـدران و        جمله چهره . از
خواهران كاپادوكيه (منسوب به شهري در شرق تركيـه امـروزي) بودنـد، از جملـه مكرينـا      
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)Macrina  با دو برادر معروفش: گريگوري اهل نيسا و باسل اهـل قيصـريه كـه بـا      )380م
ثار مهمي بـر جـاي   آو يانزوسي به پدران كاپادوكيه معروفند دوست ديگرشان گريگوري ناز

گذاشتند. مكرينا، چهره مطرح اين جريان، دختري زيبا در خانواده موجه و معروف بود، كه 
اما تقدير خالفش را رقم زد و لذا كالً زندگي اين جهاني  قرار بود با فرد مهمي ازدواج كند،

  را ترك كرد.
هاي شاخصي چون آتاناسـيوس و بنـديكت (پـدر رهبانيـت      هاما رهبانيت غربي با چهر

هـا،   هـا، تراپيسـت   شـود: سيسترسـين   هـاي زيـر مـي    شود و داراي فرقـه  غرب) شناخته مي
اند و خاستگاه آنـان از   ها (كه كاتوليك ها، كَرملي ها (يا واعظان سائل)، فرانسيسكن دومينيكن

ها با مراكـز معروفـي    است)، ژزوئيتكرمل در فلسطين است و ترزاي آوياليي از جمله آنه
گـذار   هاي فرانسه كه پايه ، و الزاريستالمشرق چون دانشگاه سن ژوزف و مجله صد ساله

  ها در ايران و غيره بودند. خانه يتيم
البته تفكر عرفاني در كل و به لحاظ محتوا دو شاخه كلـي داشـت؛ جريـاني كـه شـكل      

سه عهد و پيمان: فقر، اطاعت و تجرد تـا پايـان   سازماني داشت و افراد با پذيرش و امضاي 
شدند و دوم جرياني كه گر چه عرفـاني و معنـوي بـود ولـي      عمر وارد صومعه و ديرها مي

  دانست.  خود را ملزم به اين امور و سكونت در دير و صومعه نمي
  
  زنان متفكر و عارف مسيحي 3.2

يشه و داراي تعلقات عرفاني و به همين سان، زنان متفكري كه در قرون وسطي صاحب اند
صاحب آثار معنوي بودند، دو گروه بودند؛ گروه اول، زناني كه عهدهاي سه گانه را پذيرفته 
و خود را مادام العمر وقف كرده بودند و داراي خاستگاه ديري بودند كه از نمايندگان اصلي 

يسـنده معنـوي و   آبـس روپرتسـبرگ، نو   16)،1179هيلدگارد بينگني ( هايي چون آنها چهره
نويسـنده مشـهور    )،1380نـايي (  ، كـاترين سـيه  آثـار الهـي  الهياتي مشهور و مولف كتـاب  

كـاخ  است كه كتاب وي به نـام   17تر، ترزاي آوياليي از همه بنامو  بودند گفتگوهاي الهياتي
گـروه دوم، زنـاني كـه خـارج از      18بسيار مورد احترام بـود.  )Interior Castle( دروني روح
پرداختنـد و نماينـدگان اصـلي آنـان      مالت عرفاني و معنوي مـي أديرنشيني، به ت چارچوب

نشين انگليسـي كـه بـه خـاطر كتـاب       عزلت )،1415كساني هستند چون ژوليان نورويچي (
نـور سـيال    ) مولف كتاب1282معروف شد، مشتيلد اهل ماگدربورگ (تجليات عشق الهي 

هاي شهودي خويش و نيز انـدرزها و   يان تجربهدر ب )Flowing Light of the Godhead( الهي
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). از جمله ايـن  192، ص 1ج  گراث، مك(هاي نويسنده ها و تامالت و نيايش نقدها و تمثيل
دگان و بيوگان جنگجويان صـليبي بودنـد.   ) هستند كه بازمانBeguinesها ( نويسندگان، بگين

رهبـاني   نيمـه   جنبشي زنانه در قرن سيزدهم در اروپا بـود كـه گرايشـي    ،گروه و جنبشاين 
اي، به عبادت و كارهاي  به نظامات خانقاهي و رهباني و صومعهعالقه  اعضايش بيداشت و 

ردند ولي بعـدها  ك دگي ميآنان ابتدا به طور انفرادي زن. پرداختند خداپسند و امور خيريه مي
هاي خود را كنار هم قرار دادند و به يك جامعه ديني تبديل شدند. پيروان اين فرقه به  خانه

شدند و بعضي از  طور پيوسته از سوي كليساي كاتوليك و مقام پاپ متهم به بدعتگذاري مي
 ه طور خـاص،  ها ب بگين هاي شاخص آن سوزانده يا تحت تعقيب و آزار قرار گرفتند. چهره

كردند كه خود طليعه عرفان و تصـوف بـود. سـبك     زندگي خود را وقف تامل و مراقبه مي
مهـم و   شروح عرفانيو  عرفاني خاص آنها به عروسي عرفاني يا نكاح معنوي معروف بود

  ).191، ص 1384فانينگ، (آنان نوشته شد به وسيله  يبلند
جتماعي آنان به معناي منحصر كردن زنـان  گروه و جايگاه ديني و ادو البته پذيرش اين 

رين در آنها نيست، زيرا به گواهي محققان تـاريخ اروپـا، در جامعـه اروپـاي قـرون      فآ قشن
وسطي دو جريان زنانه نيرومند وجود داشت. اول زنان طبقه اشراف و دربار حكومتي كه با 

كاتوليـك يـا   توجه به موقعيت اجتماعي خود و همسرانشـان، نقـش مهمـي دركليسـاهاي     
و  ،) در تثبيـت كاتوليسـيزم  1558پروتستان داشتند. از جمله اين زنان، ملكه مري ئتودور (م 

در تثبيت پروتستانتيزم نقش زيادي داشتند. ديگر گروه زناني بودند  )1603 ملكه اليزابت (م.
هاي ديني و عرفاني حضور داشتند و اصـالحات كـاتوليكي در شـوراي ترنـت      كه در فرقه

ها و احترام خاص  هاي ديني زنانه در ميان كاتوليك )، موجب تقويت اين فرقه1563تا4515(
نفـوذ معنـوي    ،نويسندگان زني مثل ترزاي آويالييو  شد )abbesses( براي مادران روحاني

چشمگيري يافتند. هر دو گروه از اين زنان در قرون وسطي توانسته بودند جريـاني قـوي و   
ديني، اجتماعي و سياسـي تشـكيل دهنـد كـه تـاثير گـروه اول، بيشـتر        نيرومند و تاثيرگذار 

اجتماعي سياسي و تاثير گروه دوم، عالوه بر بعد سياسـي و اجتمـاعي، از منظـر دينـي نيـز      
  است. مهم
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  نقش سياسي اجتماعي زنان در سنت مسيحي قرون وسطي 4.2
محقـق برجسـته قـرون    ) Eileen Power 1889  -1940خـانم ايلـين پـاور (    1926در سـال  

وسطي،با تأكيد بر نقش اجتماعي زنان در ايـن زمـان و اهميـت جايگـاه و موقعيـت زنـان       
اي را ارايه كرده است كـه بسـيار مـورد     اشرافي و درباري و كالً نقش طبقه اجتماعي، نظريه
هاي بعدي شـد و بسـياري نيـز بـر آن      توجه قرار گرفت و همان نيز مبناي بسياري از بحث

  اند از: د وارد كردند. محورهاي اصلي در نظريه وي عبارتانتقا
هاي رايج در قرون وسطي در باب زن و تجربيات روزمره زنان.  تمايز ميان ديدگاه ـ

  و فاقد تاثير عميقي بر زندگي روزمره زنان بودند. بسيار متناقض ها آن ديدگاه
–به رغم آنكه زنان در قرون وسطي با مشكالت و موانع زيـادي مواجـه بودنـد     ـ

ساختار اجتماعي كه به مردان يا  دانست، مانند سيستم قانوني كه زنان را فروتر مي
نـه فرودسـتي و نـه    «زنـان قـرون وسـطي در موقعيـت      - داد  قدرت بيشتري مي

  مردان بودند. بودند، به عبارتي در مقامي نسبتاً برابر با» فرادستي
، بلكـه طبقـه   gender)در قرون وسطي، نه مسئله جنسيت ( مسئله و مناقشه اصلي ـ

 اجتماعي بود.

هـاي   توجه خاصي به نقش زنان فئودال شهرنشين و دهقان داشت و سـاير جنـبش   پاور
هاي ديني را فراموش كرده بـود. از ايـن رو، در نقـد تحليـل      بالقوه مهم مثل زنان در سلسله

اند. ولي  اي بر نقش عوامل ديگري چون هويت نژادي و اقليمي تأكيد كرده ، عدهيونظرات 
انتقاد ديگر، وجود يك طبقه ديگر زنان است كه نقش مهمـي در مسـيحيت قـرون وسـطي     

هاي ديني زنانه بودند كه از قدرت و نفوذ دينـي و   داشتند و آن زنان عارفه و زناني در حلقه
 .McGrath, Christian History An Introduction, P(وردار بودندي برخياجتماعي و سياسي باال

هاي ديني، فضا و بستر خوبي فراهم كـرده بودنـد تـا     ها و نحله . توضيح آنكه اين فرقه)103
زنان قدرت خود در رهبري جمعي و مرشديت معنوي را نشان دهند. بعضـي از ايـن زنـان    

ال بودنـد و مرجعيـت دينـي داشـتند و در     معنوي، نويسندگاني با شهرت و تاثيرگـذاري بـا  
تامالت علمي و معنوي خود گاه چندان مصمم بودند كه با بينش كليسـايي و دسـتورات و   

كردند و بارها نظر خود را به كليسـا و متوليـان امـر     هاي آنان نيز كمابيش مخالفت مي سنت
اسـتقالل و امكـان   اي از  دين تحميل كردند. به بيان ديگر، زندگي ديني در صـومعه، درجـه  

حتي بعضـي از   داد كه درجهان عرفي آن زمان امكان نداشت. رهبري معنوي و نهادينه را مي
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اين رهبران ديني زن، نفوذ سياسي زيادي داشـتند و در انتخـاب امپراتـوران و پادشـاهان و     
نفس حضور قدرتمند اين افراد و جسارت آنـان در نظـر دادن در    حاكمان تاثيرگذار بودند.

دانسـت، و نقـش اجتمـاعي و سياسـي      اي كه كليسا آن را تنها در صالحيت خود مي وزهح
پسنديد. براي مثال،  بعضي از آنها، خالف روندي بود كه كليساي كاتوليك قرون وسطي مي

در مورد هيلدگارد نقل شده كه خواهرانش به كار سرودخواني سرگرم بودند تا آن كه كليسا 
با استدالل قاطع در باب اهميت ديني موسيقي، كليسـا را مجـاب   آن را ممنوع كرد ولي وي 

نشيني كند، با اين توجيه كه عبادت توام با سروده  كرد كه از موضع خود در اين مساله عقب
و موسيقي، نوعي همكاري با روح خدا در قالبي بيروني است كه مردم بتوانند از اين طريق، 

يا اين كه كليسـا دسـتور داده    )Meister, Christian Thought, P. 273( از درون تربيت شوند
گذار بوده، از قبرستان كليسابيرون  بود كه بقاياي جسد شخصي را كه بعداً معلوم شد بدعت

بريزند ولي كليسا با مداخله وي از اين تصميم دست كشيد. از ديگـر مـوارد نفـوذ معنـوي     
بـود. فيليـپ اهـل     1100در سـال  ) Abbey of Fonttevaud(واد  زنان، تأسيس صومعه فونتي

تولوز از همسرش خواست زميني براي تاسيس يك مجتمع ديني در اختيارش قرار دهـد و  
-double( دومنظـوره  اي وي آن را به صومعه و مركزي ديني تبديل كند. اين مركز، صـومعه 

monastery(   در كنـار هـم    بود كه در يك منطقه هم راهبان و هم راهبات جدا از هـم ولـي
تاسيس صومعه اعالم شد كه رييس اين صومعه حتمـاً بايـد يـك     كردند. پس از زندگي مي

بـود بـراي جـذب زنـان ثروتمنـد و       )magnent( ربـايي  خانم باشد. اين صومعه چون آهـن 
ها كه در غرب فرانسه بسيار تاثيرگذار بود و پناهگاهي براي زنـان آزار   قدرتمند در طي سال

 .)Ibid, p. 104( ان و نيز محلي براي درمان بيماران نيازمندديده و روسپي

آوردنـد، بـه ايـن     ها و تفكر عرفاني پناه مي اين كه چرا زنان در قرون وسطي به صومعه
دليل بود كه زن در جامعه اروپاي قرون وسطي نه شان و منزلت و كرامتي بـه عنـوان يـك    

آورد. از طرف ديگر، با توجه بـه   مل ميانسان داشت و نه نظام حقوقي از وي حمايتي به ع
هاي جمعيتي، توقـع فرزنـدآوري از زنـان از چهـارده سـالگي،كه       شرايط اجتماعي و بحران
زنـدگي را بـراي زنـان زيـادي غيرقابـل       )91، ص 1384(هولم،  كمترينش پنج فرزند بود،

بودند، براي گريز تحمل كرده بود. از اين رو، زنان بسياري كه بعضي از آنها از طبقه اشرافي 
هـا   دادند كه از محيط اجتماعي گريخته و به صـومعه  از شرايط نامساعد اجتماعي ترجيح مي

ها،  روي آورند و با ترك ازدواج، اصول دنياي يوناني رومي را زير پا گذارند. از اولين نمونه
روي از اشـاره كـرد كـه بـا خـودداري از ازدواج، و پيـ      19اهل قونيـه  توان به داستان تكال مي



 13   ... ي ودر قرون وسطزنانه تفكر عرفاني ؛ عرفان و آزادي

كرد كه آزادي و حقوق فردي خويش را مستقل از پدران و شوهران به  هاي انجيل سعي  پيام
هاي اجتماعي  دست آورد. اهميت داستان تكال از جهت تاييد نقش زنان در ايفاي مسووليت

است كه به مردان اختصاص يافته بود. ترتوليان، پدر الهيـات التـين مسـيحي در قـرن دوم     
اي به داستان وي براي توجيه ميسيونري عمومي زنان در كليسـا   ن بود كه عدهميالدي، نگرا

و موعظه استناد كنند. در نتيجه، بـروز رفتارهـاي اعتراضـي زنـان از      به خصوص در تعميد
  همان قرن اول مسيحتي قابل مشاهده است.

  
  ها رهبري و آزادي زنان در صومعه 5.2

ها، دو امتياز مهم داشت. اول آنكه به آنان  يتمحيط صومعه به رغم همه مشكالت و محدود
داد و زنان خود با كار و مطالعـه و عبـادت در صـومعه،حس شـيرين آزادي را      استقالل مي
ها با  كردند و دوم آنكه نقش رهبري را نيز خود به عهده داشتند و مديريت صومعه تجربه مي

ن مجـال مناسـبي بـراي    گرفت. در همين محيط بـود كـه آنـا    تصميم خود آنان صورت مي
تامالت علمي و عرفاني خود يافتند و دست به قلم شده و بدون نياز به اجازه، آثار با ارزشي 

هاي نيايش و مكاشفه و مراقبه، در كنار ديگر آثـار علمـي در    را به يادگار گذاشتند كه كتاب
  از جمله آنها بود. زمينه طب و درمان، رياضيات و موسيقي و غيره،

زمان با آنكه كليساي كاتوليك به زنان اجازه اسقف شدن يا پاپ يا كشيش شدن در اين 
داد، محدوديتي براي نقش زنان در جوامع ديني زنانه نبود. بسياري از زناني كه وارد اين  نمي
زاده بودند و اين نـوع زنـدگي را بـديلي جـذاب      هاي رهباني شدند، ثروتمند و اشراف فرقه

توجه به اين هم الزم است كه در اين زمـان، ازدواج بـيش از آنكـه     ديدند. براي ازدواج مي
دامـاد و   و سـتدي اجتمـاعي و تجـاري ميـان پـدر      حاكي از يك عشق رمانتيك باشـد، داد 

 بود.  عروس

هـا و   واقعيت اين است كه با آنكه كليسا تا حدي سعي كـرد ضـمن حمايـت از راهبـه    
هـاي   باشـد، ولـي آنهـا عمـالً در موقعيـت      هاي آنان، ايشان را در كمند خود داشته صومعه

هاي  ها و دريافت علمي و معنوي كليسا را دچار مشكل كردند و همين يافته اقتدارمختلفي، 
هاي  هاي اعتراضي در قرن نوزدهم در قالب جنبش هاي حركت مايه آنان بود كه بعدها درون

 عملگـرا هـاي   م يا فمينيستان را نسل اول فمينيسزن ينا زنانه شد. امروز بسياري فمينيستي
فعاالنه خود را  هاي اعتراض و انتقاد به سنت و تفكر كليسايي را كاشتند و دانند كه جوانه مي
  حاكميت روحاني مردانه و نيز شوهرانشان رها كرد. از
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، نقـد مكاتـب الهيـاتي بـه دليـل      متوضيح آن كه به لحاظ تاريخي، نقطـه آغـاز فمينيسـ   
كه بعداً به بازسازي مقوالت الهياتي از منظر فمينيستي انجاميد.  بودتوجهي به تجربه زنان  بي

اي بود  هاي الهياتي فرض هايش، با پيش هاي الهيات فمنيستي، با همه ناهمساني مناقشه جريان
هاي فروتري  كرد و نقش كه الگوي برتري و سلطه مرد در كليسا و جامعه را توجيه ديني مي

فت كه وابستگي مهمترين آنها بـود. باورهـاي دينـي صـريحاً يـا      گر را براي زنان در نظر مي
كرد و همين از شأن كتاب مقدس و الهيات نزد زنان  تلويحاً مفهوم وابستگي زنان را افاده مي

كاست. اين باور كه مردان به شكل كاملتري، تجسم صورت خدا هستند، و تنهـا مـردان    مي
زنـان در خلقـت    انـد و  مردان اصل در آفـرينش  نماينده عيسي مسيح در شعايرند، يا اين كه

شد. بـا ايـن كـه ايـن      اند، از جمله عقايدي بود كه به وفور در محافل سنتي گفته مي وابسته
هـاي تـاريخي    رسيد صرفاً انعكاسـي از مفروضـات فرهنگـي دوره    ها به نظر مي فرض پيش

» پيـام انجيـل  «تني تـر، آنهـا را تحريـف ناپـذيرف     ها بـا نگـاهي دقيـق    خاص باشد، فمينيست
 .Feminist theology,” in Christianity the Complete Guide, Bowden (ed.), p“( دانسـتند  مي

يابيم كـه   ها و نيز رفتار و نوع مواجهه اين زنان نويسنده عارف، درمي با دقت در نوشته .459
خشـي از انتقـادات   زباني، ب كردند و به زبان بي آنها نيز با همين مشكل دست و پنجه نرم مي

براي مثال، در آثـار ايـن    20آوردند. هاي فمينيستي را بر زبان مي قرن نوزدهم و بيستم جريان
توان آنان را نماينده كل تفكر ديني و زنانـه در آن   چهار زن برجسته در قرون وسطي، كه مي

ي يـافتن  اين مطالب قابل مشاهده است: هليدگارد بينگني به دنبال الگويي برا عصر دانست،
راهي بود كه صداي زنان در الهيات مسيحي پژواك يايد. ژوليان نورويچي نقـش مهمـي در   

هـاي زنانـه    فهم ماهيت خدا و ارتباظ با بشر داشت و بر محبت فراگيـر خداونـد و ويژگـي   
نا به دنبال ارايه چارچوبي اصولي بود كه بتـوان بـا آتوريتـه     تثليث تأكيد داشت. كاترين سيه

اسـت كـه ماننـد تومـاس آكوينـاس،      ارد مناقشه شد وترزاي آوياليي، اولين زني كليسايي و
بـر  21ملقب به لقب بسيار مهم دكتر كليسا شد،ترين الهيدان مسيحي در قرون وسطي،  بزرگ

تواند به اتحاد  اين تأكيد داشت كه آدمي با نظم دقيق ديني و عبادت صرف و فيض خدا مي
كـه ايـن آمـوزه بـه      )Meister, Christian Thought, P. 284( و يگانگي با خداوند دست يابد

جهت نيست كه وي نيز به رغـم همـه    مد. بي خوش نيا مذاق كليساي شعايرمحور كاتوليك
سر و كارش بـا دادگـاه تفتـيش     حرمت و اعتباري كه در كليساي كاتوليك داشت، سرانجام

  عقايد افتاد.
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  ) Christian Thought an Introduction نبع:خط زماني: زنان و الهيات در قرون وسطي (م

  
  آيين پروتستان و جايگاه فرودست زنان در اجتماع .3

هـاي دينـي و    با ظهور نهضت پروتستاني شايد توقع اين باشد كه همانند بسياري از انديشـه 
اجتماعي، موضوع زنان و نقش آنان در كليسا مـورد تجديـد نظـر و اصـالح قـرار گيـرد و       
اصالحگران پروتستاني نقش مثبتي در اين خصوص ايفا كنند ولي واقعيت اين است كه در 

حوالت وتغييراتي رخ داد ولي تحولي عميق در موضـوع زن  اين نهضت اصالحي، گر چه ت
در اين دوره مصلحان پروتستان بـا شـعار    22.رخ ندادبه دست مصلحان ديني قرن شانزدهم 

گري ديني پرداختند و راه نجات را صـرفاً   فقط كتاب مقدس، به مخالفت با هر گونه واسطه
راي نيل به نجات، نيازي به مانـدن در  در ايمان و اتحاد با مسيح خالصه كردند و در نتيجه ب

رفته خلوت و خالي شـد. ايـن موضـوع در     ها رفته ديدند و از اين رو صومعه ها نمي صومعه
ساز نبود زيرا آنـان بـه كليسـا و انجـام وظـايف كشيشـي        مورد مردان راهب چندان مشكل

يـت تصـدي   شدند اما در اين ميان، زنان بودند كه بـا توجـه بـه موضـوع ممنوع     مشغول مي
مناصب كليسايي، مامن و پناهگاه مهمي به نـام صـومعه را از دسـت دادنـد و وارد مرحلـه      
سخت ديگري شدند. از سوي ديگر با نفـي موضـوع شـفاعت و وسـاطت درامـر نجـات،       
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و  موضوع عبادت و پرستش مريم مقدس،چهره مؤنث،كه واجد جذابيت عميقي براي مردم،
ن قديس كليسا در طول تاريخ بود، لغو شد. در مجموع، با واسطه ميان خدا و بشر،و بزرگتري

گذاري براي ازدواج به  نهضت اصالحات، جايگاه زنان در كليسا و جامعه تحول يافت: ارج
همسري در قرون وسطي و تقدم زنـدگي روزمـره خـانوادگي بـه جـاي انتصـاب        جاي بي

ن رفتن حيات رهباني با لغو كشيشي. تقدم آرمان همسر و مادر بودن به جاي راهبگي؛ از ميا
ممنوعيت ازدواج كشيشان و امكان ازدواج زنان با كشيشان كه نمونه اش خود لـوتر اسـت؛   
تجديد نظر در مريم پرستي با توجه به آرمان باكره بودن، كه به جاي آن، آرمان دنيوي مقبول 

 واقع شد.

پيـدا كـرد و زنـان    در نتيجه، در اين جنبش موضوع ازدواج و خانواده اهميت بيشـتري  
كـم وارد زنـدگي    هـا گريـزان شـدند و كـم     از صومعه  ها، بسياري به جاي ماندن در صومعه

اجتماعي شدند؛ به خصوص كه بسياري از آنها افراد فرهيخته و اهل دانش بودند كه حضور 
بعضـي از تحـوالت سـازنده و مثبـت باشـد.        توانست مفيـد و سرمنشـاء   اجتماعي آنان مي

ز آنها، كاترين فون بورا، همسر لـوتر بـود كـه در زنـدگي لـوتر و نيـز تحـوالت        اي ا نمونه
ها بـر اهميـت    افزون بر اين،تأكيد پروتستان 23مهمي به عهده داشت. اجتماعي زمانش نقش

كـه زنـان بسـياري در ايـن      مراجعه به كتاب مقدس و به دنبال آن سوادآموزي موجب شـد 
و چنـين   آفريني آنان شـد  جايگاه زنان و نقشچرخه وارد شوند و همين موجب تحول در 

آيين پروتستان با تأكيد بر مباني حيات مسيحي در جهان روزمره مجال اندكي به فرق  بود كه
هاي قبلي اعتبار و نفوذ خود را از دست دادند و زندگي توام با ازدواج جاي  ديني داد و فرقه

بري هـم در كليسـا و هـم در جامعـه     زندگي رهباني را گرفت. زنان بر اثر آن از فرصت ره
، صص 1384فانينگ، ( ها ها به مرد بودن كشيش محروم شدند، مخصوصاً با اصرار پروتستان

. در مجموع، در نهضت اصالحات پروتسـتاني بـاز هـم گفتمـان غالـب در تفكـر       )4- 273
ي را ها، همان موضوع وابستگي و فرودستي زنان بود كه نقطـه آرمـان   ها وپروتستان كاتوليك

و بـدين   )153، ص 1383فازديـك،  ( دانست و ازدواج با عشق مي "زن مطيع و فرمانبردار"
علي رغم تمام امكانات جديد براي فعاليت زنان، نقش تبعيـت زنـان از مـردان تغييـر      سان،

خدمتكاران) محفوظ ماند؛ - ارباب- فرزندان- زن- نكرد و ساختار سلسله مراتبي اطاعت (مرد
دادند و زن به لحاظ حقوقي و سياسي و اقتصادي به  ان والدين ترتيب ميها را همچن ازدواج

همسر خود وابسته بود و به هيچ وجه از حقوق برابر برخوردار نبود و در كليسـاها نيـز بـه    
هيچ وجه از سهم برابر در شعاير و عطاياي معنـوي و دارايـي برخـوردار نبـود و در نظـام      



 17   ... ي ودر قرون وسطزنانه تفكر عرفاني ؛ عرفان و آزادي

. البتـه كـالون، دومـين    )132، ص 1389كونـگ،  ( تآموزشي و كليسا و دولت قدرتي نداش
بر خالف آگوستين و آكويناس، به رد اين ديدگاه بعد از لوتر،  چهره برجسته آيين پروتستان

گيري جنين ندارد و صـرفاً   ارسطويي پرداخت كه زن هيچ گونه نقش فعال زيستي در شكل
كشيشي علناً اعتـراض كـرد امـا    است و در برابر منع انتصاب زنان به مقام  يك انسان ناقص

  24خودش آغازكننده تحول جديدي در اين باب نبود.
 

 برابري زن و مرد در فرقه كويكر  1.3

ها كه از جريـان غالـب پروتسـتاني فاصـله      بعضي از فرقه البته در اينجا استثناهايي هست و
از فرقـه  گرفته بودند، نگاه مثبتي به نقش و جايگـاه زنـان داشـتند كـه بـه خصـوص بايـد        

كردنـد و بـر ايـن بـاور      كه از برابري جنسيتي در مسائل روحاني دفاع مينام برد 25كويكرها
بودند كه زنان مانند مردان در آفرينش در وضعيت يكسـاني هسـتند و هـر دو بـر صـورت      

اند و چنين نيست كه مردان مظهر جالل خداوند، و زنان مظهـر جـالل    خداوند آفريده شده
گويند كه زن وظيفه اطاعت از شوهر  با تأكيد بر اصل برابري در ازدواج، ميآنان  مرد باشند.

نفرشان كويكر  220بين شناخته شده آن دوران  از سيصد زن نهان آنان نوشتند.- ندارد، بلكه 
 هـا بـه   بودند؛ آنان خانه به دوشاني بودند كه در سنين مختلف در سراسر اروپـا و مسـتعمره  

دادنـد و   يا كشيش را مورد خطاب و عتاب قرار مي جاعت، پادشاهپرداختند؛ با ش موعظه مي
شـدند و از مقـام    اعتنـا مـي   جرئت و جسارت آنها به اين دليل بود كه به جنسيت خود بـي 

گفتند نه مقام يك زن. اينها اين كارها را در عين قبول فرودستي زنان و  سخن مي "آور پيام"
مارگـارت فـل، مـادر كويكرهـا،      دادنـد.  ام مـي هاي خانوادگي انجـ  بدون فرار از مسؤوليت

نوشـت و   )Women's Speaking Justified( حقانيت سخن گفتن زناناي محكم به نام  دفاعيه
هـا و   بحث در زمينه در مورد چگونگي هزينه اموال خيريه و مسايل اقتصاي بيـوه به  زنان را

بودند و همين موجـب اعتـراض   اين زمان زنان مصدر امور شده  كرد. در ازدواج تشويق مي
شده بود. زنان كويكر در جامعه و نه در صـومعه اقتـدار معنـوي داشـتند و نقـش مـذهبي       

  كردند. مي  ايفا
) و 1643هاچنيسـتون (م.    هاي  هاي ديگر، دو زن پيوريتن در قرن هفدهم به نام از نمونه

اي پرجمعيت بودند.  هكرده و مادر خانواد ) بودند كه هر دو تحصيل1672(م. آن بردسكريت
گري و اختالف كالمي بـر سـر نقـش رحمـت       نقشش در نوعي اباحي هاچينستون به سبب

خداوند و كارهاي نيك انسان در رستگاري در يادها مانده است. وي بر اين بود كه رحمت 
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و بخشايش الهي به تنهايي كافي است و از اين رو، نقش روحانيان و استاندارهاي اخالقـي  
ا كمرنگ كرد. وي هفته اي دوبار جلسه موعظه زنانه داشـتو شـكايت عليـه وي بـه     سنتي ر

دليالظهار نظر در اصول دين و تفسير دلبخواه متون ديني بود. وي سخنوري شـيوا و داراي  
ها تبعيد شد و همانجا بـه دسـت    بود اما سرانجام به يكي از مستعمره شخصيتي كاريزماتيك

ليه وي اين بود كه از جايگاه خود خارج شده و بيش از آنكه سرخپوستان كشته شد. اتهام ع
زن باشد، شوهر بوده است، واعظ بوده تا شنونده، فرمانروا بوده تا فرمـانبر! بـه هـر تقـدير،     

اند. اما بردستريت بيشتر، نظراتش  هاچينستون را تجسم نوعي فمينيسم ابتدايي توصيف كرده
 عام و پيوسته در حال مراقبـه و شـعر بـود. بـرادر     كرد تا در مال را به طور شخصي بيان مي

منتشر كرد و در مقدمه كتاب 1650شوهرش ظاهرا بدون اجازه اش مجموعه اشعارش را در
وي نيـز در همـان شـيوه آرامـش      "زنـي شـرافتمند.   ،اين كتاب اثر يك زن اسـت "نوشت: 

. هـر  )143ص ، 1392لگيـت،  ( اشعارش گواه بر آن است فمينيست شناخته شده كه مقدمه
ها از نقـش فعـالي كـه از پـيش بـراي جـنس آنهـا تعيـين شـده،           متفكر به رغم تفاوت دو

  رفتند.  فراتر
  
 به زنان عارفه مسيحي ساحره و بدعتگذاراتهام  بدگماني و تفتيش عقايد: 2.3

اي از توان علمـي و   هاي عرفاني، به مرحله تحت تأثير انديشه  به هر حال زنان در اين دوره،
وليت اجتماعي رسيده بودند كه با توجـه بـه جايگـاه علمـي و مقبوليـت اجتمـاعي، بـه        مقب

پرداختنـد و همـين موجـب شـد كـه هـم در شـاخه         بيني مي پيشگويي و شفابخشي و نهان
آفريني اجتمـاعي زنـان پديـد آيـد و      هايي در مورد نقش ظن كاتوليكي و هم پروتستاني سوء

ه حساب ارتباط با شياطين و سر وسر داشتن با آنـان  بسياري از مكاشفات و شهودات آنان ب
تعبير شود و از همين زمان به بعد بود كـه اتهـام جـادوگري و محاكمـه و سـوزاندن زنـان       

  بسياري مورد توجه قرار گيرد.
به لحاظ تاريخي، از قرن سيزدهم ميالدي، تعقيب و شكنجه بدعتگذاران نهادينه شـد و  

ر شيطان تلقي شد. در دوره رنسانس، اينوسـنت هشـتم در   بدعت و جادو مرتبط با هم و كا
ها منتشـر   منشور پاپي خود عليه جادوگران را با عنوان تعقيب و مجازات ساحره 1484سال

به وجـود آورد و از آن   1487سال  پتك ساحرانكرد. همين فرمان بهانه الزم را براي كتاب 
 26كـرد.  زنان ساحره هم رسيدگي ميپس، دادگاه تفتيش عقايد عالوه بر بدعت، به موضوع 

هـاي فـراوان    ، قانون آيين دادرسي جديد رومي، شالوده حقوقي اجـراي مجـازات  1536در 
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كـرد.   جادوگران را فراهم آورد و دولت رونـد تفتـيش عقايـد را بـه طـور كلـي اجـرا مـي        
شد فردي را به صرف شايعه گرفتار كرد. شكنجه هم  ها چندان مبهم بود كه مي دستورالعمل

دسـتان. شـكنجه و اعـدام بـه      ، به خصوص براي يافتن همشد بدون محدوديت استفاده مي
هاي اساسي روان شناختي و سياسي شكنجه زنـان   وسيله آب و سوزن مرسوم بود. از انگيزه

توان اشاره كرد: نگرانـي مردسـاالرانه    جادوگر كه امروزه روشن شده است به موارد زير مي
هـاي پيشـگيري از بـارداري؛     و روشدرباره زنان راهبه و دانش نسبتاً واقعي آنـان از طـب   
پسـند و   هـا كـه مخـالف طـب عامـه      نگرش خصومت آميز پزشكان آموزش ديده دانشـگاه 

اي در دسترس مردم بودند. تلقي كردن زنان به عنـوان   هاي درمانگر فاقد آموزش حرفه قابله
راض و ها، فجايع و امـ  عامل ناتواني جنسي، نازايي، به ثمر نرسيدن محصوالت، بيماري دام

هـاي جنسـي مـأموران تفتـيش عقايـد كـه بـا شـهوتي          هاي ذهني و خيالبافي مرگ؛ مشغله
هـاي زنـان ابـراز تمايـل      ناپذير راجع به انحرافات جنسي ادعايي و هرزگيها و عياشي سيري
 .)113ص  ، همان،كونگ( كردند مي

رفـاني  هـاي ع  به هر حال، مبارزه خشونت بار با زنان متفكري كـه تحـت تـاثير انديشـه    
مقبوليت و محبوبيت عمومي يافته بودند، در دستور كار اصحاب قدرت ديني و سياسي قرار 

 Jeanne d'Arcاي بـه نـام ژانـدارك (    گرفت كه شايد غم انگيزترين آنهـا سـوزاندن قديسـه   

اي كه اهل مكاشفه و شهود بود و همين موجب شهرت  ، دختر دهقان ساده)1431 -   1412
شـغالگري انگلسـتان در   و معروفيتش شد و وي با همين سرمايه شخصي به مقاومت عليه ا

هـاي چشـمگير،    فرانسه و عقب راندن آنان پرداخت ولي در گرماگرم مجاهدات و پيروزي
هايي شد و سپس محاكمه و به اتهام جادوگري و بدعت، بـه سـوزاندن پـاي     قرباني دسيسه

متاسفانه اين ماجرا در مورد زنان بسياري به همين اتهام اجرا شـد و  27چوبه دار محكوم شد.
ر فراواني از زنان به اين اتهام به سرنوشتي مشابه گرفتار آمدند و جالب اين كـه كليسـا   شما

براي مبارزه با اين جريان از دستگاه تفتيش عقايد يا انكيزاسيون استفاده كرد و حتـي كتـاب   
 Heinrich Kramer ,The(چكش سـاحران هايي تهيه كرد كه كتاب  راهنما و دستورالعمل نامه

Hammer of Witches: A Complete Translation of the Malleus Maleficarum (1487)( 
  نوشته دو راهب كليساي كاتوليك يكي از آنهاست.
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  گيري نتيجه. 4
و نشاط براي زنان در قرون وسطي  نتيجه سخن آن كه تفكر عرفاني در ايجاد روحيه علمي

نقش مهمي ايفا كرد و موجب شد كه زنان انديشمند، با استفاده از فضاي نسبتاً آزاد و ايمن 
ها، به تامالت علمي خود بپردازند و آثار مهمي را از خـود بـه جـاي گذارنـد و بـر       صومعه
هايي را بكارند كه  نههاي فكري و سياسي و انديشه ديني خود تاثيرگذار باشند و جوا جريان

  رفته شروع به ظهور و بروز كرد. در قرن هيجدهم و پس از انقالب صنعتي رفته
ما در مسيحيت با نقش برجسته زنان در طول قرون  در اينجا جاي اين پرسش هست كه

هاي اسالم از شأن و كرامت زنـان   يم. اما در جهان اسالم به رغم همه حمايتهوسطي مواج
سابقه بـود، شـاهد ظهـور     وق زيادي براي آنان، كه در آن بافت فرهنگي بيو قائل شدن حق

هـاي سرشـناس و    هاي فكري نيستيم و به ندرت با چهـره  وبروز چنداني از زنان در عرصه
مواجهيم. شايد بتوان الهدي صدر  يا بنتيا بانوي مجتهده امين  ستارگاني چون رابعه عدويه

اي در جوامـع   شـده  تـر و تثبيـت   ر، شكل محكـم گفت يك علت آن است كه تفكر مردساال
شرقي داشته است. دوم آنكه اسالم دست كم در مقام نظر، هم شـأن و هـم حقـوق خـوبي     
براي زنان قائل شد و آنان را برابر در آفـرينش و مسـووليت اجتمـاعي و دينـي دانسـت و      

ند، به جاي آن كه ورد كه زنان به جاي آنكه مملوك باشند، بتوانند مالك باششرايطي پديد آ
بر باشند و در دعاوي، عالوه بر مشهود بودن، بتوانند شـاهد هـم    به ارث برده شوند، ميراث

هاي اعتراضي نبود. از طرف ديگر، اسالم روي خوشي به  باشند و لذا چندان نيازي به جريان
جريـان  28، »انما رهبانيه امتي في الجهـاد «نشيني و رهبانيت از اول نشان نداد و شعار  صومعه

اجتماعي و ديني ديگري را به وجود آورد. اما شايد ايـن را هـم اضـافه كـرد كـه نـاچيزي       
آفريني زنان در جهان اسالم را بايد در موضوع ركود و انحطاط كلي در جهان اسالم از  نقش
  هاي ششم قمري به بعد دانست كه دامنگير كل جهان اسالم شد. قرن

  
  ها نوشت پي

 

. بر پايه انجيل، عيسي مسيح 20و  19و يوحنا:  24و لوقا:  16بنگريد به اناجيل از جمله: مرقس:  1.
و  فـروش  تـن مريم مجدليه زنـي  "مريم مجدليه ظاهر شد. بعد از مصلوب شدن، اولين بار براي 

گريـزد   كنند. او مي سنگسارتا وي را  دافتن بسيار زيبا بوده است. روزي اهل شهر به دنبال وي مي
خواهيم  گويند كه ما مي و آنان ميپرسد  مي مريمرسد. عيسي داستان را از پيگيران  مي عيسيتا به 

ي اولين سنگ را گويد بسيار خوب چنين كنيد ول مي عيسيكنيم.  سنگساراو را از براي گناهانش 
 



 21   ... ي ودر قرون وسطزنانه تفكر عرفاني ؛ عرفان و آزادي

 

ايشان را شرمنده و پراكنـده سـاخت و جـان     عيسيكسي بزند كه گناهي نكرده باشد. اين سخن 
تـابلويي زيبـا از ايـن داسـتان     "مريم مجدليه را رهانيد و از آن پس وي يك از ياران نزديك شد.

(رك  سـت امشـهور  » گريـز مـريم مجدليـه   «بـه نـام    كـه  ترسيم شـده  لئوناردو داوينچيتوسط 
  ).پديا  ويكي

البته همين مردان با بازيابي هويت خويش، با شهامتي ستودني، مسير متفاوتي را طـي كردنـد. در    2.
مستند هست كه بـه جـاي فـرار از روم و تعقيـب روميـان، بـدانجا       غيرمورد پطرس اين روايت 

اي متفـاوت از   مصلوب شدن درخواست كرد او را بـه گونـه   امهنگ ،بازگشت و به احترام مسيح
 اشاره به اين موضوع دارد.  و وارونه، نند. تصاوير اعدام و تصليب معكوسمسيح مصلوب ك

تي انعمت عليكم و اني فضلتكم لنعمتي ال ااز سوره بقره: يا بني اسرائيل اذكرو122و  47آيه مانند  .3
گر چه آيات ديگري با اين مضـمون هسـت     ؛و غيره 140:اعرافو  20: مائدهو نيز  علي العالمين

 )13و مائده: 155(نساء:  نقضهم ميثاقهم لعناهمكه فبما 

بـه   177، فصل پنجم: زندگي خـانواده ص  اي از تلمود گنجينهدر اين خصوص بنگريد به كهن، . 4
بـه بعـد و    193ازدواج و طـالق، ص   "،  17فصـل    سيري در تلمود،بعد و كتاب اشتاين سالتز، 

  به بعد. 205، ص "وضعيت زنان" 18فصل 
در اين هنگام، زني از . حدود ساعت ششم از روز بود. خسته ازسفر در كنار چاه نشستوعيسي  5.

زيرا شاگردانش  »اي آب بهمن بده، جرعه: «عيسي به او گفت. كشيدن آمد مردمان سامره براي آب
چگونه يهودي هسـتي، از مـن كـه زنـي     « :زن به او گفت. براي تهيه خوراك به شهر رفته بودند

: عيسـي در پاسـخ گفـت   .كننـد  زيرا يهوديان با سامريان مـراوده نمـي   »خواهي؟ يام آب م سامري
خواهـد، تـو خـود از او     دانستي چـه كسـي از تـو آب مـي     يافتي و مي اگرموهبت خدا را درمي«

سرورم، سطل نـداري و چـاه عميـق    :«زن به او گفت.» كرد خواستي، و به توآبي زنده عطا مي مي
وري؟...هماندم، شاگردان عيسي از راه رسيدند و تعجب كردنـد  آ است، پس آب زنده از كجا مي

 »گـويي؟  چرا با اوسـخن مـي  « يا »خواهي؟ چه مي« يك نپرسيد اماهيچ . گويد كه با زني سخن مي
  نو).  ، ترجمه هزاره4(انجيل يوحنا، 

كه نزد يهود (منظور از باجگيران 9از جمله همنشيني با باجگيران و ساير افراد بدنام، رك به متي: . 6
گرفتند و  كيش خود ماليات مي ها از يهوديان هم بسيار بدنام بودند، يهودياني بودند كه براي رومي

  ها بودند.) گذار رومي به عبارت ديگر، خراج
كشان بـراي   اي كه يهوديان او را حتي ارتكاب گناه دستگير و كشان براي مثال، داستان زن بدكاره .7

  ).8انجيل يوحنا: بردند (رك:  مجازات مي
). اشـاره بـه   11:21(انجيل يوحنا » مرد! سرورم، اگر اينجا بودي برادرم نمي: «مارتا به عيسي گفت8. 

است كه در انجيل يوحنا ذكر شده است. مارتـا يكـي از دو خـواهر      زنده كردن الزاروسداستان 
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خـواهر او بـه دنبـال    شود كه الزاروس بيمار است و دو  عيسي توسط فردي خبردار ميوي بود. 
گويد كه قصد دارد در اينكـار تـاخير    عيسي هستند تا از او كمك بجويند. عيسي به پيروانش مي

كند تا قدرت خداوند آشكار شود. سـپس عيسـي در رفـتن بـه ديـدار الزاروس دو روز تـاخير       
 .است مرده كه است روز چهار الزاروس رسند مي بتاني به  حواريونش  كند. وقتي عيسي و مي

به طور كلي، در باب نقش زنان در كليسا در اين آيات كتاب مقدس بايد غـور و بررسـي كـرد:     9.
و  5ه به خصوص آي 11:4و اول قرنتيان  16:1و روميان  21:8و  4- 2:1و 1:14؛ اعمال 4: 4داوران

(برابري زن و مرد  26: 3نظمي زنان در كليسا) و غالطيان: (در بيان بي 40تا  26: 14و اول قرنتيان 
 11: 3(در عدم تعليم زنان و يا تسلطشان بر مـردان) و همـان    11: 2نزد خدا) و اول تيماتائوس 

، ي عهد جديدتفسير كاربرد، كتاب (در باب خدمت زنان در كليسا به عنوان خادم). (رك به هيل
  ) 3ص 

مانده  مربوط به عيسي مسيح، نقـش و   جاي ها و ديگر آثار هنري به با نگاهي به تابلوها و نقاشي. 10
بينيم، در حالي كه همين را نمي توان در ساير آثار هنـري كليسـا    حضور زنان را كامالً پررنگ مي

 در مورد آباء كليسا و ديگران مشاهده كرد.  
كنـد و شـماس يـا     برد و او را تحسين مي از زني به نام فيبي نام مي 16: 1روميان وي حتي در  .11

كند كـه زن هسـتند. نـام     به بعد به همكاراني ديگر اشاره مي 3: 16خواند و در روميان  خادمه مي
رسـد كـه آنـان هـر دو      شود و به نظـر مـي   پرسكال و شوهرش اكيال هميشه در كنار هم ذكر مي

  ).96، ص همانند (خدمت تعليمي داشت
توانست موجب مخاطراتي بـراي او بشـود، چنانكـه در     با اين توضيح كه نفس حضور فرد مي. 12

 شناسد، كرد.  مورد پطرس اين گونه شد و او را ناگزير به انكار مسيح و اين كه اصال او را نمي

.13 Perpetua  اي خوشنام بـود  ادهتنها بيست و دو سال داشت و از خانوبه هنگام مجازات، اين بانو. 
كه مـردان  بود . شهادت پرپتوا و ديگر شهيدان چنان  از اوفرزند شيرخواره اي  وهمسري داشت 

تا  كردند در ميان گاوهاي وحشي آويزان مي برهنهانداختند و زنان را  را جلوي ببرها و پلنگان مي
 . حملة گاوهاي وحشي شوند هدف

  ند زير:در اين خصوص بنگريد به مقاله سودم. 14
Ross, Susan, “Church and Sacrament –Community and Worship,” in Parsons, Feminist 

Theology, pp. 224-228. 
 Christian History p. 36 و نيز كتاب

تـاريخ  در خصوص دليل توفيق مسيحيت در تبشير خود در دوره اوليه اش، نگاه كنيد به ميلـر،  . 15
 به بعد.  123، ص روم و ايران كليساي قديم در امپراتوري
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شمار معتنابهي از مشاهدات عرفاني خود را به نحوي دراماتيك  هعيار ك اي تمام هيلدگارد عارفه. 16
و روحاني و جذاب نوشت، برخي از نغماتي را كه در طي مكاشـفات و مشـاهدات روحـانيش    

به عنوان يك غيبگو و  ضبط كرد و به سرودن بعضي از آنها پرداخت. در طول حيات ،شنيده بود
ن دارويـي  اشفابخش مورد توجه بسياري قرار گرفت و هر دو جنبه را به لطف به كارگيري گياه

گيري و لمس كردن و دعاكردن مورد  انجام داد و اين كار او بيشتر از كرامات و اعمالي نظير جن
ه طوري كه او را بايـد  بسياري با مردان بزرگ مانند پاپها و سالطين داشت، ب تتوجه بود.مكاتبا
 سيوياسكتاب عرفاني نويسندگان زن قرون وسطي دانست. شاهكار معروفش نيتر يكي از بزرگ

 اسـت. ) Scivias: Scitovias Domini(ول به پروردگارت را بشـناس صهاي و راهاست كه به معناي 
رك. ( كنـد چندان اقتدار داشت كه اسقف ماينز را وادار كرد كه حكم شـوراي كليسـايي را لغـو    

 .)168فانينيگ، ص 

17 Teresa of Ávila :به بعد. 223فصل نهم از ص عارفان مسيحي، اندرهيل،   بنگريد به كتاب 

( كـه در   طريقـت كمـال  به تازگي، كتاب ديگري از ترزا توسط انتشارات دانشگاه اديان به نـام  . 18
علـي قنبـري منتشـر     بخـش بـا ترجمـه آقـاي      است) The Way of Perfectionاصل ترجمه كتاب 

 است.  شده

زيسـت و زن   )، قديسه كليسـاي كاتوليـك، كـه در قـرن اول مـيالدي مـي      Saint Theklaتكال ( .19
هاي پولس را شنيد، شيفته كالم او شد و با  اي كه در دوران نامزدي هنگامي كه موعظه زاده اشراف

كسـاني بـود كـه پـولس بـدو      تغيير مسير زندگي و ترك همسر، به دنبـال پـولس راه افتـاد و از    
ماموريت داد. وي به سعايت مادرشكه هنجارهاي قومي را شكسته، محكوم به مرگ شد، اما جان 

ترين اثر در اين خصوص در يك رساله آپوكريـف مربـوط بـه قـرن دوم      سالم به در برد. قديمي
 apocryphalActs of Paul and Theclaاست:   رساله اعمال پولس و تكالميالدي به نام 

، فصـل  پزوهـي  راهنماي ديـن در سگال، » رويكردهاي فمينيستي«نيز رك كنيد به: سو مورگان، . 20
  به بعد و نيز كتاب  403هفتم، به خصوص ص 

طور كلي دو راهبه در كليساي كاتوليك به مقام دكتر يا مجتهد كليسـا نائـل شـدند كـه نفـر       به. 21
 ناست.  ديگرش، كاترين سيه

     10از جنبش تا نظريه اجتماعي، تاريخ دو قرن فمنيسم،  ص نگاه كنيد به مشيرزاده،  .22
اي نـدارد.   غلـط اسـت و كفـاره    كم كم به اين نتيجه رسيد كه سوگند عـدم ازدواج كـامالً  لوتر . 23

كه مادرش را در خردسالي از دسـت داده بـود و پـدرش بـا زنـان      بود ن فورا دختري فوكاترين 
سالگي به ديرزنان تارك دنيا فرستاده بود كه بـا چهـل زن    نهدر ديگري ازدواج كرده بود. وي را 

سالگي قسم خورد كه تا آخر عمر معتكف شود. اهـالي ديـر بـه     شانزدهدر  !ديگري زندگي كند
دختر در اتاق  دوازدهتوانيم سر زندگي برويم؟ جواب داد كه آري. شبي  لوتر متوسل شدند كه مي
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اتاق به ميان باغ پريدند. سپس از ديوار باغ باال رفتنـد   مه شب از پنجرهيكاترين گردهم آمدند و ن
و بـه   هاي خالي مخفـي كـرد   بشكه و خود را به داخل كوچه انداختند. مرد سوداگري آنها را در

بـا   ،مارتين لوتر، فازديك( اي ميهمان لوترشدند هايشان رفتند و عده اي به خانه برگ برد. عدهنويت
 .)به بعد 156ص تلخيص از

 Ranft, Women and Spiritual Equality inكتـاب   12و  11اين خصوص بنگريـد بـه فصـل     در .24

Christian Tradition, pp. 195-232 

.25 Quakers كيد دارند. خـدا بـا هـر كـس از آن     أها ت كويكرها بر نور باطني به جاي شعاير و آيين
، معتقدنـد  انسـان  باهي كاملهاي معتقد به فساد و ت بر خالف كالوني ،كند. آنان طريق صحبت مي

توان آن را شـنيد. زنـدگي سـاده و     و با سكوت مي دهر انساني صداي خدا را در درون خود دار
تاكيد بر صلح و يگانگي و صرف نظر از نژاد و طبقه و جنس و دفاع از آزادي دينـي و رهبـري   

از باروهاي آنان  هاي ضدبردگي در انگلستان و اعتقاد به صالحيت زنان براي همه مناصب جنبش
فرقه شيكرها نيز انشعابي از اين فرقه در قرن هيجدهم است كه آنان نيز به برابري جنسيتي  است.

 اند. زنان و مردان قائلند و زنان از همان گذشته ايام، نقش رهبري در آن داشته

ن كليسـا وجـود جـادوگري را بـه عنـوان عـاملي مهـم در زنـدگي اروپائيـا          15در پايان قـرن   .26
چـنن بـود:    پاپ درمورد مشكالت جادوگران درسـرزمينهاي ژرمنـي   1482شناخت.فتواي سال 

اعتنا به رستگاري خـود و بـا دسـت كشـيدن از ايمـان       بسياري از اشخاص از هر دو جنس بي"
كاتوليك، خود را به شياطين زن ومرد ميسپارند و با سحر و جـادو و افسـون، و شـعبده گـري،     

هــاي انگــور و ... را نــابود  اي حيوانــات و محصــوالت زمــين و ميــوههــ فرزنــدان زنــان و بچــه
 راهـب وي مصرانه خواستار تعقيـب جـادوگران از سـوي دادگـاه تفتـيش شـد و دو       "..كنند. مي

مور رسيدگي بـه وضـعيت جـادوگران در    أكوب اسپرنجر را مبدومينيكي به نام هنري كرامر و ج
را نوشـتند كـه راهنمـاي     چكـش جـادوگران  اب كت 1486هاي ژرمني كرد. آنها در سال  سرزمين

ايمريچ را پيدا كـرد.   راهنماي تفتيشموران تفتيش عليه جادوگران است و همان اهميت كتاب أم
امـا   ،بـراي تعقيـب جـادوگران اسـتفاده كـرد      فتـيش كليساي كاتوليك تا قرن هفدهم از دادگاه ت

موران أالون با همـان قاطعيـت مـ   هاي پروتستاني بهتر نبود و هم لوتر و هم ك وضعيت در قسمت
 ).(Burman, the inquisitionسبت و پروازهاي شبانه باور داشتند موضوع به  ،تفتيش

رويـا   و با زنجير وارد دادگاه شد. وي گفت كه قديسان در ژاندارك متهم به جادو و بدعت شد27. 
كليسا اين نظر را كـه   15قرن اند كه در بيرون راندن انگليسيها به فرانسه كمك كند. در  به او گفته

آيند، پذيرفت و لذا مفتشـان دجـار    اشباح به طريقي كه ژان توصيف كرده، به ديدن اشخاص مي
ياهاي وي صادق بوده يا اوهام شـيطاني اسـت. سـرانجام    ؤمشكل شديدي شدند كه آيا ادعا و ر

 1431مـتهم كـرده، در    و بند با انگلستان، او را به بدعت و جادو دادگاه با تصميمي سياسي و زد
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در ميدان عمومي شهر در چوبه مرگ سوزاندند. بر سرش كالهـي گذاشـته بودنـد كـه روي آن     
پرست. سرباز انگليسـي شـاهد سـوزاندن وي     نوشته شده بود: بدعتگذار، سرموضع، مرتد و بت

و در سال بعد پاپ حكم عليه او را باطل كرد  25گفت كه تباه شديم، ما يك قديس را سوزانديم!
 پاپ او را قديس اعالم كرد.  1920

بر خالف برداشتي كه شايد بعضي از اين روايت داشته باشند، اين روايت نـه در صـدد تقبـيح    . 28
رهبانيت، بلكه نوعي ستايش از اصل عمل و نيت بانيان است، در عين حال، تذكر به اين كـه در  

هاد است. در خصوص آيه شريفه اسالم روشي بهتر براي نزديك شدن به خدا هست كه همان ج
نيز شبيه اين تصور هست كه گويا قرآن كريم به لحني انتقادي، رهبانيـت را  » و رهبانيه ابتدعوها«

كند، در حالي كـه ايـن كلمـه در     نوعي بدعت حرام (با توجه به ريشه كلمه ابتدعوها) معرفي مي
فرمايـد   ت. قرآن كريم تنها مـي است و فاقد فحواي منفي اس "از نزد خود آوردن"اصل به معناي 

 ساخته خودشان بوده و ما بدان دستوري نداديم.  كه رهبانيت امري الهي نبوده، بلكه دست
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