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شناخت اندیشهها و سیر و سلوک عرفانی بانوی عارف آلمانی مشتیلد
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(تاریخ دریافت مقاله -59/60/11:تاریخ پذیرش مقاله)59/65/22 :

چکیده
عرفان زنانه پدیدهای است که در مسیحیت نسبت به دیگر ادیاان ابراییماب باه
شکل گستردهتری نشو و نما یافتهاست و فرقهیا و نهادیایب صارفا زناناه در ن
بروز و ظهور کردناد کاه مایمبب بارای عاار باانوان مسایحب شادندش مشاتی د
ماگدبورگب یکب از این زنان عار بود که سایر و سا وع عرفاانب را بار ،اناه،
،انواده ،دارایب و ازدواج ترجیح داد و ابتدا به سا بگاینیاا در بگایننشاین
در مد و در انتها بهعبوان رایبه وارد صومعه شدش کتابب به نام نور جاری الهب به
نظم و نثر نگاشت که نظرات و عقاید عرفاانب ،ف سا،ب ،ماییبب و ا ،قاب او را
بازتاب مبدید؛ اثری که ،ود ،ن را محصول کشا و شاهوداتم مابدانساتش
دیدگاهیای وی ادبیاتب زنانه و گاه فمیبیستب دارنادش مشاتی د نظاام رویانیات
ک یسایبِ زمانِ ،ود را نیازمبد اصا مابدیاد و از ن باا ال،ااظب تباد انتقااد
مب کرد که مغضوبیتم را در پاب داشاتش باا بررساب توصای،ب ماوارد ت رباب،
معرفتب و عقیدتب در کباار تاریچةاز زنادگب مشاتی د ماگادبورگب ،باه ساوی
شبا،تب از اندیشهیا و سیر و س وع عرفانب او یرکت مبکبیم که یاد ایان
مقاله استش
کلیدواژهها :بگین ،زن ،عرفان ،مسیحیت ،مشتی د ماگدبورگب ،نور جاری الهبش

5ش دانشیار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه تهران (نویسبدۀ مسئول)ش
Email: gelmi@ut.ac.ir

3ش دانم مو،تز کارشباسب ارشد ادیان و عرفان ،دانشگاه تهران.
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مقدمه
زنان عار مسیحب در میانه و اوا،ر قرون وسطب در سرزمینیای اروپایب سر بر وردناد
و به،صوص پس از یی دگارد بیبگبب 5و با تیثیرپییری از او ،یم بر تعدادشان افزوده شد
و یم تعالیم و نظرات و رایشان بیشتر به مبصز ظهور رسیدش عرفان و ریبانیت مسایحب
تا دوران مشتی د ماگدبورگب( 3ایل ماگدبورگ )9متیثر از موارد متعددی بود4؛ اماا چهاار
فرقز اص بِ ببدیکتب ،1سیسترسیانب ،6فرانسیسب 2و دومیبیکباب 8بار زیسات عرفاانب و
دنیوی مشتی د و سایر عارفان ن زمان مؤثرتر بودهاندش ظهاور زناانب باه ناام بگاین 3در
سرزمینیایپست 50در اروپا ،در یدود 5300م نیز قابل توجاه باود کاه جببششاان باه
سراسر اروپا راه یافتش مشتی د یم ابتدا ی بگین شد و اوا،ر عمرش را در صومعهای در
زاکسن 55به نام ی ،تا 53سپری کرد.
مشتی د ،عارفب لمانب بود که با نگارش کتابب با عبوان نور جاری الهب(الوییات)،59
مشب عرفانب ،ویم را یویدا کرد و بسیاری از بزرگان عرفاان مسایحب ،مانباد مایساتر

5ش 5523-5038( Hildegard of Bingenم) قدیس عار  ،فی سو  ،متیله ،طبیا ،،موسایقبدان ،شااعر
ادی ،،نقاش و ایل سیاست لمانب بود که در جوانب وارد صومعز ببدیکتب شد و در میاانساالب صاومعز
،ودش را در نزدیکب بیبگن تیسیس کردش وی کت ،متعددی در یوزهیای فاو نگاشات و باا فسااد در
ک یسای زمانم مبارزه کردش مشایدات عرفانب او به گ،تز ،ودش از دوران کودکب غااز شاد و بسایار از
تمثیل «نور» برای ،داوند بهره مبگرفتش
2. Mechthild of Magdeburg

9ش  Magdeburgشهری در کشور لمان و مرکز امروزی ایالت زاکسن -نهالتش
4ش از ن جم ه :یینیای سرّی قدیم ،فریبگ ی بیستب و ف س،ز یونانب ،عقاید گبوسب ،عقاید یرمساب،
عهد عتیق ،عرفان و ف س،ز یهودی ،عیسب و عهد جدید ،باای بیاباانگارد ،پاولس رساول ،ک مبات
اسکبدرانب ،اوریگن اسکبدرانب ،گوستین قدیس و دیونیسیوس ریوپاگوسب یا دروغینش
5. Benedictine
6. Cistercian
7. Franciscan
8. Dominican
9. Beguine

50ش  Low Countriesمباطقب پست واقع در اروپای غربب و در باالی دریای شمال است که امروزه
کشوریای ی بد و ب ژی و لوکزامبورگ را شامل مبشودش
55ش  Saxonyاز ایاالت امروزی کشور لمان در شر این کشورش
12. Helfta
13. Flowing light of the Godhead(Divinity)= Das fließende Licht der Gottheit
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اکهارت 5را متوجه ،ویم سا،تش نور جاری الهاب در ی،ات بچام و باه زباان لماانبِ
س ،ی میاناه 3نگاشاته شاده کاه گویاا شام بچام اول ،در زماان بگاین باودنم در
ماگدبورگ نوشته شد و بچم ی،تم ن در ی ،تا و در زمانب دیکته شدهاست که رن اور
و ناتوان و شاید یتب نابیبا شده بودش کل اورا پراکبدۀ اثرش ،بهوسی ز اعتارا شابویم
یایبریم یالهای 9جمع وری و سازماندیب شدهاستش در واقع مب توان او را از نچساتین
عرفااای مساایحب نامیااد کااه بااه زبااان بااومب و مااادریاش و نااه بااه التااین کتاااب
نوشتهاست[]13,pp73-74; 16,pp154&159; 18,pp61-62ش قدیمبترین نسچز موجاود
لمانب کتابم به قرن چهاردیم می دی مبرسد که در ساال 5865م باه دسات کاارل
گریت ،4کش و بهوسی ز گال مارول 1در 5863م مبتشر شد که یمان نسچهای است که
به دست یایبریم نوردلیبگبب 6در قرن چهااردیم مای دی باه لماانب ع یاای میاناه2
برگردانده شدهاست[]16,p157ش کتاب مشتی د به نثر و نظم ،و مم و از رایاهیاای ادباب
است؛ چبانکه در ن گ،توگویا ،استعارات و تشبیهات گوناگون ،تمثیالیاا و یکایاات،
داستانیای ا ،قب به یالت نمایمنامهای ،دعایا و عباادات ،نقادیاا ،پباد و انادرزیا و
عباصر کتاب مقدسب به،صوص تحت تیثیر غزلغزلیای س یمان و مزامیار داوود ماوج
مبزندش بازیگران اص ب کتابم ،نْ،اس، ،8داوناد ،عشاق و ایساساات3اناد[Ibid,pp157-
]158ش
برای شبا،ت بهتر مشتی د ،در این پژویم با ا،ی روش توصی،بِ ماوردی ،ابتادا باه

5ش 5938-5360( Meister Eckhartم) متیلااه ،فی سااو و عااار مساایحب لمااانب کااه عضااو فرقااز
دومیبیکنیا بودش نوشتهیایم به لمانب است و بر ن زبان بسایار تیثیرگایار باودهاساتش او صاای،
کت ،متعددی در باب عرفان و موعظه و ک م است و دیدگاهیایم بیشتر به ویدت میان موجاودات
و پروردگار اشاره دارندش وی به،اطر عقایدش با ایل ک یسا نیز درگیرییایب پیدا کردش
2. Middle Low German
3 Heinrich Halle = Henry of Halle = Heinrich von Halle

4ش 5883-5802( Karl Johann Greithم) اسق کاتولی سوئیسب و مورخ ک یساش
1ش 5823-5809( Gall Morelم) شاعر ،ادی ،و دانشمبد زیبایبشاباس سوئیساب و متچصاص در ع ام
تع یم و تربیتش
6ش  Henry of Nördlingen = Heinrich von Nördlingenکشیم کاتولیا لماانب در قارن چهااردیم
می دی که از او نامهیا و رساالت و نوشتهیایب به جا ماندهاستش
7. Middle High German
8. soul
9. senses
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معرفب فرَ اص ب ریبانب مسیحب ،بگینیا و ان من ی ،تا مبپردازیم و بعد شار یاالب
از وی را ذکر مبکبیم و سپس با توجه به اثرش ،ماوارد ،داشباساانه ،کیهاانشباساانه،
انسانشباسانه و معرفتشباسانه و یم چبین اصول ا ،قب ،انتقادات ،اندرزیا ،اثرپییری و
اثرگیاری او را بیان ،واییم کرد ،با این توضیح که پراکبدگب موضاوعات و بابنظماب و
مبس م نبودن مبایث در نور جااری الهاب ،و تودرتاویب و ا،ات ماوارد فاو در ن،
ت،کی نها را سچت و گاه ناممکن مبسازد؛ اگرچه این نایمگونب مبایث نباید ماا را از
توجه به ادبیات این کتاب دور کبد.
دربارۀ پیشیبز این تحقیق و ضرورت ن ،باید گ،ت که تاکبون به زبان فارساب یای
کتاب ،مقاله و در کل پژویشب مستق به مشتی د ماگدبورگب نپردا،تهاست؛ با این یال
ترجمهیایب به این زبان به تعداد اندکب موجود است که ن یم به صورتب محادود از او
سچن گ،تهاند؛ مث در کتاب عارفان مسایحب ،در بچام مرباو باه بگاینیاا قسامت
کوتایب به معرفب مشتی د و نقل مطاالبب از او ا،تصااص داده شادهاسات[ ،2ص-305
]303ش در کتاااب دیگااری بااا یمااان عبااوانِ عارفااان مس ایحب ،اشاااراتب گاایرا بااه وی
شدهاست[ ،5ص]504-509ش ص،حات پراکبدهای از کتاب نیایم نیز از مشتی د و بر،اب
بیاناتم عباراتب را وردهاسات[ ،53ص 25و 906و 993و 944و]910ش در کتااب تااری
ک یسای کاتولی به مشتی د اشارهای بسیار کوتاه شدهاسات[ :8ص]566ش در کتااب زن
در مسیحیت ،به او و کتابم نظری بسیار اجمالب شدهاست[ ،3ص]83-85ش مقاالتب باه
زبان فارسب یم یست که اشارات اندکب به وی دارند که از ن جم ه مبتوان باه مقالاز
«عرفان مسیحب در لمان ،قرن سیزده و چهارده می دی» اشاره کرد کاه در قسامتب از
ن به زندگبنامه و افکار وی پردا،ته شدهاست[ ،9ص ،]50-8یمةبین مقالز دیگری با
عبوان «از سپهر غرباب :عرفاان لماانب» یسات کاه تبهاا در دو پااراگرا باه مشاتی د
مبپردازد[ ،3ص]65ش
فرقههای اصلی رهبانیت مسیحی
م) بانب ایان فرقاز عرفاانب اساتش
ببدیکتبیا« :قدیس ببدیکت
مطابق با اصول مدون ببدیکت ،صومعه یمانبد ی ،انواده بود که رئیس 3ن ،پادر ایان
،انواده به یساب مب مدش ریاضت در این فرقه بر اساس میانهروی و اعتدال بود و رایا،
نورسیایب142-480(»5

1. Benedict of Nursia
2. abbot
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یم شچصب بود که باید از مسیح ،قانون یاکم بر صوامع و رئیسم اطاعت مابنماودش در
نظام ببدیکتب برای رایبان سه کارِ اص ب در نظر گرفته شاد کاه عباارت بودناد از :کاار
یدی(که اغ  ،در زندگب ریبانب قرون وسطب باه فراموشاب ساپرده مابشاد) ،مطالعاز
رویانب(مطالعز کتاب مقدس و دیگر کت ،رویاانب و ت،کار و تعماق در نهاا) ،و کاار و
مشغ ز مربو به ،دا(پرستم ییبب)[ ،50ص]563ش
سیسترسیانبیا :این فرقه را «قدیس روبرت مولسمب5550-5032(»5م) در فرانساه
ای اد کردش نان بهمبظور بازگشت به ساادگب و بابریاایب نچساتین رایباان ببادیکتب،
مبکوشیدند تا یر چه بیشتر ،ود را با عشق به ،دا بیارایباد و باا ،اوشرویاب تان باه
ریاضت مبدادند[،5ص]503-508ش به گ،تز عرفان طریقت سیسترسیان ،قانونب که مدبّر
ییات باطبب الهب است ،عشق است و محبت رابطهای است که ویادت ییاات الهاب را
موج ،مبشود[ ،6ص]416-411ش عار سیسترسیانب مبرود تا یر چه بیشتر مطابقات
ارادۀ بشری را با ارادۀ الهب تحقق بچشد[یمان ،ص]413ش «برناارد ک یروویاب-5030(»3
5519م) از معرو ترین سیسترسیانیا بود که تا زماان مارگم ،بایم از  510صاومعه
برای ،وایران رای ،تیسیس کرد[ ،2ص]561ش
فرانسیسبیا :ببیانگیار این فرقه «قدیس فرانسیس سیزی5336-5583(»9م) است
که زندگب عرفانب ،ود را با گدایب شروع کرد و ترجیح داد بین جیامیان زندگب کباد و
نان را تیمار نمایدش او ،ود را وق م کز فقر نمود[یمان ،ص]526ش قانون و شکل زندگب
فرانسیسکنیا بدین گونه بود :زندگب با اطاعت ،پاعدامباب و بادون یای گوناه دارایاب
یعبب پیروی از تع یم و الگوی عیسب مسیح[ ،50ص]303-305ش رمان فرانسیساب ساه
نکتز محوری را در بر داشت که عبارت بودند از فقر ،تواضع و سادگب[ ،8ص]516-511ش
در سال 5353م ،فرانسیس باه باانوی قادیس ک یار سایزی5319-5534( 4م) اجاازۀ
سا،ت صومعهای برای زنان را داد[ :4ص]5084ش
1
دومیبیکنیا :مؤسس این فرقه قدیس دومیبی د گوزمان (5335-5520م) بود که
توجهب ویژه به سعادت رویانب زنان داشت و نان را با روی باز به عضاویت فرقاز ،اود
1. Robert of Molesme

3ش  Bernard of Clairvauxمتیله ،عار و واعظ مسیحب فرانسوی استش او را دومین بانب فرقاز ریباانب
سیسترسیانب مبنامبد.
3. Francis of Assisi
4. Clare of Assisi
5. Dominic de Guzmán
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مبپییرفت تا جایبکه پاا یونوریاوس ساوم5332-5510(5م) نیاز مسائولیت ،طیار
اییای مقامات بانوان رای ،را در رم به وی ت،ویض کرد[ ،2ص]583-588ش دومیبیکنیا
به وعظ و تربیت اشتغال داشتبد و ،ویم را جزو رایبان سائل قرار مبدادند؛ زیارا یاق
نداشتبد از یی مالب جز صدقه است،اده کببدش عارفاان دومیبایکن لماانب برناماهیاای
نویبب را برای س وع پیروانشان تعیین کردند که عبارت بودند از :تس یم شدن کامل باه
مشیت الهب؛ روی گرداندن از ،ویشتن؛ و ترع یمز تصاورات یساب(یتب تصاور ،اود
مسیح)ش ید از این س وع عارفانه ،اتحاد قویِ سال با ،داوند بود ،بهگونهای که یای
ی از امور دنیا نتواند بین او و ،دا فاص ه ای اد کبد[ ،55ص]546ش
بگینیا :با توجه به محدودیتیای مردساالرانز ن زمان ،جواز پا یاا و اساق،ان باه
زنان این امکان را مب داد تا ،انوادهیایشان را ترع نموده ،به صومعه در یبد؛ اما صاوامع
یمچبان تحت نظر مردانِ ک یساایب باود[ ،1ص]531-534ش رایباه از نظار ک یساا ،زن
رمانب به یساب مب مدش با اینیال زنان از یمز مقامات ک یساایب محاروم بودناد و باه
یمین دلیل ،کاتاریا 3و والدوسینیا 9که نظر مساعدی دربارۀ زنان داشتبد ،جیابیت پیدا
کردند؛ البته در یوزۀ ک یسا نیز صومعه ،سرپباه و امکانات عم ب را کاه جامعاه از زناان
دریغ کرده بود ،برای زنان م رد و بیوه فرایم ساا،ت[ ،8ص]566ش باا ایان یماه در ن
دوره ،راه یافتن زنان طبقات متوسط و پایین بهع ات پار باودن صاومعهیاا یاا نداشاتن
جهیزیهیای الزم برای ورود به صوامع ،دشوار بود[ ،3صص ]80-23و ایتماال باه یماین
دالیل بود که ،انهیای تازهسا،ت روئاسایان ،4پرمونستریتبسایان 5و دیگار گاروهیاا و
رم بود که از 5356م تا زمان مرگم در ایان مقاام

5ش  Pope Honorius IIIاز پا یای ک یسای کاتولی
باقب ماندش
3ش  Catharsنهضتب است مسیحب متیثر از گبوسیان و مانویان در قرن یاازدیم مای دی کاه معتقاد بار
ثبویت ،مچال با س س همرات ،ک یسایب ،عشای ربانب و دوزخ و برزخ ،و موافق با ریاضات ،زیاد،
عرفان و تباس بود و در قرن پانزدیم می دی با غاز ت،تیم عقاید در اروپا ،بدعتکار شبا،ته و
نابود شدش
9ش  Waldensiansنهضتب مسیحب در قرن دوازدیم می دی باود کاه باه دسات پیتار والادوس ( Peter
 )waldoتیسیس شدش نها معتقد بودند که باید به ایمان مسیحبِ اولیه بازگشت و مانبد عیسب در
فقر زیست و شاگرد یقیقب او بودش این نهضت در امور دیبب مانبد موعظه ،قائل باه براباری زن و
مرد بودش در سال 5351م ،ک یسا در شورای التران ،نان را بدعتگیار اعا م کارد کاه مب ار باه
نابودیشان گردیدش
4ش  Arrouaisianفرقهای مسیحب است که در قارن یاازدیم مای دی تیسایس شادش نهاا باه ریاضات و
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فرقهیای اص یگر مانبد بگینیا ع وه بر مردان ،گاروه بزرگاب از زناان را نیاز ج ا ،و
جیب کردند[]23,p19ش
ریشهیای جببم بگینیا در تغییرات اجتماعب و مییببِ قرون وسطب بودش در یالب
که اص یات گرگوری 3ت ش داشت که نظام رویانیت ک یسایب را با اییای ا ،قیات و
معبویات ،نیرومبد کبد ،گسترش شهرسازی و رشد و توسعز اقتصادی ،سؤاالت جدیادی
را دربارۀ زندگب مسیحگونه در دنیا برای ماردم عاامب و غیار رویاانب باه وجاود ورده
بود[]24,p66ش جببم بگیبب نیز پدیدهای شهری بودش بگینیا زنان عامب و غیر رویاانب
با ی زندگب مییبب مب،رد یا اشتراکب و جمعب بودند؛ اما قواعد و پیمانیاای ماییبب
رسمب یمةون فقر ،باکرگب و سرسپردگب به ی طریق زندگب ریبانب را اتچاذ نکردناد
و بهوسی ز ک یسای کاتولی بهعبوان رایبهیاا در نظار گرفتاه نشادند ،ولاب در عاو ،
،ودشان را به زندگب فداکارانه و عابدانه متعهد کردند[]22,p329; 24,p66ش ایان م،هاوم
زندگب مییبب بدون تعهدات رسمب یاا ردّ ماال فاردی ،باهطاور طبیعاب باا تیکیاد بار
رویانیت باطبب ،روابط شچصب با ،دا و انتقاد رشدیاببده از شکلگرایب دیبب باه ان اام
رسید[]25,p320ش
در دورۀ اولیز جببم بگیبب ،تقریباَ یدود 5530م تا 5390م ،بگینیا باهطاور غیار
رسمب در اجتماعات زاد و ببقاعده ،بدون ویژگبیا و ضامایم نهاادی و ساازمانب گارد
مدندش این امر تقریباَ در 5390م تغییر کارد ،زماانب کاه گاروهیاای بگیباب شاروع باه
مالاندوزی و کس ،دارایب کردند ،م موعهای از مقررات را برای یکومت بر زندگبشاان
بهصورت ی ان من اتچاد کردند و ،ودشاان را بارای زنادگب مانباد نهاادی دیباب در
بگیننشین 9ماده کردند[]23,p36ش بگیننشینیا جایب بود که بگاینیاا در ،اناهیاایب

گوشهنشیبب برای کس ،معرفت گرایم داشتبد و بارای ایان یاد قواعادی معاین را بارای ا
اعضایشان ترتی ،دادند و دیریایب زنانه و مردانه در بیشهیا و جبگلیا ببا کردندش
5ش  Premonstratensianی فرقز مسیحب کاتولی بود که در 5530م به دست سبت نوربرت ( Norbert
 )of Xantenدر فرانسه تیسیس شد و دارای قواعد و قوانیبب مشچص برای ،ود باودش ایان گاروه
تیثیر بسیاری از سیسترسیانیا پییرفتبدش نها دارای گرویب زنانه یم بودناد کاه باهوسای ز یا
بانوی رایبز رئیس اداره مبشدش
3ش  The Gregorian Reformsکه بهوس ز پا گرگاوری ی،اتم (5081-5051()Pope Gregori IVم) در
یین زعامتم بهعبوان پا از  5029تا 5081م غاز شدش
3. Beguinage
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کوچ یا وایدیای بزرگتر جمع شده ،یول ی ک یسا زندگب مبکردند؛ در نجا نهاا
مدارسب را برای تع یم و تربیت درونگرویاب ساا،تبد و باه ت اارت و کاار در صابعت
پارچه و مبسوجات روی وردند که عامل اصا ب اساتق ل و دوامشاان یام یماین باود،
یمةبین بیمارستانیایب برای زنان فقیر و سال،ورده دایر کردندش در واقاع یار ان مان
بگیبب دارای یالتب از ،ودمچتاری بود[]25,p320ش زناان زیاادی باه یا بگایننشاین
پیوستبد که بر،ب از نها به این ع ت بود که نمب،واستبد ازدواج کببد و بر،اب دیگار
یم ثروت یا شین و پایگاه اجتماعبای نداشتبد که بتوانبد باه صاومعز رایباهیاا دا،ال
شوندش با این یال برای یر دو گروه تاازهوارد ،اصال بار عرفاان عم اب و عباادات روزاناه
بود[]24,p67ش
صومعة هلفتا
صومعز زنانز ی ،تا ا که مشتی د در اوا،ر زندگباش به نجا رفت ا دارای رایباهیاایب
بود که نمایبدگان قابل توجهب برای معرفت ،پرستم و وق عبادی به شمار مب مدنادش
گرترود یاکبورنب5335-5393(5م) رئیس صومعه ،مشتی د یاکبورنب5338-5340(3م)
و گرترود ی ،تایب (گرتارود کبیار)5903-5316(9م) ،از سار مدان ناان بودنادش اگرچاه
ان من ی ،تا رسماَ تحات نظاارت و ادارۀ ببادیکتبیاا باود ،اماا تحات تایثیرِ ریبانیات
سیسترسیانب نیز قرار گرفتش مدارع و شواید ،از ت ،یق عق نیت و رویانیت ،و در واقاع
توجه توأمان به عرفان نظری و عم ب در نجا یکایت دارند[]15,pp115-116ش در کباار
توجه به باطن و تزکیز ن،س و مراقبه ،مبتدیان و نو موزان در ع وم مقدماتب 4و الهیاات،
یمراه با تیکید ویژه بر ثار قادیس برناارد ک یروویاب ماوزش مابدیدناد و رایباهیاای
قدیمبتر، ،ودشان را با ترجمه و رونویسب از کتابیا بارای کتابچاناز صاومعه مشاغول
مبکردند[]14,p51ش
تاریخچة زندگی مشتیلد ماگدبورگی
1. Gertrude of Hackeborn
2. Saint Mechtilde of Hackeborn
)3. Saint Gertrude of Helfta (Gertrude the Great

4ش  The liberal artsع وم ی،تگانهای که در قرون وسطب به محص ن موزش مبدادند و شاامل دساتور
زبان ،جدل یا مبطق ،ب غت ،یبدسه ،یساب ،ن وم و موسیقب مبشدش
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صای،نظران تاری تولد مشتی د را در بازهای میان 5302م تاا 5352م و در ناییاهای از
ق مروی اسق،ب ماگدبورگ لمان مبدانبد« :گمان مب رود در 5302م یا سالیای کماب
بعد از ن متولد شده باشد»[]15,p116ش «تاری تولادش در زماانب یادود 5350م قارار
دارد یا اا شااااید 5302م یا اا شااااید یتا اب 5352م»[]14,p46ش «در 5353م متولاااد
شد»[]18,p58ش «در زمانب بین 5302م و 5350م به دنیا مد»[]19,p44ش «ما نام کا،ب
که در سال 5353م مشاتی د ماگادبورگب در ن متولاد شاد را نمابدانایم»[]21,p13ش
«مب توان تاری تولدش را تقریباا باین 5302م و 5353م قارار داد»[]16,p153ش اماا باه
عقیدۀ بیشتر محققان ،او از ،انوادهای بااصالت و تا یدودی دارا و ثروتمبد باوده و گویاا
تع اایم و تربیاات ،ااوبب یاام داشااته؛ امااا التیبااب را کااه زبااان رایااج ن عصاار بااود،
نیامو،تاهاسات[]13,p71; 14, pp46-47; 15, p116; 16, p153; 19, p44; 21, p13ش باا
توجه به باب بیست و ششم بچم چهارم کتابم که از شچصب بهعبوان بارادر بالادوین5
نام مب برد ،بر،ب معتقدند که او برادر تبباش مبباشد که عضو موعظهگران دومیبایکن
نیز بودهاست[]16,p153; 21,p13ش
مشتی د نچستین الهام الهباش را در 53سالگب دریافت که تاا  90ساال یام اداماه
داشت ،چبان که ،ود در کتابم مب گوید« :من ،گبایکار ناچیز ،ششش بهوسای ز رو القادس،
در دوازدهسالگبام ششش ،درود و س م شدم؛ ششش این درود و س م عزیاز ،یار روز ماب ماد ششش
یمز دلپاییری و شاکوه جهاان یار روز رشاد مابکارد و ایان بارای ساب ساال اداماه
داشت»[3]20,4/2ش
او یرگز ازدواج نکارد و در یادود  30یاا  39ساالگب، ،اناه و ،اانواده را باه قصاد
ماگدبورگ زاکسن و به،اطر زندگب مییبب تارع کارد و باه سا بگاین یاا در یا
بگیننشاین در ماد[ ;13,p71; 15,pp116-117; 16,p154; 17,p359; 18,p60; 19,p44
]21,p16ش این پرسمیا که چرا به ماگدبورگ رفت؟ یا چرا دا،ل صومعهای نشاد؟ و یاا
چرا به بگین یا پیوست؟ ،سؤاالتب است که جوابیای قطعب به نهاا نماب تاوان دادش باه
ماگدبورگ رفت شاید ببا به گ،تز ،ودش کسب را در ن اا مابشابا،ت کاه البتاه از او
دوری کرد که مبادا نظرش را بارای زنادگب ماییبب تغییار دیاد[]16,p154; 18,p61ش
یمةبین گویا صومعه یای زمان او که تعدادشان کم باود ،شا و بودناد و بیشاتر بارای
1. Baldwin

3ش مبظور باب دوم از بچم چهارم کتاب نور جاری الهب مشتی د ماگدبورگب استش
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بانوانب از طبقز اشرا جا داشتبد و چیزی برای ان اام و عمال باهعباوان یا زنادگب
عابدانه برای او نداشتبدش شاید یم او نمب،واست که در محیط رایات و مسااعد بر،اب
صوامع و در تقابل با ت شیای رویانب جدی مورد ع قهاش قرار بگیرد[]14,p47ش
مشتی د مدت زیادی شهودات و مکاش،ات ،ویم را پبهان کرد تا این کاه در یاوالب
5310م یا یدود  40سالگباش ،اعترا شبوی دومیبیکن او یایبریم یالهای ،وی را باه
نوشتن ت ربیات عرفانباش ترغی ،و تشویق کرد]14,p50; 17,p359; 19,p44[5ش
در یدود سال 5320م او بگینیا را ترع کرده ،به صومعز ی ،تاا پیوسات[ ;13,p72
]14,p51; 15,p117; 16,p155; 17,p359; 21,pp23-24ش ع ات تغییار مکاانم واضاح
نیست ،اما به نظر مب رسد که مشتی د ،ماگدبورگ را بهدلیل ا،ت میاان بگاین یاا در
ن جا ،ترع کرد[]13,p72ش یمةبین ظایراَ کتاابم ،مچال،ات و ،صاومت تعاداد قابال
توجهب از وابستگان نهاد رویانیت را برانگیچتاه باشاد و او بارای فارار از زار و اذیات و
بهتان و رسوایب در سال یای پایانب زندگباش ،به صومعز ی ،تا پیوساتهاسات[]19,p44ش
در طول اقامتم در بگین نشین ،ان من بهسب ،کبترل رویانیون مردساالر و به تصاوی،
نرسیدن این گروه از سوی ک یسای رسمب ،مورد زار و ج،ا قرار مبگرفت که این ماوارد
سران ام مشتی د را به ط  ،کردن سرپبایب در ن نزدیکب ،نازد ،ردمبادانب مترقّاب ،و
مرکزی عرفانب در ی ،تا سو داد[]17,p359ش اقامت در ی ،تا بایستب تسکین و ساایم
،اطر عظیمب برای مشتی د داشته باشدش او تا ن زمان یدودا  69ساله و به طاور جادی
بیمار و در ستانز نابیبایب بود[]14,p51ش سال مرگم را یدود 5383م در یمان صومعز
ی ،تا مبدانبد[]14,p52; 15,p117; 16,p156; 18,p62ش
اما اگرچه مشتی د بهصورت ی قدیس مورد توجه ع قهمبدان معاصرش قرار گرفت،
یرگز در زمرۀ قدیسان ،شمرده نشدش ت شیاایب بارای معرفاب او باهعباوان ماتی ادا3ی
بهشت 9دانته 4شد که ایب بباعتبار شادهاناد[]15,p117ش او تبهاا «مشاتی د» باود ،ناه

5ش ببیبید]8,4/2[ :ش

3ش  Mateldaاز شچصیتیای کتاب کمدی الهب ،کاه دانتاه او را در دروازۀ بهشات م قاات مابکباد و
ماتی دا وی را رایبمایب مبکبد و ک شچصیت مثبتب داردش
9ش  Paradisoیا بهشت؛ یکب از بچمیای اص ب کتاب کمدی الهب اثر دانته استش این کتاب شاامل ساه
بچم اص ب دوزخ ،برزخ و بهشت استش
4ش 5935-5361( Dante Alighieriم) شاعر و نویسبدۀ ایتالیایب و مؤل کتاب کمدی الهبش
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«مشتی د مقدس»5یا یتب «مشتی د برکت دادهشده ،»3و شر یالنویس مچصوصب یم
نداشتش ما تقریبا در مورد او جز ن چه ،ود برای ما در کتابم به جا گیاشته ،یی چیز
نمبدانیم]14,p43[9ش
کیهانشناسی مشتیلد
فریبم در نگاه مشتی د با تصوری ،ااص از ،داوناد ،فاریبم درون عشاق باهعباوان
پدیدهای باا طبیعات ،ااص ،اودش اساتش باا توجاه باه ایان ،تیکیاد او بار اشاتراکب
طبیعتگونه بین بشر و ،داوند است چراکه این طبیعت مچ و نیز از عشق مابباشاد و
ببابراین لیاقت و ص ییت اتحاد با ،داوند را دارد4ش بهشت نیز بهطور ذاتب با عشق شر
و توصی مب شود؛ با معرفت و نیرویب یمراه و وابسته به عشقش در یالب که اص بتارین
معبای جهبم «کیبه و تب،ر جاودانب »1است6ش ی چبین عالَمب بیشتر از نکاه نظاامب
مبس م و قاعدهمبد را نشان دید ،زمیبه و بستر ت ب استش مشتی د انسانیای کامل را
در مرتبهای باالتر از فرشتگان مب بیبدش فرشتگان به رغم طبیعت رویاانب و فهام و درع
متعالب ،ود ،کمتر طبیعت باشکوه الهب را بازتاب مبدیبد ،چرا که نها یم فاقد بشریت
مسیح و عشق یمراه و وابسته به نبد ،و یم فاقد رن ب یستبد که او با فریبم انساانب
به اشتراع مبگیارد]15,p123[2ش مشتی د نگایب دوگانه به جاودانگب جهبم دارد؛ وی در
کبار نگاه سبتب به جهبم و جهبمیان در مسیحیت ،با ،وشبیبب امیاد دارد کاه تعاداد
زیادی از گبایکاران م عون و جهبماب  ،ن اات مابیابباد]Ibid,p125[8ش در یا نموناه،
مشتی د به صورت جساورانهای باه ساوی ،ادا ماب رود و از او در،واسات مابکباد کاه
1. Saint
2. blessed = blest

9ش دربارۀ دیگر موارد مربو به شر یال ،ودنوشت مشتی د رجوع کبید به:
[]8,2/3&2/24&2/26&3/5&4/2&5/12&5/33&6/36&7/4&7/36&7/64ش
4ش ن،س در عشق بهعبوان ی طبیعت فریده مب شودش ببیبید]8,1/3&1/4[ :ش ن،س بهعبوان عبصاری در
عشق زندگب مبکبدش ببیبید]8,1/44&3/9[ :ش باالترین کی،یت ن،اس عشاق اساتش ببیبیاد]8,2/26[:ش

،دا و ن،س در عشق متحد مب شوندش ببیبیاد .]8,2/3&2/4[ :ن دو توساط عشاق کرانمباد و مهیاا
مبشوندش ببیبید]8,4/19[ :ش
5. eternal hatred

6ش ببیبید]8,3/1&3/21[ :ش
2ش ببیبید]8,2/3&2/22&4/14&7/34[ :ش
8ش ببیبید]8,3/21&3/22[ :ش
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،ونبهایب برای زندانیان جهبم باشدش ،داوند اجازه مبدید که او به اعماا جهابم رود،
به استچر فاسد قیر و کثافت ،جایب که ن،وس دوز،یان در نجا دا و سو،ته مبشدندش
سپس ،داوند ،یمز ن چه را که مشتی د در یال دیدنم است ،توضیح ماب دیادش او بار
پایای ،دا مبافتد و ریمت را برای نان در،واست مبکبد؛ ،داوند نیاز لطا کارده و
متعهد مبشود« :تو برای وردن من به این جا صاد و ،الص بودیش مان از نهاا غ ،ات
نچوایم کرد»[]14,p68[]20,3/15ش
مشتی د با تشبیهات و استعاراتب گوناگون از مکاش،ات و شهوداتم از برزخ نیز سچن
مبگوید 5ش بیشتر محتوای نور جاری الهب بر روی زندگب پس از مرگ متمرکز مبشود و
بر مبافی و م رایای موجود در ی اب بین زندگب و مرگ تیکید مب کبدش مشتی د شار
مب دید که چطور دوز،یان و م عونان محتاج ش،اعت و بچشم در جهبم ،به عباادات و
دعایای صادقانز نانب چشم دو،تهاند که یبوز زندهاند؛ چبانچه ش،اعت و وساطت ،ود
مشتی د ،به ریاایب و زادی بر،اب ن،وساب یااری و مادد رسااند کاه در بارزخ بودناد3
[]13,pp83-84ش
مشتی د یمةبین از اعداد ،به طور مکرر در کتابم بهره مب گیرد که گویب نمادیاایب
از ارادۀ فریبشگری ،داوندی است؛ مث َ  30نیروی عشق الهاب ،9یشات فضای ت56 ،4
نوع عشق 1و ی،ت نوع کمال6ش با اسات،اده از اعاداد مهام و پرمعباب در ایان طار یاا و
شمایا ،او قصد دارد که امر و یکم ،داوند و الگویای مکرر در فاریبم الهاب را نشاان
دید[]Ibid,p78ش
در باب تکوین عالم نیز مبگوید،« :داوند قبل از اینکه چیزی را بیافریبد ک ا باود؟
او در ،ودش بود و یمه چیز برایم یاضر و نمایان و روشن باود ،باه صاورتب کاه نهاا
امروزه یستبدش ببابراین چطور پروردگارمان بدینگونه شکل یافات؟ او تبهاا مانباد یا
5ش ببیبید]8,2/8&3/15&3/17&3/21&5/5&5/14&5/15&6/8&6/10&7/2&7/41&7/49[ :ش
3ش در مورد بهشت و جهبم در نظر مشاتی د ،ببیبیاد]8,3/1&3/21&7/57[ :ش بارزخ یمةباین باهعباوان
بازتابدیبدۀ عشق ن،س به ،داوناد ،عشاق ،داوناد باه ن،اس ،و عشاق زناده باه مارده اساتش
ببیبید]8,2/8&4/25&7/39&7/55[:ش
9ش ببیبید]8,5/30[ :ش
4ش ببیبید]8,3/15[ :ش
1ش ببیبید]8,3/13[ :ش
6ش ببیبید]8,2/12[ :ش
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س ول و اتا کوچ بود ،و یمه چیز در میاان و در جاو و پیوسات در ،داوناد قارار
داشت ،بدون ق،ل و بدون درش پایینترین و سافلترین جای این س ول ،یا دژ بابتاه و
انتها ،زیرینتر از یر مغاکب استش بر ب بدای نامتبایب بچم فوقاانب ایان سا ول چیازی
نیستش پیرامون محیط این س ول ،ی یوزۀ غیر قابل درع و تصور استش ،داوند یباوز
،الق و فریببده نشدهاست؛ اما زمانب که او یمه چیاز را  ،اق کارد ،ایان سا ول بااز و
گشوده شدش او کل است و ببابراین باید یمواره باقب بمانادش وقتاب کاه ،داوناد ،االق و
فریببده شد ،یمز مچ وقات در ،ودشان مت ب و شکار شدندششش یمز ن چه را کاه ماا
بازمبشباسیم و تشچیص مبدییم ،تا زمانب که نسابت باه ،داوناد باهطاور شایساته و
صادقانهای در یمه چیز عشق نورزیم چیزی نیست ،چبان چه او ،ودش یمه چیاز را باا
عشق شایسته و صادقانهای فریده ،بر نها فرمان و یکم راناده و یماانگوناه ماا را نیاز
موزش و تع یم دادهاست»[]20,6/31ش
رابطة انسان و خداوند در نظر مشتیلد
مشتی د اتحاد5را میان انسان و تث یث یا الوییت پروردگار مبداند که باا مسا م دانساتن
طبیعت بشری جاویدان ،داوند ع وه بر طبیعت الهباش ممکن مب شاود 3ش ایان اتحااد
عاشقانه در سطح ایساسات غاز مب شود ،جایب که با وجد و سرور رایبری شده ،ساپس
4
در فهم و درع ،9و سران ام در رنج زادانه برگزیده به،ااطر عشاق ،یادایت ماب شاود
[]15,p126ش
1
مشتی د مببیبد که ن،س انساان کامال،« ،ادای باا ،ادا» مابشاود ،اماا در ایان
،دایگونه شدن ، 6فردیت و طبیعت انسانب ،باقب مبماناد و ی،اظ مابشاود؛ در واقاع
اگرچه ن متحول و متغیر مبگردد ،اما نابود نمبشود2ش در یقیقت اتحاد الهب ،ی اول و
ن،وذ متقابل دو شچصیت م زاست ،نه فبا یا جیب مط ق در ،داوند8ش سد و مانع عماده
1. union

3ش ببیبید]8,3/9&5/16[ :ش
3. understanding

4ش ببیبید]8,5/4&6/20&7/1[ :ش
5. god with God
6. divinization

2ش ببیبید]8,3/1&3/9&4/14&5/35&6/1[ :ش
8ش به نظر مب رسد ،ود ،به معبب ارادهی شچصب است به جای یویت شچصب که در ،دا نابود مب شاودش

220

ادیان و عرفان ،سال چهل و نهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1159

در مقابل اتحاد ،از جهل و نادانب معشو یا از عدم استطاعت برای ن نیست ،ب که یا
وضع و یالت بب اشتیا و ببط  ،اوست5ش این ن،س به طور فعاالنهای اتحاد را مب ط باد،
یرچبد که جببم و تحرع نچستین ،از سوی ،داوند مب ید3ش اتحاد، ،ودش نیز فعاال
است و اگرچه شکلیای معرفت و ت،کر را در بر مبگیرد ،اما ید نهاایب او در بهتارین
توصی  ،ت ربز عشق الهب است]Ibid[ 9ش
مشتی د معتقد به یمه،دایب 4نیست؛ او مصرّانه به شچصیت و یویت ن،س ،واقعیات
و یقیقت مسیح ،یستب و وجود جهان ،و به بهشت و جهبم باور دارد[]21,p24ش مشتی د
تیکید مبکبد که اوج و ید اع ی کل زندگب مییبب ،اتحاد عرفانب اسات؛ اماا باهع ات
اعتقاد به ی،ظ طبیعتیا مبگوید« :مایب در ب غر نچوایاد شاد /،پرنادگان در یاوا
سقو نمب کببد /،ط در تم از بین نمب رود /،شششش ،داوند به یمز مچ وقااتم عطیاه و
مویبتب مایز کامیابب و است،اده از استعدادیایشان را عبایت کردهاستش /پس چطور مان
مبتوانم با طبیعتم ب بگم؟!»[]14,p58[]20,1/44ش
6
1
نوشتهیای مشتی د ،بازتابدیبدۀ فسا ،ز نواف طاونب دیونیسایوس اسات ،کاه بار
مبحثب ،اص از ع اوم مااورای طبیعاب داللات مابکباد :انساان از ،داوناد سرچشامه
مبگیرد ،به پیم مبرود و باید به ،داوند بازگردد[]13,pp79-80ش

ببیبید]8,1/2&1/22&1/39[ :ش در باب ارادهی شچصب ببیبید]8,2/3&2/4[ :ش او تصاویر معاوضهی
برابرانهای را بهکار مبباردش ببیبیاد]8,2/23&4/15[ :ش در بااب متغیریاای ممازوج شاده ببیبیاد:
[]8,1/4&2/5&2/6ش در باب اشرا ببیبید]8,7/55[ :ش
5ش ببیبید]8,1/28&1/39-44&2/23&5/8&5/30&7/16[ :ش
3ش ببیبید]8,1/39-44&1/46&2/25&3/23&5/25[ :ش
9ش ببیبید]8,1/2&1/44&3/24&4/12[ :ش
4. pantheism

1ش  Neoplatonismمکتبب ف سا،ب اسات کاه عقایاد و نظاماات ف سا،ب قبال از ،اود یمةاون ف سا،ز
فیثاغوری ،اف طونب ،ارسطویب و مکات ،رواقب و گبوسب را با یم ت ،یق نمودش مونیوس سااکاس
) )Ammonius Saccasدر قرن دوم می دی این مکت ،را ببیان نهاد و شار بازرگ ن ف اوطین
) )Plotinusبودش
6ش  Pseudo-Dionysius the Areopagiteدیونیسیوس ریوپاگوسب یا دروغین از عرفا و متیلهان و ف س،ز
قرن پب م و ششم می دی است که دیدگایب تبزیهب نسبت به ،داوند داشات و غایات زنادگب
مسیحب را ،داگونه شدن و اتحاد الهب مبدانستش
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عشق زنانة مشتیلد
مشتی د با عبایت به شچصب بودن اتحاد در نظرش ،بهطور ویاژه بار ارتباا اروتیا  5و
شهوانبِ بالغانهای بین مسیح و ن،س ،کام متمرکز مبشود]15,p126[ 3ش با توجه به این
موضوع ،عشق باوقار 9نقشب پررنگ را در اثرش دارد و ن یا بیاان ادبیااتب در قارون
وسطب است که در ن از عشق میان ن یا،زادگاان و شاوالیهیاا و شاایزادگان ساچن
مبرود که زمیبهای شهسوارانه ،ایساسب و گاه اروتیا داردش ادبیاات ناور جااری الهاب
سرشار از تشبیهات مربو به فریبگ بارگاه و اظهار عشق اسات؛ ماث َ داب و رساوم و
عادات زندگب عاشقانه ،تصاویر ،داوناد و مسایح باه صاورت امپراتاور ،پادشااه ،شاوالیه،
قهرمان س حشور ،سروَر ،ارباب و مال []16,pp157-158ش مشتی د یمةبین برای مثاال،
استعارۀ عرفانب شبا،تهشدۀ ن،س بهعبوان عروس و مسیح بهعبوان داماد را که محصول
نکایب رویانب 4است ،باه کاار ماب گیارد]Ibid,p159[1ش ،داوناد باه او ماب گویاد« :در
کودکیت ،یمبازی و یار رو القدس من بودی؛ در جوانیت ،عروس بشریت مان باودی؛ و
ایب در سالچوردگبات ،بانوی ،دمتگزارِ الوییت من یستب»[]20,7/3ش
مشتی د ،ودش را با تشبیهات و تصاویر ،بهعبوان عاشق ،داوند نشان مبدیدش اغ ،
،داوند ،پادشاه باوقار و شایستز متعالب و ب بدمرتبز سپهر و بهشت استش اصوال توصای
او از ،دا و عشق ن،س ،تبها ی سبّت عشق باوقار نیست ،ب کاه یمةباین زباان سابّت
گوستیبب ،6سبن ریبانب و ت،اسیر غزلغزلیاستش مشتی د ،زبان اروتی و شهوانب زیاد
و متعالبای را برای توصی رابطز بین شچصیتیای تث یث و رابطاز باین ،ادا و ن،اس
انسان ،بهکاار ماب گیاردش بر،اب از ایان تصااویر و تماثیال مساتقیماَ از کتااب مقادس
مب یبد]13,p77[2ش تشبیه و تصویری که او برای توصی جهانب که در شهوداتم دیده،
1. erotic

3ش ن،س دوست و یمسری برای ،داستش ببیبید]8,3/1&4/14&7/3[ :ش و ب که باه،صاوص یا
ببیبید]8,1/44&2/19&2/22&2/25&3/23[ :ش

عاشاقش

3. Courtly love
4. spiritual marriage

1ش ببیبید]8,1/22[ :ش
6ش  Augustinianمبظور عقاید و نظرات گوستین قادیس )490-914( (Augustine of Hippoم) متیلاه،
فی سو و عار مسیحب است که از سوی افراد و فرقهیایب بهعبوان قانون و ی ت پییرفته شدش
نظراتم در باب فیض ،عشق ،عقل و ،داوند بر بسیاری از یممس کان بعدیاش اثر گیاشتش
2ش ببیبید]8,2/7&2/24&3/3[ :ش
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بهکار مببَرد نیز زبان عشق باوقار است ،البته با اضافه کردن مضمونب الهیااتب باه نش او
یمةبین از تشبیهات و تماثی ب است،اده مبکبد که بر اساس تصور ،واستگاری و بارگاه
عشق است]Ibid,p79[ 5ش دربارۀ این عشق از زبان ،داوند مبگوید« :من نسبت به تاو از
ازل قبل از ن که جهان غاز شود ،اشتیا داشتهام؛ من مشتا توام و تاو مشاتا مبابش
یبگامب که دو اشاتیا پریارارت و جاانساوز باه ساوی یام ماب یباد ،عشاق کامال
مب شود»[ ]20,7/16و در تمثی ب دیگر مبگوید« :من بر عشقم نزول کردم /چبان شببم
بر گلیا»[]Ibid,1/13ش مشتی د عاشق یم مبگوید،« :داونادا ،تاو باا عبایاتات ،فراواناب
مبدیب /،تو با عشقت ،جاری مبکبب /تو با رزو و می ت ،مابساوزانب /تاو در اتحااد باا
عشقت ،ذوب مب کبب /تو بر سیبهیای من مب رامب ،و من نمب تاوانم بادون تاو زنادگب
کبم و وجود یابم»[]Ibid,1/17ش در جای دیگر در باب نبود فاصا ه باین ،اود و ،داوناد
مبگوید« :پروردگارا ،ایب من ن،سب عریاانم /،و تاو ،ادای راساتز باشاکوه و زیباایب
یستبش /صمیمیت و عشقبازی عمیق ما  /زندگب جاوید بدون مرگ است»[]Ibid,1/44ش
تأویالت و تفسیرات زنانة مشتیلد
ت ش مشتی د برای اعتبار بچشیدن به یاکمیت دیبب زنانهاش است که با توجه ویژه باه
مریم و یوا ،ت،سیراتم از کتااب مقادس را شاکل مابدیبادش مشاتی د در بحاث گبااه
نچستین و یبو انسان نه فقط یوا ب که دم و یوا را به ی میزان مقصر مبداندش نگااه
مشتی د به مریم تصویری از دارندۀ «،رد جاویدان »3اساتش ماریم عاروس ،ادا و ماادر
عیسب ،بشریت و ک یساستش مشتی د از زبان مریم مبگوید« :پدرِ متعالب مارا باهعباوان
عروس انتچاب کرد،ششش پسر مرا بهعبوان مادر برگزید ،و رو القدس مارا باهعباوان عشاق
درع و دریافت کرد»[]17,pp360-361[]20,1/22ش
مریم مادر غم و اندوه نیز یست که از نظر نمادین شبایتب به ،ود مسایح داردش باارِ
دیگر مشتی د از زبان مریم مبگوید« :من به پیامبران شایر دادم ،قبال از نکاه عیساب
متولد شودش بعدیا در طب دوران نوجوانبام ،باه عیساب شایر دادم و در زماان جاوانبام
عروس ،دا را شیر دادم که مسیحیت مقدسِ بر ص ی ،بود؛ و من الغر و نحی شدم ششش»
[]14,pp71-72[]20,1/22ش ،ود مشتی د دربارۀ ماریم مابگویاد« :ز،امیاای عیساب و
5ش ببیبید]8,1/4&3/1&4/17[ :ش
2. Eternal Wisdom
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پستانیای مریم ،یر دو شکار شدندش ،ون جرایتیاا باه بیارون پاشایده شاد و شایر
پستانیا جاری شد؛ به طوری که ن،س بیةاره ،اییا شد و ع ج یافت ششش باانو ،ایبا تاو
باید ما را شیر بدیب ،زیرا پستانیایت یبوز بسیار پراند که تو نمب توانب مانع نها شاوی
و متوق،شان کببش اگر تو رزوی دیگری جز برای شیر دادن داشتب ،ن مبتوانست سب،
شود که تو بیشتر درد بکشب»[]20,1/22ش
اخالقیات مشتیلد
مشتی د فضی ت یا را با یکدیگر پیوند مبدیاد تاا نجاا کاه یمگاب باه عشاق مارتبط
مبشوند و معتقد است که معاصب کوچ  ،به گبایان بزرگ ریبمون مبشوندش او اطاعت
5
را ببیاد و اساس فضی ت مبداند و ارادۀ شچصب یا یوای ن،س را بدترین گبااه و فساادش
متعالب ترین یالت عق نب به جای ادراع ،3ییرت 9است و متعالب ترین ت،کر و تیمال در
زندگب ،عمل و ممارست بر فضی تیاسات4ش ع،ات و پااعدامباب ،نقشاب مرکازی را در
نظرش دارد ،اما در یالتب متعالب در بستر ی ارتبا شهوانب و اروتی با ،داوند قارار
داده مبشود1ش مشتی د در تح ی م از موارد سیاسب و اجتماعب ،معتقد است که توجه به
قدرت دنیوی ،بهعبوان مانع و سدی در مقابل زندگب ا ،قب است6ش مباسابات انساانب و
اجتماعب باید فضائل را در مسیری برای تساهیل ارتباطشاان باا ،داوناد ساو دیباد؛
فضائ ب چون :ریم و ش،قت، ،وش ا ،قب ،بصیرت و یزم ،ن ابات و م یمات ،صابر و
شکیبایب، ،دمت به رن ور و فروتبب و ،ضوع نسبت به دیگران 2ش ع وه بر اینیا که تاا
یدودی ت ربز بگیبباش را مبعکس مبکببد ،کم باه فقارا و تساکین رناج رواناب 8و
اص فردی نیز مهماند که اینیا اعمال ریبانب مانباد روزه گارفتن و نظام و ترتیا ،و
قواعد را یم در بر مب گیرندش یر دو نوع این فضایل و اعمال یمرایشان ،ن،اس بشاری را
5ش ببیبید]8,5/5&6/19&7/36[ :ش
2. comprehension
3. wonder

4ش ببیبید]8,2/3&3/1&6/30[ :ش
1ش ببیبید]8,1/44&3/1&5/24&7/37[ :ش
6ش ببیبید]8,3/21&4/17&5/35&6/1-2[ :ش
2ش ببیبید]8,5/23&6/1[ :ش
8ش ببیبید]8,5/22-23&6/1&7/2[ :ش
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در بهشت یاری مب کببد و ن را زیبا و مزین مبسازند؛ اما در اتحاد با ،داوند ،این ن،س
بر ب بدای ن فضایل و اعمال اوج مب گیرد ،یمچبانکه بر فراز معرفت قرار مبگیردش 5در
نهایت یر دوی نها در ،دمت عشق یستبد]15,pp130-132[3ش
انتقادهای مشتیلد به نظام روحانیت کلیسایی
یاا موضااوع کااه بااهوضااو در نوشااتهیااای مشااتی د بازتاااب دارد ،انتقادیااا و
اعترا یایم نسبت به اعمال و رفتاار نهااد ک یساسات کاه او را در مکتا ،ضاد مقاام
و مبصاا ،ک یسااا و رویانیاات 9یااا رویااانبسااتیزی قاارار ماابدیااد کااه در دوران او
طرفاادارانب داشاات؛ چاارا کااه در زمانااهاش بر ،اب از رویااانیون ،بااه طاارز نادرساات و
نامباسبب موزش دیده بودند؛ بر،ب با ثروتب که به ق ماروی کشیشابشاان مابرساید
در اساارا و بااببباادوباری ماابزیسااتبد؛ بر،ااب ت ردشااان را بااه رخ ماابکش ایدند و
،ودنمایب مبکردند؛ یاال ن کاه دیگراناب بودناد کاه باهرغام شایساتگب ،باه،ااطر
نداشتن قدرت و ن،وذ الزم ،ناتوان از موعظه و سچبرانب ماییبب بودنادش در واقاع یکاب
از وجااوه مشااترع فاار ریبااانب مصاا ح در ن زمااان ،یاامچااون دومیباایکنیااا و
فرانسیسبیا ،فرا،وانب برای بازگشت به فقر ان ی ب میان رویانیون در تمام سطو بودش
مورد دیگری که باعث نقادیای عارفاان ماردمداری چاون مشاتی د مابشاد ،توساعه و
گسترش دانشگاهیا و نظاممبد شدن الهیات بهعبوان ی تچصص بودش ایان عقالگرایاب
جدید رویانیون ،به این معبا بود که پیامیای دیبب ساده و قابل فهم موعظهشاده بارای
عوام بیشتر یی مبشد و مبایث الهیاتب دشوار و تچصصب در دانشگاهیا بیشتر قاوت
مبگرفت[]13,pp81-82ش
با توجه به موارد فو  ،مشتی د رویانیون و به ،صوص کشایمیاا را کاه در ارتباا
مستقیمتری با مردم بودند ،به عبادت بیشتر و ان ام تعهدات و پردا،ت کامل دیانشاان
به مسیحیت و البته سادهزیستب فرا،واند تا بدینگونه با ق بب ،اضاع و فاروتن ،الگاو و
نمونهای ،وب برای مسیحیان باشبدش مشتی د از ،داوند درباارۀ کشایم مابپرساد و او
اینگونه پاس مبدید« :او(کشیم) باید ،ودش را در ،وفب پایدار و دائماب نگاه دارد،

5ش ببیبید]8,4/18-19&5/22&5/28&7/17&7/32[ :ش
3ش ببیبید]8,7/36&7/62[ :ش
3. Anticlericalism
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درست مانبد ی موش گرفتار در ت ه که در انتظار مرگ استش پستتارین قسامت ایان
ت ه ،شهرت و اعتبار دنیوی است؛ و رفیعترین قسمت ن ،قدرت الیبتاایب مان اسات ششش
زمانب که او مب،ورد ،پس او باید کم بچاورد و ساچب و بچشابده باشادش زماانب کاه او
مب،وابد ،او باید باییا و فروتن و تبها با من باشدش تا زمانب که او در ایان دنیاسات بایاد
مانبد موشب در ق بم باشد»[]18,pp67-68[]20,6/2ش
مشتی د در انتقاد به متولیان مسیحیت در زمانم مابگویاد « :ه و افساوس ای تااج
مسیحیت مقدس ،چقدر تو لکهدار شدهای! به،اطر زار رساندن به تو و شرمگین کاردن
ایمان مسیحیت مقدس ،جوایرات و تزئیبات تو بیارون افتاادهانادش در کثافات و پ یادی
یرزگب و شهوانیت ،ط ی تو فاسد شدهاست؛ چرا که تو بب ،اصیت و بب قوّت شادهای و
عشق یقیقب را نداریش ع،ت و عصمتت در تم یاریص شاکم پرساتب ساوزانده شاده؛
فروتبب و تواضعت ،درون بات جسمت غر شده؛ یقیقت و راستبات توسط درو یای
این جهان تچری ،شدهاست؛ششش ه و افسوس ای تاج رویانیات و کشیشاب مقادس ،چاه
ناپیدا شدهای! تو چیزی بیشتر از تبایب و ویرانب ناداری ،کاه یماناا اقتادار کشیشاب و
رویانیتت است که با ن تو به ،داوند و دوستان برگزیده و مبتچبم یم اه مابکباب»
[]20,6/21ش
مشتی د در مقابل سوءاست،ادهیای درون ک یسا یا سستب و کای بای که در بچشب از
رویانیون مبدید ،مردد و بباعتبا نبود و با بیانب بسایار تباد و صاریح نهاا را تقبایح و
سرزنم مبکردش او به میزان کم از «مسیحیت فاساد »5و «مسایحیت فقیار »3صاحبت
نمبکبدش در جایب با ال،اظب تبد مبگوید،« :داوند رویانیون فاسق و یرزۀ ایل ک یسا را
فرا،وانده و باز،واست مبکبد ،زیرا جسمشان با شهوانیت و یرزگب در مقابال یقیقات
جاویدان تث یث مقدس ،بوی گبد و تع،ن مبدید»[]20,6/3ش اینیا و سچبان مشابه ن،
او را در چبان مغضوبیتب قرار داده بودند که ن جا صحبت از ساوزاندن اثارش باودش اماا
،داوناااد باااه او اطمیباااان داد کاااه« :یااای کساااب نمااابتواناااد یقیقااات را
بسوزاند]16,pp154-155[]20,2/26[»9ش

1. corrupt Christianity
2. poor Christianity

9ش در مورد انتقادات مشتی د ببیبید]8,3/15&5/34&6/3&6/21[ :ش
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اثرگذاری و اثرپذیری مشتیلد
مشتی د ماگدبورگب بیشتر بر نوشتهیا و اشعار عاشقانه و تغزّلب معاصرانم اثار گیاشات؛
یمةبین بهوسی ز ت،اسیرش از کتاب مقدس ،مباجاتنامهیاا و داب نمااز و عباادت بار
جببهیای الهیاتب ،مؤثر بودش از جبباز عق ناب ،مشاتی د باا نوشاتهیاای عرفاانب برناارد
ک یروویب ،و سَبتویکتوری یا 5شبا بودش او شاید با نوشته یاای وی یاام سابتتیاری ای،3
دیوید وگسبورگب ،9یی دگارد بیبگبب ،و گرگوری کبیر 4یم شبا بود ،به ع وۀ اشراقب و
مب ب گرای معاصرش ،یو ،یم فیورهای1ش اثر زمیبهیا و موضوعات مربو به س سهمرات،
بهشتب و سمانب ،ت ب ،نشئه و  ،سه و بازگشات اا کاه از بساتر فکاری نواف طاونب
دیونیسیوس ریوپاگوسب مشتق شده ا بر او قابل توجه است[]15,pp119-120; 19,p45ش
اثر نویسبدگان دومیبیکن بر کتابم قطعب اساتش از غااز پیونادیایب میاان مشاتی د و
دومیبیکنیای ماگدبورگ و به تبع نها الهیات دومیبیکبب ،وجود داشاتش او ایتمااال از
طریق نویسبدگان معاصرش با نظرات کویباس 6یم شبا شد ،اما عمیقتارین تایثیر بار
کتابم را از دومیبایکن لماانب معاصارش ،لبارت کبیار 2گرفاتش عباصار نواف طاونب،
5ش  Victorinesگرویب از ف س،ه و عرفای قرون وسطب که در مدرسهای ریبانب در سبتویکتور
) Victorبا اتّکا بر مکت ،و مرام گوستیبب تع یم مبدیدند و بهعبوان بچشب از دانشاگاه پااریس
نیز فعال بودندش ببیانگیار این گروه ،الهبدان و فی سوفب به نام وی یاام شامپاویب (William of
)5535-5020( Champeauxم) بود که استاد پیتر ب رد (5543-5023م) معرو نیز بودش
3ش ( William of Saint Thierryیدود 5548-5021م) الهبدان ،عار و رئیس صومعز سبتتیری باودش
او نویسبدهای پرکار بود که اثراتب چبد از او باقب ماندهاستش
9ش ( David of Augsburgدش 5323م) عار لمانب و فریار فرانسیسبش
4ش ( Pope Gregory I = Saint Gregory the Greatدش )604از پا یای ک یسای کاتولی رم است که از
 130تا 604م پا بودش از او نوشتهیایب از جم ه در بااب اصا ع ام ،عباادات و مباجااتیاا و
سرودیای دیبب به جا ماندهاستش
1ش 5591-5303( Joachim of Fioreم) عار و الهبدان ایتالیایب و مؤسس فرقز ریباانب سانجیاوانب
) (San Giovanniدر فیوره که نظریهپرداز تاری یم بودش
6ش 5324-5331( Thomas Aquinasم) یکیم ،متیله و فی سو ایتالیاایب مسایحب کاه مادتب رایباب
دومیبیکن شدش وی ف س،ز ارسطو را با الهیات مسیحب ت ،یق کردش
2ش 5380-5300( Albertus Magnus = Albert the Greatم) از ف سا،ه و متیلهاان لماانب مسایحب و
عضو فرقز دومیبیکن بود که توماس کویباس ) (Thomas Aquinasشاگرد او بودش وی در ن اوم،
شیمب ،موسیقب و بسیاری ع وم دیگر نوشتهیایب دارد و م ق ،به «دکتر ک یسا» استش
(Saint
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گوستیبب و دیونیسیوسب ،مچصوصا نهایب که در افکار و عقایاد لبارت از ن،اس پیادا
کرد ،به طبینیایب در ت،کر و اندیشز ،ودش مب ر شدندش از واسطهیای این تیثیرپییری
مبتوان به یایبریم یالهای اشاره کرد[]15,p120ش
مشتی د تیثیر مستقیمب در قرن چهاردیم مای دی ،باهواساطز توجهاات یاایبریم
نوردلیبگبب ا که به طور نزدیکب با گروه دوستان ،ادا 5ارتباا داشات ا اعماال کاردش
بهواسطز ت شیای نان ،نور جاری الهب به مارگارتا اببر ،3کریستیبا اببر ،9مارگارتا گ دن
ریبگب 4و جان تاولر 1شباسانده شد و گویا یبری سوسو 6نیز با ن شبایب پیدا کردش نور
جاری دست کم در سراسر اوایل قرن شانزدیم می دی ،وانده شد؛ اگرچه بعاد از ن از
محبوبیت و معروفیت اولیهاش کم شده بود ،ولب بعد از کشا م ادد ن در 5865م ،و
نشر و پچشم در 5863م ،دوباره نظرات را ج  ،کردش ا،یرا در باب این کتاب تحقیق و
پژویم زیادی صورت گرفتهاسات ،و ایان اثار ایبا باه،ااطر ارزش عرفاانب ،ادباب و
زبانباش ،و برای جایگایم در سبّت عق نب لمانب ،مطالعه مبشودش برقاراری ارتباا و
پیوند اثرش با عرفای اندیشمبد لمانب قابل توجه است ،مچصوصا مایساتر اکهاارت کاه
موضوعات و زمیبهیای متعددی را که در نوشته یای مشتی د بود ،توسعه و گسترش داد؛
5ش  Friends of Godی گروه عرفانب درون ک یسای کاتولی  ،مربو به عوام و غیر رویانیون بودند که
در اواسط قرن چهاردیم می دی در بازل سوئیس نشو و نماا یافتبادش ریاضات جبساب از مباانب
اص ب نها بودش توماس کمپیس )5425-5980( (Thomas à Kempisم) نویسبدۀ کتاب معارو
«تشبّه به مسیح» ،عضو این گروه بودش
3ش 5915-5335( Margareta Ebnerم) رایبه و عار لمانب که ت ربیاتم را در کتابب به نام مکاش،ات
نوشتش وی با یایبریم نوردلیبگبب دوست و معاصر بودش
9ش 5916-5322( Christina Ebnerم) رایبازی دومیبایکن و عاار و نویسابدۀ لماانبای باود کاه باا
مارگارتا نسبت فامی ب داشتش وی کتابب عرفانب دارد با عبوان «رایبهای از انگ تال باا زیبتاب در
کتابةهای که یمل مبکبد»ش
4ش  Margareta of the Golden Ringاز رؤساای صاومعهی یبسایدن در نیماهی دوم قارن چهااردیم
می دی که یایبریم رومرشیبب ) ،)Henry of Remerschenنساچهای از کتااب نورجااری الهاب
مشتی د را که یایبریم نوردلیبگبب ترجمه کرده بود برای او فرستادش
1ش 5965-5900( Johannes Taulerم) الهیدان و عار مسیحب ایل شهر استراسبورگ و عضاو فرقاهی
دومیبیکن بود که شدیدا تحت تیثیر اکهارت قرار داشتش
6ش  5966-5331( Henry Susoم) عار و فریار دومیبایکن ایال ساوئیس کاه متایثر از اکهاارت باود و
بهوسی ز ک یسا نیز به جرم بدعت و ک،ر با مشک تب مواجه شدش
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مواردی یمةون اشتیا ،داوند برای ن،س ،سر،وشب ن،س ،اساس و ببیان این ن،اس و
یضور ،داوند در یمهش امروزه مشچص شدهاست که عرفای زن قارن سایزدیم مای دی
ع وه بر تیثیر بر جببهیای عم ب و شبانب در مسیحیت ،بر ابعااد عق ناب و رویاانب ن
نیز اثرگیار بودهاند ،یمةبین مبتوان گ،ت که ویژگبیای ،اصِ رویانیات بگیباب نیاز
بهطور اساسب توانست در کبار جببمیای عرفانب مردانه شرکت داده شودش مشاتی د در
ج ااوی صاا ایاان جباابم دوگانااه ،یمزمااان بااین زنااان مااییبب و مَدرَسااب قاارار
دارد[]Ibid,p120-122ش
نتیجهگیری
زنان در عرفان نیز مانبد دیگر یوزهیا در طول تاری  ،بسیار باا بابمهاری و بابتاوجهب
مواجه شدهاند ،اما زیست عارفانز بر،ب از این بانوان ،گاه چبان عظایم باوده کاه تااری
مردساالر توان غ ،ت از ن را نداشتهاستش بگیننشینیا و صوامع ،نهادیایب بودهاناد کاه
عرفان زنانه در نها رشد کرد و قوام یافت و اثراتب بسایار بار عرفاان مسایحب گیاشاتش
بگین یا فار از قوانین و ترتیبات رایبه یا و با اتکا به استق ل ،ود ،درصدد نشاان دادن
رو عرفان در میان غیر رویانیون و مردم عامب بودناد و ساازمان ک یساای زمانشاان را
بهدلیل تمامیت،وایب در دین و میی ،و البته عرفان سرزنم کردندش رایبهیاا نیاز یار
چبد معموال بهوسی ز دستگاه پاپب ،تصوی،نامهای را دریافت مب کردند ،اماا در ثارشاان
که رنگ و بوی عرفان را پچم مبکرد ،بهسوی انسان کامل شدن ،فار از پست و مقاام
دنیوی مییبب یرکت کردند.
مشتی د ماگدبورگب از جم ه عارفانب در مسیحیت است که یم در بگیننشاین ،یا
بگین بود و یم در صومعه ،ی رایبه؛ و این نشان مبدید که این دو نهاد ،جدا از اعمال
و قوانین و مصوّبات ظایری ،در بطن عرفانب ،ویم با یکدیگر یمصدا بودهانادش مشاتی د
با توجه به نور جاری الهب که سیر و س وع عرفانب و زیستب اش را بیان مب کبد ،عاارفب
است که از کودکب تا سالچوردگب درگیر الهامات و مشایدات و مکاش،ات الهب بوده ،که
یمینیا محتویات کتابم را تیمین کردهاندش در نور جاری که بار پایاز عشاق بباا شاده،
بازیگر اص ب ،ن،س بشری است که مب،واید به اتحاد با ،داوند نائل ید و در طاب ایان
طریق ،با افراد و عوامل و اشچاص و موجودات چبدی مواجه مب گردد که یا او را در ایان
مسیر یدایت مب کببد یا سعب در ای اد  ،ب در یرکتم را دارند؛ اما امید او در نهایت
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به ،داوند متعال پدر، ،داوند عیسای پسر و رو القدس اسات کاه در م ماوع ،تث یاث
مقدس مسیحیت برای اویبد و تا جایب پیم مب رود که بهواساطز عشاقب الهاب کاه در
عالَم ،ساری و جاری است ،به اتحادی با ،داوند مب رسد که در ن جا این تث یث ،وایدی
یگانه مبنمایدش یرچبد معتقد است که یمواره طبیعت بشری ،بشاری و طبیعات الهاب،
الهب باقب مبماند.
یرکت از ایساسات به طوری ماورای طور عقل ا که ن،س بایاد باه ن نائال یاد ا
یرکتب است که از ارادۀ بشری غاز مب شود و در ارادۀ الهب به ساران ام ماب رساد و در
این صعود ،ن،س مشتی د ،جهبم و برزخ و بهشت ،انساان و شایطان و فرشاته ،و ،ادا و
عیسب و مریم را مب بیبد و با تشبیهات و استعارات بسایاری ،از نهاا یاا باا نهاا ساچن
مبگویدش در واقع او دنیا و جسم را انکار نکرد ،ب که بر دنیاگرایب و شهوتپرساتب ،ارده
گرفت و ن را مانعب برای نیل به یقیقت الهب دانست.
جببز ا ،قب و اجتماعب اندیشه یایم بیشتر باه انتقااد از یاکمیات مط اق گرایاناز
ک یسای سازمانب در امور دیبب و فساد و انحرا رویانیون و کشیشان و اسق یا و گااه
پا یا در زمانهاش معطو است ،که یتب تا انادرزیای محکام و سارزنم بار رؤساای
صوامع و بگیننشینیا اوج مبگیردش ید او بیانگر این امر است که صر رویانب بودن
و جایگاه و قدرت داشتن ،دلیل بر ،دایب بودن نیست و بر نقم غیر رویاانیون و ماردم
عادی در اعت ی مسیحیت یقیقب تیکید مبکبدش
یمز مواردی که مشتی د از نها سچن مب گوید ،در نهایت برای توجاه باه ایان نکتاه
است که ن،س عار یقیقب ،از عشق الهب لبریز مبشود و برای ای اد اتحاادی عاشاقانه
میان انسان و ،داوند به اع ب ع ّییبب صعود مب کبد که وص،م از ییطاز عقال و گ،تاار
بیرون استش
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