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*

چكیده
درمس��یحیت ،زنانی كه ازخدا می ترس��ندوبه عبادت او می پردازند وبه امورات
دنیوی وهوس ها پش��ت پا م��ی زنند«زنان راهبه» گفته می ش��ود.این زنان پس
ازگذش��تن،از تعلقات دنیوی ،هم چ��ون ازدواج ودوری از خانواده،به صالحیت
اس��قف كلیس��ا ،به عضویت صومعه در می آیندو ملزم به اجرای قوانینی خاص
وش��اق می شوند.در بررسی های این پژوهش نشان داد كه رهبانیت شرقی بیشتر
بر مبنای قوانین س��نتی انزوا وعزلت گزینی است.امادررهبانیت غربی ،بلكه زنان
عارف (راهبه ها) به عنوان مبلغ ومعلم دینی به س��ایر نقاط فرس��تاده می شوند و
وظیفه ی تبلیغ قوانین كلیس��ایی را بر عهده دارند .قرون وس��طی ،دوران طالیی
راهبه هاست كه توانستند شخصیت های ممتازی را درخود شكوفا كنند و باعث
تعالی وپیش��رفت موضوعات عرفانی ش��وند .دراین دوران شكوفایی فرقه های
متعددی از قبیل فرانسیس��كن ها ،دومینیكن ها و بیگن ها ظهور كردن دكه زنان
درآنها نقش پررنگی داشتند.

کلید واژگان :رهبانیت ،مسیحیت.
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مقدمه

همواره درطول تاریخ دیدگاه های متفاوتی درباره جایگاه زن ابرازگردیده است.كه بابررسی دقیق
این دیدگاه هاافراط وتفریط هایی درآنهادیده می شود.گاه وی رابه عنوان موجوداشرف وبرترخلقت
معرفی كرده اندوگاه آن رابه عنوان ابزاری برای مردان درنظرگرفته اندكه ازخوداختیاروشخصیتی
نسبتا متعادلی نیزوجودداردكه مختص ادیان توحیدی است كه بشریت رامتشكل
ندارد.دیدگاه ً
ازدوجنس می دانندكه مكمل ومتمم هم بوده اندومایه آرامش وتسكین یكدیگرند.امامی توان گفت
اگرچه كم وبیش فرازونشیب هایی درآن دیده می شود.درادیان،دیدگاه خاص عرفانی نیزوجودداردكه
برگرفته ازتعالیم دینی است ونوعی تاكیدبرمعرفت باطنی است.كه هدف خودرا ،رسیدن مستقیم به
خداوندمعرفی می كندواین كار،ازطریق ارتباط نزدیك باخداازطریق دعاورازونیازمی باشدكه منجربه
نوعی ازاتحادعرفانی می شود.درعرفان مسیحی مردان عارف را«راهب»وزنان عارف را«راهبه»می
گویندكه باتكیه برریاضت وانزواوپشت كردن به زندگی دنیوی،پس ازتحمل رنج هاومشقت
های فراوان كه نوعی جذبه واتحادروحانی كه(ازدواج روحانی) نیزنامیده می شود؛دست می
یافتندوصاحب مكاشفات وكرامات ویژه ای می شدندومی توانستنددرحالت عرفانی حضرت مسیح
رادیده وباآن صحبت كنندوبه اتحادروحانی اودست پیداكنند .
در راستای همین امر ودر پی جمع آوری اطالعات دیده می شود كه نهضت های وسیع وگسترده
ای از زنان عارف كه خواستار تهذیب وتزكیه نفس بوده اند در این راه قدم گذاشته وبه موفقیت
های شایانی دست یافته اند وهمین امر سبب شده است كه بتوانند همانند مردان بهپست ها وسمت
های حكومتی دست یابند وبتوانند به مدارج رهبریت دینی برسند این زنان آن چنان همت واراده
ای داشته اند كه جز به اتحاد با خداوند راضی نمی شدند وحاضر بودند در این راه انواع مشقت ها
وسختی ها را تحمل كنند تا به ارزش وكرامت ویژه ای نزد عیسی مسیح پیدا كرده وبه مالقات او
نائل شوند در این مقاله به بررسی این زنان متاهل وبزرگ در رهبانیت مسیحی پرداخته شده واز این
شخصیت ها یاد می شود.
رهبانیت مسیحی

رهبانیت جمع كلمه ی عربی راهب می باشد.راهب ازریشه«رهب»به معنای خوف وترس می
باشدوبه كسی گفته می شودكه ازخدامی ترسدوبه عبادت او می پردازد.درمسیحیت رهبانیت
نوعی شیوه ی ترك دنیا نیزمحسوب می شودكه شامل دوری وبی ارزش بودن زندگی دنیوی است
معادل فارسی آن كلمه ی «ترسا»می باشدكه بعدهاگسترش یافته،به عموم مسیحیت گفته می
شود.سرزمین مصرزادگاه اصلی رهبانیت مسیحی است این منطقه ازلحاظ جغرافیایی كامالبرای
دوری وانزوامناسب بودوبه راهبان مسیحی اجازه می دادكه دورازدسترس ومزاحمت مردم به عبادت
خداوندمشغول شوند.

◊ فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ /سال هفتم .شماره  .25پاییز1394

79

تاریخچه رهبانیت

رهبانیت پیش از ظهور مسیحیت،دربرخی از گروه های یهودی دیده شده است .درتاریخ دونوع
رهبانیت یهودی دیده می شود نخستین گروه ،تراپیوتای 1به معنای شفادهندگان بودندآنان خانه
هایشان را در اطراف دریا بنا می كردند خانه هایشان بر خالف خانه های شهری فاقد هرگونه
وسایل رفاهی بودوتنها آنها را ،از سرمای سخت زمستان وگرمای سوزان تابستان حفظ می كرد.آنان
عمرخود را به مطالعه كتاب مقدس می گذراندند واز خوردن ونوشیدن در طول روزوپیش از غروب
آفتاب پرهیز می كردندوبه خوردن نان ونمك قانع بودند.گروه دوم،اسنیها 2بودند آن ها به طور
كلی لذات را شر می دانستند،ازدواج نمی كردند ونگه داشتن ثروت را ناپسند میدانستند.مقررات
سخت گیرانه ای در میان آنان اعمال می شد(پیترز1961 ، 3م  ،ترجمه توفیقی )194-204: .1384،
درمسیحیت نیز اولین گونه های رهبانی را در میان گروهی به نام انكراتیت 4می توان یافت آنان
نیز ازدواج نمی كردند واز خوردن هرگونه غذای حیوانی پرهیز می كردندتمام عمر خویش را به
ریاضت می گذراندند.البته این شیوه رهبانی درابتدا مورد پسند سران مسیحیت قرار نگرفت وآن
را نوعی بدعت تلقی می کردند.اماباتزلزل كلیساومتحدشدن آن باحكومت پادشاهان،بسیاری از
بزرگان كلیساهامعیارهای اخالقی را زیر پاگذاشتندوبه دنیاپرستی روی آوردندواین امر باعث تغییر
نگرش مردم نسبت به رهبانیت شدودر واقع در آن نوعی تحول به وجود آورد وسبب شد كه رهبانیت
مورد پذیر ش قرار بگیرد وبسیاری از بزرگان به سوی آن روی آورند واز آن تمجیدكنند(لین، 5
1995م ،ترجمه آسریان.)57 :1380 ،
انواع رهبانیت

حدودادرقرن سوم وچهارم میالدی ودرزمانی كه مسیحیت دین رسمی امپراطوری روم
گردیدرهبانیت معروف شدوبه طورقابل توجهی گسترش یافت وده هاصومعه نشین وخانقاه
مركب ازمرد وزن دربیابانها ،اوقات خودرابه دعاومراقبه سپری می كردند.این روش ورویه باعث به
وجودآوردن سه نوع رهبانیت شدكه عبارتنداز:
«راهبان اپوتاكتیك6واژه یونانی به معنای عزلت گزیده  ،در شهرها زندگی می كردند.دركلیساهای
محلی عبادت می كردندوگاهی اوقات شغلی داشتند،اما از نوعی نظام زاهدانه تجرد ،روزه داری
وساده پوشی پیروی می كردند .بعضی ازاین راهبان درعزلت وبرخی دیگردرخانه های جمعی می
زیستند.این نخستین شكل رهبانیت بود و مخصوصا زنان به آن عمل می كردند.
1. Trapiotai
2. Esniha
3. piTerz
4. Enkratit
5. Lin
6. apotactic
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راهبان ارمیتیك 1یاهرمیت ها 2ازواژه های یونانی به معنای بیابان؛ به تنهایی دربیابان زندگی می
كردندوبه ندرت بامردم ارتباط داشتند.آنتونی )356-251(3با نفوذترین راهب هرمیت ها بود،وی
چهارده سال دریك قلعه متروكه زندگی می كردبی آنكه كسی او را ببیند یا او كسی راببیند و بدین
جهت مشهورشد.اسقف آتاناسیوس اهل اسكندریه ،زندگی نامه اورابانام زندگی آنتونی نوشت؛این
كتاب ،الهام بخش بسیاری ازمسیحیان شد تازندگی زاهدانه را انتخاب كند (نقل از ویور،1942 ،4
ترجمه قنبری.)129:1381 ،
راهبان نیمه ارمیتیك5راهبانی بودندكه دراقامتگاه هایی بسیاردورازسایرراهبان زندگی می كردندوآنان
بیشتراوقات خودرادرتنهایی می گذراندند و تقریبا هفته ای یك بار برای عبادت جمعی وتهیه غذا
همدیگررامالقات می كردند.راهبان سینیبتیك 6ازواژه یونانی به معنای زندگی جمعی در صومعه
هایی درشهرهایادرنزدیكی آنهاباهم زندگی می كردند.آنها ازیك برنامه منظم دعا ،مطالعه وكاربدنی
كه به صورت یك قاعده نوشته شده بود،پیروی می كردند .معروف ترین قاعده ها ،رابازیل7كبیر
و بندیكت اهل نورسیا نوشتند.از پاخامیوس 8اهل مصر (وفات )346به عنوان بنیانگذار نخستین
صومعه و خالق اولین قاعده یادمی شود بیشترراهبان امروزی سینیبتیك هستند بنگرید به (ویور،
 ،1942ترجمه قنبری)129:1381 ،
رهبانیت زنان در شرق

معموال شخصی به نام آنتونی (356-251م) می دانند .اودر بیست
بنیانگذاررهبانیت رسمی را
ً
سالگی كلیه اموال خود را فروخته،پول آن را به فقرا داد و به غار دورافتاده ای رفت وروزها را در تفكر
مخصوصا زنان نزد
سپری كرد.چیزی نگذشت كه آوازه او در همه جا پیچید و بسیاری از مردان و
ً
او رفته و در غارهای مجاور او ساكن شدند (نقل از اتهانیوس: 1980،9ص.)92
شكل زندگی گروهی و صومعه ای رهبانی را به شخصی به نام پاكومیوس )346-290(10نسبت
داده اند .وی یك سرباز اخراجی بود وپس از آنكه به مدت دوازده سال با یك تارك دنیا زندگی كرد
نخستین صومعه رادر حدود سال 320در تابینس در كرانه شرقی رود نیل تشكیل داد.مریم خواهر
پاكومیوس نیزبنیانگذار دیرنشینی و صومعه نشینی برای زنان بود (كرنز2008، 11م :ترجمه رشیدی،
1. Ermitic
2. hermit
3. Antony
4. Weaver
5. semi-ermitic
6. Coenobitic
7. 0Bazil
8. pakhamuoss
9. Athanasius
10. Pakhomius
11. Kernez
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 ،1387ص  .)169تازمان مرگ پاكومیوس نه دیرواقع در تابن مصر بنا گردید كه در هر دیر حدودا
صد راهب به عبادت می پرداختند ومریم خواهر پاكومیوس نیز دو دیر رابرای راهبه ها تاسیس نموده
بود (كمبی:1994، 1ص.)109
"ویل دورانت "2مسیحی می گوید:پیوستن راهبه ها (زنان تارك دنیا)به راهبان از قرن چهارم
میالدی شروع شدو روزبه روزكار رهبانیت باال گرفت تا در قرن دهم میالدی به اوج خود رسید.
(دورانت1933،م،جمعی ازمترجمان :1370،ج1ص)390در كتاب سرگذشت مسیحیت آمده:
"در اواخر قرن ششم ،رهبانیت و صومعه نشینی ریشه عمیقی در هر دوبخش شرقی وغربی كلیسا
دوانیده بود.درقرون ده و یازده میالدی اصالحاتی در رهبانیت صورت گرفت.این دوره را دوره دوم
شكوفایی دیرنشینی می نامند.دوره سوم ،اوج دیر نشینی را دوره راهبان فریار در قرن سیزدهم می
دانند (".كرنز 2008،م:ترجمه رشیدی: 1387،ص)123
زن راهبه در كتاب مقدس

دركتاب اعمال رسوالن وكتاب اعمال پولس غالبایك یا چندزن رابه عنوان شخصیت محوری
معرفی می كنندواین زنان كسانی هستندكه توسط یك رسول تغییركیش داده اندوازدواج راترك
وتعلق به خانواده رادرخود ازبین می برند ودرطریق مراقبه،انزواوزندگی زاهدانه قدم می گذارند.
(كتاب اعمال رسوالن باب22آیه)16ومراحل تجلیات روحانی كه همان اتحادبا خداونداست دست
می یافتندواین شایدبه خاطرقداست رهبانیت است كه برمبنای پاكی باطن است كه توانسته ازیك
طرف مردان عارف یاعارفان زیادی ر ابه طرف خودكشیده،وازطرف دیگرزنان وراهبه های متعددی
رامی بینیم كه باپشت پازدن به زندگی دنیوی ،خواهان زندگی زاهدانه درنهضت رهبانی مسیحی
زنان همگام بامردان راهب تقدسات مذهبی وروحانی راانجام داده و باآن كه اختالفاتی كم وبیش
بین آنهادیده می شود اماهمه آنهایك هدف رادنبال می كردند وآن ارتباط نزدیك باخداوندازطریق
دعاومراقبت ازنفس ومتحدشدن بااوست.
الگوهای تقدس:

زندگی مشترك:رهبانیت شرقی مبتنی برنوشته های بازیل كبیر ()320-379بود .یكی از الگوهای
رهبانیت مسیحی مربوط به زندگی مشترك افراداست.راهبه هادركار،دعاوغذامشترك بودندوزندگی
ساده ای داشتند و با همدلی واخوت باهم زندگی می كردند .حیات كامل :مفهوم دیگری كه
آنهااستفاده می كردندحیات كامل است وآن طبق گفته عیسی مسیح می باشدكه فرمود«:پس
شماكامل باشید،همان گونه كه پدرآسمانی شماكامل است»(متی)48:5آنان تمام برنامه های
3

1. Kembi
2. Will dorant
3. Basilthe great
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زندگی رهبانی راكه تحت شرایط سخت فقر بی پولی بود ازرئیس دیراطاعت می كردندوهدف آنان
همان رسیدن به زندگی كامل دینی است.
مهمان نوازی راهبه ها :درزندگی رهبانی شرق وغرب،نوعی تاكیدقهری برمهمان نوازی مومنان
وجودداشت.راهبه هاهمچون راهبان،چه آنانی كه درجامعه به سرمی بردندوچه آنانی كه تنهازندگی
می كردندواجب بود كه اموال خودراباافرادنیازمندتقسیم كنند.آنان هنگامی كه میدیدندنمی توانند
كمكی به فردنیازمندبكنند،یاخواسته ی نیازمندان خالف خواسته های روحی و معنوی آنان بود تنها
كمك ایشان این بودكه به بیابانی می رفتند (ویور.)126:1381 ،
تجردراهبه ها :یكی از اعتقادات رهبانیت مسیحی تجرد و تحریم ازدواج بین آنان می باشد كه
ازنظراسالم كامالمردود می باشدآنان این كاررانوعی پشت پازدن به شهوات ولذت های دنیوی می
دانستندكه مانع رسیدن به مدارج بلندعرفانی می شود آنان به جای ازدواج دنیوی،به ازدواج روحانی
معتقدندكه درآن باحضرت مسیح متحد شده وبه ازدواج روحانی با او دست پیدا می كنند .آنان
شوهرنكردن وحفظ دوشیزگی خودرانوعی حیاوعفت به شمار می آوردندكه ازطریق فایق آمدن
برامرازدواج میسرمی شد؛ دیده می شود حتی در مواردی كه زنان متعهد تصمیم می گرفتندبه زنان
راهبه درآیندازشوهران خودجدامی شدند و از ازدواج خود توبه می كردندویادرصورت زندگی با
همسر مرتكب اعمال زناشویی نمی شدند (ویور ،1942 ،ترجمه قنبری.)126:1381 ،
رهبانیت غربی

برخالف رهبانیت ارتدوكس،رهبانیت غربی مبتنی بر قاعده مشخصی است كه از بندیكت
اهل نورسیا ( )550-480آن راابداع كرد.اوبركارودعاتاكیدداشت وراهبا ن مقیدبودند كه زندگی
خودرامحدود به صومعه ی واحدی كنند(.میشل1998،1م ،ترجمه توفیقی:1377 ،ص« )144طبق
قاعده بندیكت،نخستین بند از قانون رهبانی غرب كه راهبان راوامی داشت تادراروپایی كه به لحاظ
سیاسی متحول بود زندگی كنند.برآنان فرض بود كه به نوعی زندگی رهبانی سنتی گرایش پیداكنند.
امادرواقع راهبان درغرب غالبا زندگی رهبانی غیرعادی داشتند چون موقعیت آنان چنین ایجاب می
كرد.راهبان غربی هرقدر هم كه می خواستند كل زندگی خودراوقف اتحادباخداكنند ،باز غالبا
ناچار بودند به عنوان معلم ،ناصح سیاسی ومبلغ ،انجام وظیفه كنند.راهبان بزرگ ترین كتابداران
غرب واساسا مسئول حفظ تعلیم وتربیت درطول قرون تاریك وسطی،عهده دارنسخه برداری وحفظ
نسخه های خطی بودند وبه علت همین مسئولیت هاست كه ازنظربعضی ازمفسران ،نقش رهبانیت
درتمدن غرب بعداز سقوط رم بسیارمهم بود (.ویور ،1942 ،ترجمه قنبری)128:1381،ازمعروفترین
زنان مبلغ می توان به قدیسه بریگید 2ایرلندوقدیسه هیلدا اهل ویتبانی 3انگلستان اشاره كرد.یكی
1. Michel
2. brigid
3. st.hildaofwhitbv
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ازمعروف ترین مبلغان آن دوران ،بونیفاس(1وفات )755بود .لیوبا 2اززنان مهمی است كه اشعارونامه
های اوهنوزموجوداست.
مادر جولین

3

درقرن چهاردهم ،نماینده ی شایسته ی مكتب عرفانی انگلیس مادرجولین است كه در سال1342
متولد شد و در یكی از حساس ترین دوره های انگلیس كه مصادف با جنگ های طوالنی بود
بسیار فعال نشان داد و به همراه ریچارد رول، 4والتر هیلتون 5نوعی مكتب معنویت گرایی انگلیسی
راتاسیس كردند .جولین در زمانیكه سخت بیمار بود،در هشتم ماه مه ،شانزده الهام از ناحیه خدا
دریافت كرد و آنها را در كتابی به نام «شهودات» جمع آوری كرد« .از عنوان كتابش برمی آید
كه عرفان جولین بر محبت بسیار خدا به عالم خلقت و به همه انسانها تاكید دارد« .شهودات»كه
او تجربه كرد،تصاویر واقعا مختلفی از محبت خدا بود كه در درد و رنج و مرگ مسیح بروز یافته
بود .در یكی از این اوقات،خدا به او دانه فندقی را نشان می دهد و به او می گوید كه كل خلقت
مانند این فندق،كوچك و ضعیف است،با این حال خدا كامال به آن محبت دارد .او می نویسد در
این شی كوچك سه خصوصیت را دیدم :اول این كه خدا آن را آفرید،دوم خدا به آن محبت دارد
و سوم خدا آن راحفظ می كند .از نظر جولین این محبت فراوان خدا كامال دوستانه و مودبانه است
چنان كه در قربانی شدن مسیح دیده شد(عشق فراوان اوبه انسان راجولین باعنوان مادرش خدا بیان
می كند) از نظر جولین،آ گاهی ازمحبت خدا باید به طمأنینه  ،لذت عبادت واحساس كلی لذت
منتهی شود«:او با محبتش ما را می پوشاند و در آغوش می گیرد .این محبت مهرآمیز كامال ما را فرا
می گیرد و هرگز از ماجرا نمی شود»( ویور ،1942 ،ترجمه قنبری)169:1381،
رهبانیت غربی درقرون وسطی

طی قرون وسطی اروپا درعرفان،دوران درخشانی راگذراند و این به آن علت بودكه زمینه های بروز
عرفان مساعد بود یكی از این زمینه این بودكه زندگی مردم معموال برمبنای زهدگرایی بود و راهبه ها
و راهبان راحت می توانستند بر امیال نفسانی وجسمانی غلبه كنند و ندای درونی خود را در مبنای
اتحاد باخداپاسخ گویند و دیگر اینكه مانند سنت شرقی،رهبانیت با ارزش ترین كار و طریقه سلوك
به شمارمی رفت كه باعث می شدانسان به خدا متمركزشود (فانینگ1947 ، 6م ،ترجمه رادمهر،
.)153:1384
1. Boniface
2. Luoba
3. Julin
4. Rechardrolle
5. Walontarhilt
6. Fanning
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رهبانیت زنان درقرن پنجم به شكل مستقل تری ادامه یافت «.در قرون وسطی درغرب ،صومعه
هابه نحوروزافزونی كاركردهای رسمی كلیسا رابرعهده می گرفتند.هنگامی كه امپراطوری روم
ساقط شد و بربرهای متجاوززندگی عادی راتهدید كردند،راهبان برای كمك پاپیش گذاشتند.
صومعه هامركزتعلیم وتربیت كودكان شدونسخه های قدیم(مسیحی وغیرمسیحی)درآنجا نسخه
برداری ونگه داری می شد.صومعه ها مركزرفاه اجتماعی وتوزیع غذاومراقبت های پزشكی به
نیازمندان گشت.راهبان فرهیخته دركلیساوحتی درحكومت غیردینی مشاغلی رابرعهده گرفتند.
وبدین طریق،رهبانیت كه برای دوری ازكلیسای رسمی وپیوندشخصی با خدا آغاز شد حامی
اصلی كلیسا گردید»(ویور ،1942 ،ترجمه قنبری )129:1381 ،و این اتفاقات باعث شدكه زنان
دارای مناصب ومقامات بلند پایه در كلیساها شودو آنها بتوانند همانند مردان پست های رهبری
رابرعهده بگیرند وبسیاری ازمشاغل رادرتملك خوددرآورندوزنان بتوانندصومعه های جداگانه برای
خودتشكیل دهندكه درضمن آن صومعه داران زن ،بسیاری ازحقوق وعناوین والقاب اشرافیت زمین
دار را  ،ازآن خودكردندكه میتوان ازاین حقوق حق حكمرانی برمستعمرات(روستاهاوشهرها)،ضرب
سكه،تجهیزوتهیه ی لشكروحتی دربرخی ازموارد نمایندگی درمجلس رانام برد.صومعه داران زن هم
چنین برخی ازامتیازات ویژه ای اسقفها،نظیرتاج وعصای اسقفی،حق تاییدكشیشان كه درقلمروآنان
عمل می كنند،ازآن خودكردند.این صومعه های بزرگ زنان ،همراه بامدارس وكتابخانه ها مراكز
تعلیمی مستقلی محسوب می شدند.حجم زیادی ازآثارمكتوب به قلم این زنان دانشمندپدیدآمدكه
عبارت بودندازرساله هایی درباره عرفان،هم چنین نمایش نامه،شعرورساله هایی پیرامون تعالیم انسان
دوستانه وعلم پزشكی ( ویور ،1942 ،ترجمه قنبری:1381،ص.)132
1
یكی ازشخصیت های برجسته زنان راهبه درآن دوران،مادرروحانی هیلدگاردبینگنی (-1175
)1098است كه عارفه ای تمام عیاربود.هیلدگارددختریك خانواده نجیب زاده درآلمان بود درسن
هیجده سالگی به صومعه فرستاده شد.اوتوانست قبل ازچهل سالگی به مقام مادرروحانی صومعه
برسدودر انجام منظم مراسم عرفانی بررقبایش كه مردانی ارشدبودندغلبه كندوصومعه ای برای
خودنزدیك به بینگبن دركناره ی رودخانه راین تاسیس كندوتمام دوره حیات خود رابه عنوان واعظ
ومبلغ به سربرد.هیلدگارددارای مشاهدات ومكاشفات زیادی می باشدكه توانست آنها رابه صورت
رمانتیك وروحانی وجذاب بنویسد.اوحتی بعضی نغمات وصداهایی راكه درحین مكاشفات می
2
شنیدضبط می كردوبه این علت به عنوان غیب گو وپیش گوموردتوجه قرار گرفت(.گوتفرید
1996،م :ص)73-97
دركتاب عارفان مسیحی در باره این زن عارفه آمده« :بایداورایكی ازبزرگ ترین نویسنده های
زن درقرون وسطی به حساب آورد،معروف ترین شاهكاراو ،سیویاس 3است كه به معنای (راه های
1. Hildgardbilgeni
2. gottfried
3. Scivias
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وصول به پروردگار)رابشناس میباشد كه شرحی مفصل بربیست وشش رویاومكاشفه درباره ارتباط
خداوند باانسانهامی باشدكه بنابرفرمان آسمانی وبه حكم خدابه رشته ی تحریردرآمده است.یكی
ازمكاشفه های اواین چنین است كه روح القدس به آن میگوید:بگووبنگارآنچه راكه دیده ای
وشنیده ای ...و فریاد و فغان برآروچنین بنویس»(فانینگ1947 ،م  ،ترجمه رادمهر.)169:1384 ،
یكی دیگراززنان معتكف قرون وسطی عارفه وراهبه اهل انگلستان ،كریستینا ماركیت-1096 1
)1160بودكه زندگی اوبیشترشبیه ماجراهای نفس گیرودلهره آور می باشد تا یك قدیسه وعارفه
انگلیسی.اززندگینامه اوفهمیده می شود كه ازهمان آغازكودكی باحجب وحیا زندگی می كرد
وآرزوی دیرینه اش آن بود كه دوشیزگی خودراازطریق راهبه شدن حفظ كرده تقدیم خدا كند.با
آنكه دوشیزگی خود و اعتنا نكردن به امر زناشویی ،سبب خشم والدینش شد و او را تهدید كردند و
حتی به داروهای مهرومحبت روی آوردند اما اوهیچ روی خوشی نشان نداد.علیرغم تمام تالشهای
خانواده اش،كریستیناسرخوش وزنده وخشنود ازعزم راسخ خود در پی مشاهده رویاهای بسیاری
،به عنوان رهبرگروه انزوا طب زهاد قرار گرفت.كریستینا به بسیاری از كرامات الهی رسید ودارای
مكاشفاتی شدوتوانست به موهبت غیبگوی برسد وعنوان شفا بخش را در بین مردم كسب كند.
شهرت وآوازه او به عنوان یك زن قدیس در همه جا پیچید.بامشاهیر بسیاری مالقات كرد تا آنجا كه
هنری دوم برای حمایت وی مال بسیاری به اوبخشید.اسقف مربوطه به او پیشنهاد كرد كه به منصب
مادروحانی سایر صومعه های مشهور فرانسه برساند ولی كریستینا از همه این پیشنهادات سرباز زد
ودر صومعه قدیس البانز 2درانگلستان مشغول عبادت شد (آیبید:1877، 3ص.)56
عرفان جدید در اروپا ی غربی

حدودا در قرن دوازدهم میالدی،اروپای غربی دچار تغییرات ودگرگونیهایی شد .مردم خواستار آن
ً
بودند كه از زیربار كلیسا ودستورات آن شانه خالی كنند و كتاب مقدس رابدون دخالت كشیشان
واوامر آنها ،ترجمه كنند .این حركت باعث روی آوردن مردم به نوعی "عرفان جدید" بودكه بدور از
صومعه ها ودیرها وكلیساها بود.وهمین امر باعث بوجودآمدن فرقه های متعدد در آن زمان می باشد.
دراین دوران جدید،آثار عرفانی به دور ازهر گونه نظارت كلیسا نوشته می شد وتجربه های عرفانی
ومعنوی افراد به طورساده وروان روی صفحه دفاتر نوشته می شد.این تجربه ها باالخص از آن مردم
معمولی بود.وزنان در آن جایگاه ویژهای داشتند (فانینگ1947 ،م ترجمه رادمهر:1381 ،ص.)175
فرقه فرانسیسكن ها

4

یكی از ثمرات این عرفان جدید،بوجودآمدن فرقه های متعددی درجامعه رهبانی است كه هر
1. Chrastaanimarkyate
2. Elbanz
3. Ibid
4. Franciscan
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كدام از این فرقه ها برای خود نظامی خاص و قوانین ویژه تدوین نمودند .ازمهمترین فرقه های
رهبانیت در این دوران می توان به فرانسیسكن ها  ،دومینیكن ها ،بگین ها ،كرملیان  ،فرقه محبان
خدا را نام برد.یكی از نمونه های این عرفان جدید را می توان در فرقه فرانسیسكن ها دید؛ بانی
این فرقه فرانسیس اسیزی می باشد،كه سلوكش تحت هیچ نظام اسقفی قرار نگرفت وطرفدارانش
در صومعه ها ودیرها به انزوا نمی پرداختند .اوخود را وقف فقر نمودودیگران را به آن تشویق می
كردوبر این اساس دومین انشعاب فرقه فرانسیسكن رابنام "پوركلرز" یا "خواهران فقیر"تاسیس نمود
(دیویداسترینگ2000، 1م:ص .)177اووقت زیادی راصرف تبلیغ وموعظه آنان می كرد .یكی
ازمریدان فرانسیس،كه زندگی خود را وقف فقر كرد یك زن عامی به نام آنجال)1248-1309(2
ازاهالی شهر فولینو 3واقع در هفت مایلی اسیزی بود.آنجال به نحو روز افزون خود را در فقر مستغرق
می كرد واز تمام دارایی خود دست كشید،اگر چه همه می خواستند مانع او شوند ولی نمی توانستند
این كار را بكنند.او زنی با سواد بودو می توانست با اقتدا به طریقت فرانسیسكن ها به زندگی مبتنی
بر معرفت وتوبه از گناهان،بر بی ارزشی دنیا و فنای امور مادی تاكید كند« .ومعتقدبودباآنكه
شخصاهیچ است وازعنصركثیف آفریده شده است،باآنكه خداوندخیری دراوخیری كه الیق
حضرتش باشدنمی دیدبااین همه حضرت باری به اومحبت داشت و او نیز می توانست خدارابه
قلب خویش محبت نماید»(آیبید:1887،ص)139آنجال در تجارب بعدی به اتحادباخداوندنایل
آمدبه قسمی كه خداوندمیتوانست به اوبگوید"تومنی ومن توام".آرنالدو ،4شرح كاملتری ازآنچه
كه آنجالدرطی مكاشفاتش ورویاهایش ازخداوندداشته است،ازوی جویامی شودولی اوپاسخ
می دهدكه خداوندیك صورت جسمانی داشت ومن یك كمال وجمال باطنی رادیدم من كل
الخیررادیدم من كمال مطلق رادیدم ،درخششی رادیدم یاكل كماالتی كه درغالب كلمات می
شناختم ولی هرگزنمی توانم آن راوصف نمایم(.آیبید 1887،م:ص)151
فرقه ی دومینیكن ها

دراواخرقرن دوازدهم ،در بستر سازی عرفان جدید فرقه ای ازراهبان و كشیشان فرایری بوجود
آمد كه بانام فرقه "واعظان" یا"خطیبان" یا"دومینیكن ها"مشهور شدند كه به وسیله شخصی به نام
دومینیك گوزمان)1170-1221(5تاسیس شد« .دومینیك برخالف بسیاری از رهبران فرقه های
رهبانی معاصرخودنگران سعادت روحانی زنان بودوآنان راباروی بازبه عضویت فرقه ی خودمی
پذیرفت پاپ هونوریوس نیز مسئولیت خطیراحیا مقامات بانوان رادر رم به وی تفویض كرد.
دومینیك سرپرستی زنان راوظیفه ای شاق وطاقت فرسا نمی دید(».فانینگ1947 ،م ،ترجمه رادمهر
1. Dividstering
2. Angela
3. Foligno
4. Arnaldo
5. Spaniard Dominic guzman
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)189:1381،او اهل تامل و جذبه بود و در خالل یك مكاشفه بخاطر می آورد كه گاه به طرق
مختلف  ،ذهنش در ملكوت رخنه كرده است و بعد ناگهان نوری بر او ظاهر می شد كه اشكهای
فراوانی را كه چون سیل بر گونه اش می بارید پاك می كرد (دومینیك1982،1م:ص.)97
نهضت بگین ها

بگین ها 2نام جامعه ی مذهبی زنان است كه درقرن دوازدهم میالدی پدیدآمدكه زنان دراین
فرقه تعهدی نداشتندجزاین كه دربگین نشین زندگی كنندوازسادگی وعفاف دست برندارند.اگرچه
بعدهامردهانیزخواستارچنین رویه ای شدندكه آنهارا"بگار"می نامیدند (فانینگ1947 ،م ،ترجمه
رادمهر :1381 ،ص.)191
بگین هازنانی بودندكه بر نظامات خانقاهی و ربانی وصومعه ای عالقه ای نداشتنداما می
خواستندكه عمرخودشان رافقط وقف خداوند واوامراوبكنند .این فرقه باالخص دركشورهای جنوب
وسرزمین های راین و فرانسه پدید آمدند .بگین ها معموال به صورت دست جمعی زندگی می
كردند ،گاهی اجتماعات آنها از چهار یا پنج نفر زن تشكیل می شد و گاهی نیزعده ی آنان به
صد نفر بالغ می گشت.آنان باهم دیگر كار می كردند و در آنجا نیز به زندگی خود ادامه می
دادند اما اگر كسی از آنان می خواست،فردی زندگی كند یا مثال ازدواج كندیاواردنظام صومعه
ای شودمختاربود.مهم ترین وبلندترین شروح عرفانی به وسیله ی زنان بگین هابیان شده بود كه
خود نتیجه ی عرفان متحول یافته ی قرون وسطایی می باشد بیشتراعضای فرقه ی بگین هابه سبك
تفسیرشاعرانه ازعشق مهذب یادمی كردند وبه این ترتیب عشق عرفانی رامطرح می ساختندتابه
وصف موجودی بپردازندكه به تمامه مجذوب خداوندیاحضرت مسیح شده است خدایاحضرت
مسیح درنظر ایشان مانند مردجذاب ودلیری به تصویردر می آمد (فانینگ1942 ،م  ،ترجمه
رادمهر.)191-192 :1381،
زنان مشهور درنهضت بگین ها

شرح حال نویس انگاربگین ها،قدیسان وكشیشان بودند.یكی ازاین شرح حال نویس ها ژاك دی
ویتری )1170-1240(3می باشد كه درباره ی یكی از اعضای بگین هازنی به نام ماریا)1177-1213(4
كتاب شرح حال نوشته است .دی ویتری ،چنان دراین كتاب به ذكر قداست وكرامت ماریامی
پرداخت تابتواندحیات آنرا به صورت نمونه ومثالی ازمقامات رفیع عرفانی عرضه دارد(آیبید:1887،
 58-59و  .)16-17دی ویتری حكایت می كند :ماریا باآن كه ازدواج كرده بود.بااین همه،پاكدامن
وبكرباقی ماندوسپس خودراوقف خدانمودوبه تقلیداز زندگی قدیسان وتاسی ازفقرحضرت مسیح
1. Dominic
2. begaines
3. Jic jesdevitry
4. Marie

88

زن دررهبانیت مسیحی

پرداخت ،فقری كه باعث شد وی ازخودچیزی نداشته باشدوگاهی نیزبه تكدی وگدایی می
پرداخت.یكی ازمواهبی كه به اوارزان شده بود،نزول اشك فراوان بودكه چون سیل روان می گشت
وزمین كلیسا آنچنان خیس می شدكه جای پای اودرگل باقی می ماندونیزفغان اوبه قسمی بلند می
شدكه یك كشیش مجبوربودبه اوبگوید كه جانب حرمت نگه دارد(.مارگوت)53-56 :1887،1
ماریا پس از مرگ خود نیز به محبان ودوستان خود كمك می كردودلهایشان راپر یقین و اطمینان
می كرد .یكی از كسانی كه توانست بعداز مرگ ماریا در یك مكاشفه او را ببیند راهبه ای بود بنام
لوتگاردایورسی )1200-1264( 2وی درخانواده ای آلمانی و از خاندانی اصیل به دنیا آمد.او در
سن دوازده سالگی به صومعه ی بندیكیتی منصوب به كاترین نزدیك شهرتراون داخل شدكوتگارد
به عنوان مادرروحانی صومعه برگزیده شد (نقل از آیبید .)153 :1887،یكی دیگرازبگین هامارگارد
یپرسی )1216-1237(3بود كه به سبب مذهب زهدوعرفانش شهرت یافت او در بیست و یك
سالگی فوت کرد واین شایدبه علت برپایی روزه های ممتدوطوالنی بوده است كه درآنها با غذایی
كمترازخوراك یك طفل افطارمی كرده است اودریك خانواده ی اصیل آلمانی وخوب دریپرس به
دنیا آمدودرسن هیجده سالگی تحت تاثیروعظ یك واعظدومینیك قرار گرفت وآیین فرقه ی بگین
هارابه زندگی انتخاب كرد(.نقل از فانینگ1947 ،م ،ترجمه رادمهر :1381،ص)197
مشتیلده ماگدبورگی ،)1210-1282(4یكی ازعارفه های بگینی بودكه خودشخصا داستان زندگی
خودرابازگفته است.اونمونه ای ازبگین هاست كه اززندگی دست كشیدتاراهبه ای تارك دنیا
شودودرسن هشت سالگی باورود به صومعه ی بندیكیتی سنت ماری درهلفتادرشمال آلمان حیاتی
مملو ازتجلیات ومكالمات عرفانی راپشت سرنهاداوتمامی جزئیات حیات روحانی خودرادركتاب
درپی نور الوهیت نوشته است.مشتیلده كامل ترین شروح رادرباره ی نكاح معنوی یاازدواج عرفانی
نوشته است كه نمونه عالی وغایی مكتب بگین هابه شمار می آید.این شرح حال بگین هانشان
می دهد زنان عارف وصاحب مقام به وجودآمده اندكه به هیچ چیزی جزاتحادباخداوندراضی
نمی شدندوباتحمل سختی هاوگذشتن ازحیات جسمانی ودنیوی كوشیده اندبه ارزش های واالی
اخالقی دست یابند(.نقل از فانینگ1947 ،م ،ترجمه رادمهر)200:1381،
فرقه ی محبان خدا

درقرن چهاردهم،باكمك تابلر وسوسوشاگردان اكهارت "فرقه محبان خدا"به وجودآمدكه متشكل
ازاجتماعات كوچكی بودوبه رعایت قواعدی ازقبیل تجرد،انقطاع،اطاعت ومعنویت،انزوای صرف
وعشق فوق العاده به خداوندمی پرداختند (ابنر :1993،ص .)125هاینریش عضوفرقه مزبور ،كشیشی
ازجنوب آلمان بودوبه عنوان مبلغ روحانی به تمامی صومعه ها وخانقاه هاسفرمی كرد دریك سفر از
1. Margot
2. litgardofaywyeres
3. Mirjaretofyprs
4. Mechthildof magdaburg
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خانقاه،دومینیك ماریا مدینگن مخصوص زنان دیدن كرد و با یكی از راهبه های مشهور به نام مارگاردابنر
آشنا شد.و مرقومات و نوشته های آن را خوانده و تجربیات خود را روی كاغذ آورد و توانست نخستین
اثرخود را در عرفان به نام تجلیات بنویسد (فانینگ 1947،م  ،ترجمه رادمهر:1381،ص.)218
مارگارد(«)1291-1350همان مریم مجدلیه است كه بنابر قولی برحسب اعجاز حضرت مسیح از
بیماری جنون شفا یافت و برخی نیز او را همان زن زانیه ای می دانند كه به حمایت حضرت مسیح به
راه راست باز گشت وایمان آورد و از فرط شور و ایمان به حضرت مسیح و عبودیت درگاهش،پاهای
حضرت مسیح را تدهین كرد و از این بابت موردعنایت حضرت عیسی واقع گردید .بنگریدبه):
عهدجدید-متی 27ومرقس15و«) 16دریك نمونه عرفان مادرانه ،حضرت مسیح به هنگام كودكی
موضوع خاص جذبیات مارگارد قرار گرفت و او برحسب طبیعت زنانه اش آرزو داشت تادایه ی
كودكی حضرت مسیح باشد .او حكایت می كند در حجره خود تندیس و تمثالی از كودكی
حضرت مسیح داشت كه شروع به حرف زدن كرد»(فانینگ1947 ،م  ،ترجمه رادمهر)220-1381،
یكی دیگر ازعارفه های مشهوردرقرون وسطی كاترین سینایی( 2م) 1347-1380كه اهل كشور
ایتالیا می باشد .او بزرگترین نفوذ و تاثیر را در اعال درجه ی آن در جماعت معاصر در كشور ایتالیا
برجای نهاد .او هنگامی كه هیجده سال بیشتر نداشت ستاره ی درخشان در آسمان عرفان بود او
گرچه عمركوتاهی داشت اما در عمر كوتاهش جامع تمام مقاماتنظیرعارفه،زاهده،معتكفه،غیب گوی
وشفابخش بود.او نماینده رسمی پاپ والبته خادمه ی خستگی ناپذیراحیای روحانیت كلیسا می
باشد .درسال 1970لقب دكتر یا معلم كلیسا را به او دادند و در این نامگذاری فقط یك نفر دیگر با او
شریك بود وآن ترسای آویلی بود (ریموند1960، 3م:ص«)25هنگامی كه كاترین 21ساله شد نكاح
عرفانی خود را با حضرت مسیح دركمال عشق ودلدادگی نسبت به حضرت تجربه كرد .هنگامی كه
دعا می خواندحضرت مسیح باحضرت مریم باكره ،یوحنای قدیس دومینیك وحضرت داوود بر وی
ظاهر شدند و در این مراسم حضرت عیسی (ع)حلقه ای ازطال مملو ازجواهر والماس رابرانگشت
كاترین كردوفرمود"بامن باش"،درایمان به من من با تو ازدواج خواهم كرد تو با من كه منجی وخالق
تو ام خواهی بود.مكاشفه كم رنگ شد ولی حلقه در انگشت كاترین برای همیشه و فقط برای اوونه
هیچ كس دیگر ،عیان وآشكار باقی ماند»(فانینگ1947 ،م ،ترجمه رادمهر)258:1381،
كاترین بامرگ عرفانی اش درسال 1368ازصورت یك راهبه ی دومینیكی معتكف وزاهدبه
سیمای یك قهرمان اجتماعی مبدل گشت.آوازه ی كاترین به عنوان یك زن مقدس درهمه جای
ایتالیا پیچیدوخبرمرگش همه رامتاثركردوهمه به كلیسا هجوم آوردند،غوغایی عظیم بر پا شد و همه
از جسد او تبرك می خواستندوعاقبت جسدوی راپشت میله های آهنین قرار دادند تا از فشارجمعیت
در امان ماند(.برایدگت:1990،4ص)73
1

1. maryaretebner
2. Citheraneof Siana
3. Raymond
4. Bridget
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عرفان زنان در دوران رنسانس

با آنكه در قرن پانزدهم وشانزدهم  ،با ظهور نهضت اصالح طلبان پروتستان عرفان در برخی از
كشور های اروپایی چون آلمان كم رنگ شده بود اما در اسپانیا همچنان عارفان در پی اتحاد خدا
به صورت نكاح روحانی بودند وبا ظهور صنعت چاپ توانستند ادبیات عرفانی غنی به وجود بیاورند
وبر همین اساس این دوران به« عصر طالیی ادبیات» اسپانیا معروف شد در این زمان به زنان عارفه
یا راهبه جایگاه وسیعی بخشیده شد .آنان تحت حمایت اشراف وحاكمان قرار گرفتند ومقامات
ومنصب هایی را در كلیسا كسب كردند وعرفان تا آنجا رواج یافت كه ورود به آن بر همه میسر
بود وزنان می توانستند با یك سوگند ساده پاك دامنی ،لباس روحانی بپوشند البته توسعه ی فرقه
1
ی عرفانی كرملی ها یا فرقه ی اعضای كوه كرمل در آن زمان براین امر بی تاثیر نبود (آالستایر
:1992،ص.)439
2
در این دوران درخشان عرفان در اسپانیا ترسای آویالیی ()1515-1582به طریقت عرفان گام نهاد
او از خاندانی یهودی-مسیحی بود و خانواده اش جز طبقه تجار اصیل در اسپانیا بودند او در سن
شانزده سالگی وارد مدرسه شبانه روزی شد كه بوسیله راهبه های آ گوستینی اداره می شد او در سن
بیست و یك سالگی برخالف میل پدر خود به صومعه كرملیان (كه پیرو تجسد بودند) رفت و در به
شهر آویالپوت وارد شد و نام رهبانی ترسای عیسوی را بر خود نهاد او تقریبا نه ماه آنجا ماند و طی
این مدت  ،به تجربه های روشنی از وحدت خداوند دست یافت .اوتوانست به بركت دعا ومناجات
 ،تجربه های عرفانی ومعرفتی خود را به نحو موثری بنویسد.شرح حال ترسا كاملترین توضیحات
درباره ی تجارب عرفانی اوست به جز این (كتاب قصر باطنی)درباره تعالیم عرفانی او نوشته شده
است اما مهم ترین اثر بزرگ او طریقت كمال است كه راهنمای عملی برای دعا كردن ومناجات
خواندن ،تامل ومراقبه برای راهبه هاست ترسا در سال 1584مرد ودر سال 1622به عنوان قدیسه
شناخته شد ( نقل ازفانینگ1947 ،م  ،ترجمه رادمهر.) 304- 307 :1381،
در كتاب كالم مسیحی آمده «شاید قدیسه ترسای آویلی بزرگ ترین فرد در میان نویسندگان
مسیحی است كه در باره ی مراحل وانواع دعاهای صوفیان مسیحی بحث كرده است وی زندگی
مومن را مانند قلعه ای ترسیم می كرد كه خانه های متعددی دارد و مسیح در وسط آن قرار گرفته
است .نفس آدمی برای رسیدن به عیسی باید از آن خانه ها عبور كنند تعداد آن خانه ها هفت وهر
كدام نشانه ی مرحله ای از دعاست(.میشل1998 ،م  ،ترجمه توفیقی )148:1387،
دراواخرقرن هجدهم واوایل قرن نوزدهم در فرانسه الیزابت تثلیثی)1906-1880(3در خانواده
ی نظامی به دنیا آمد الیزابت در خرد سالی اعالم كرده بود كه«من می خواهم راهبه شوم» ودر
سن10سالگی پس از اینكه نخستین مراسم مذهبی خویش رااقامه كرد از كلیسا سر در آورد وبه
1. Alastair
2. Tersaiavili
3. Elizabe ththetrinity
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صومعه ی كرملیان پیوست و"اعالم كرد كه دیگر گرسنه نیستم و خدا مرا سیر كرده است اغلب
بعد از هر دعا و نیایشی مدعی می گشت كه آه! عجب كه خداوند مرا رزق و روزی عطا فرموده
است" (الیزابت1952،م .)3-12 :او در سن  21سالگی و در آ گوست سال 1901یكی از راهبه های
دیر كرملی شد وبعدا به نام رهبانی" الیزابت تثلیثی" معروف گردید.
در قرن بیستم نیز می توان از خواهر فاوستینا كوالسكا)1905-1938(1به عنوان عارفه وراهبه در
لهستان نام برد .او در سن هفت سالگی برای نخستین بار ندای خداوند را در روح خود شنید كه
او را برای ورود برای زندگی مذهبی دعوت می كرد او می گوید كه حضرت عیسی بر وی ظاهر
شده واز او خواسته كه به یك صومعه داخل گرددو سپس او را هدایت كرده تا به فرقه ی «جماعات
عابدان» در آید .از نظر فاوستینا سكوت عنصری اساسی است وبرای آنكه بتوان ندای خداوند را
در درون شنید باید هر كسی در نفس خود سكوت را بیاموزد و آن را در زندگی پیشه گیرد وبر آن
مداومت نماید ونه فقط سكوت ظاهری بلكه سكوت باطنی الزم است ویك نفس زیاده گو تهی از
هر چیز است (نقل از آیبید:1887،ص.)66
نتیجه گیری

می توان نتیجه گرفت كه رهبانیت مسیحی كه از نوعی ترس وبیم از خداسرچشمه می گیرد و
باعث مقید شدن راهبان وراهبه ها به عبادت وانجام اموراتی می شود كه روح ونفس شان را از هوا
وهوس های دنیوی پاك نگه دارد وآنها را از آلودگی های شیطانی حفظ می كند  .زنان(راهبه)دیده
می شود كه همراه راهبان توانسته اند كه به انزوا پرداخته وزندگی تجرد ودوری از خانواده را تحمل
كنند تا به مدارج عالی عرفانی رسیده وبتواند از طریق اتحاد با مسیح به اتحاد با خداوند برسند.
رهبانیت شرقی كه مبتنی بر نوشته های «بازیل كبیر» است در مذهب ارتدوكس نمایان است
بیش تر به مسائل گوشه نشینی وانزوا ومسائل عبادی ومضامین باطنی پایبند است وبر همین اساس
انواع واشكال رهبانیت اولیه به وجود آمده است الگو های تقدسی از قبیل زندگی مشترك راهبه ها
وتجرد آنها در همه ی اشكال رهبانیت دیده می شود وحتی بیش تر از مردان رهبانی ،مورد استقبال
زنان راهبه قرار گرفته اند.
رهبانیت غربی نیز كه بر مبنای قاعده ی مشخصی از «بندیكت اهل نورسیا» می باشد با راهبان
شرقی متفاوت بوده وزنان راهبه مجبور بودند هم چون مردان راهب به عنوان مبلغان دینی به سایر
مكان ها اعزام شوند وبه عنوان معلم وناصح سیاسی انجام وظیفه كنند.از مهم ترین قدیسان می توان
به قدیسه بریگید در ایرلند،قدیسه هیلدا در انگلستان نام برد كه جز زنان مبلغ به شمار می رفتند.لیوبا
نیز از زنان مبلغ مهمی است كه در آینده ی مبلغان آلمان تاثیر گذار بوده است اما می توان دید كه
بر اثر همین مسئولیت هاست كه زنان راهبه در غرب به پست ها وسمت هایی واالیی دست یافتند.
بهترین دوران شكوفایی زنان راهبه را می توان در قرون وسطا دید وآن به "عصر طالیی" عرفان نیز
1. faustinikoyacskj
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معروف است واین آز آن جهت است كه عرفان به نوعی عمومیت یافته ومبنای زندگی اقدس وپاك
در بین عوام  ،زهد گرایی وسلوك رهبانی شناخته شده بود ونوعی ارزش نیز به حساب می آمد وهمین
امر باعث تسهیل امور عرفانی از قبیل غلبه بر امیال نفسانی وجسمانی شده بود.
یكی از زنان ونویسندگان برجسته ی قرون وسطا هیلگارد می باشد كه آثار شایان وقابل ذكری
در زمینه ی راه های وصول به خدا وروش ارتباط با او تالیف كرده است .از كریستانا ماركیت
انگلیسی نیز به عنوان یكی از زنان معتكف در قرون وسطا نام برده می شود كه توانست در مكاشفه
های خود به مالقات مریم باكره رسیده وبا او دیدار كند.در دوران جدید عرفان در اروپا حدودا
در اویل قرن دوازدهم كه عرفان حالت مستقل از كلیسا به خود گرفته بود فرق عرفانی متعددی از
قبیل فرانسیسكن ها ،دومینیكن ها وبیگن ها به وجود آمده اند كه در درون آنها زنان فراوانی دیده
می شود كه به مدارج متعالی عرفانی دست یافته اند از مشهور ترین زنان عارف می توان به «آنجال»
اهل آسیزی جزو فرقه ی فرانسیسكن ها،شرح حال مفصل از زنی به نام ماریا از فرقه ی بیگن ها كه
دارای كرامات وتقدسات فراوانی می باشد ،دیده می شود.
لوتگارد،مارگارت یپرسی وكریستانا نیز جزو زنان مشهور در فرقه ی بیگن ها هستند كه شرح حال
این زنان نشان می دهد باتحمل سختی ها ومشقت های فراوان ودست كشیدن از حیات جسمانی
ودنیوی كوشیده اند به ارزش های بزرگ اخالقی دست یابند(.فانینگ1947 ،م  ،ترجمه رادمهر،
)200:1381
در عصر رنسانس همزمان با قرن شانزدهم میالدی دیده می شود با آنكه با ظهور اصالح طلبان
پروتستا ن عرفان ومضامین عرفانی كم رنگ شده بود اما در اسپانیا ادبیات غنی عرفانی به وجود
آمد كه زنان راهبه ها در این میان تاثیر گذار بوده وحتی توانسته اند بر اثر فعالیت ها وكوشش های
فراوان خود به حمایت اشراف وحاكمان دوران خود نایل شوند وبه مقامات حكومتی برسند بعضی
ها عامل آن را توسعه ی فرقه ی عرفانی كرملی ها یا فرقه ی اعضای كوه كرمل می دانستند .در
این دوران طالیی اسپانیا بود كه ترسای آویلی به عنوان برجسته ترین چهره در عرفان شناخته شد
وتوانست كتاب مشهور خود به نام قصر باطنی را بنویسد كه راهنمایی عملی است برای دعا كردن
ومناجات وتامل برای راهبه هایی است كه می خواهند در این راه قدم بگذارند.
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