
 ادیان و رعافن
 Religions and Mysticism   5931زمستان  پاییز و، دوم، شمارۀ نهمسال چهل و 

 Vol. 49, No. 2, Autumn & Winter 2016-2017 312 -399صص 

DOI: 10.22059/jrm.2017.215940.629624 

 لدیمشت یآلمان عارف یبانو یعرفان سلوک و ریس و هاشهیاند شناخت
 یماگدبورگ

 2، پیام همایونی املشی*1قربان علمی
 

 (22/65/59تاریخ پذیرش مقاله:  -11/60/59)تاریخ دریافت مقاله:

 دهیچک
ای است که در مسیحیت نسبت به دیگر ادیاان ابراییماب باه    عرفان زنانه پدیده
یا و نهادیایب صارفا  زناناه در  ن   فرقه است وهنشو و نما یافت تریشکل گسترده

باانوان مسایحب شادندش مشاتی د     بروز و ظهور کردناد کاه مایمبب بارای عاار       
ماگدبورگب یکب از این زنان عار  بود که سایر و سا وع عرفاانب را بار ،اناه،      

نشاین  نیاا در بگای  ،انواده، دارایب و ازدواج ترجیح داد و ابتدا به سا   بگاین  
به  نور جاری الهبعبوان رایبه وارد صومعه شدش کتابب به نام در مد و در انتها به

نظم و نثر نگاشت که نظرات و عقاید عرفاانب، ف سا،ب، ماییبب و ا، قاب او را     
دانساتش   ن را محصول کشا  و شاهوداتم ماب    ،ود، دید؛ اثری کهبازتاب مب
ستب دارنادش مشاتی د  نظاام رویانیات     زنانه و گاه فمیبی ادبیاتبیای وی دیدگاه
دیاد و از  ن باا ال،ااظب تباد انتقااد      زمانِ ،ود را نیازمبد اصا   ماب   ک یسایبِ

کرد که مغضوبیتم را در پاب داشاتش باا بررساب توصای،ب ماوارد ت رباب،        مب
معرفتب و عقیدتب در کباار تاریچةاز زنادگب مشاتی د ماگادبورگب، باه ساوی        

کبیم که یاد  ایان   و س وع عرفانب او یرکت مبیا و سیر شبا،تب از اندیشه
 مقاله استش

  شباله یجار نور ،بماگدبورگ  دیمشت ت،یحیمس عرفان، زن، ن،یبگ :هاواژهکلید
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 مقدمه
 بر وردناد  سر یباروپا ییانیسرزم در بوسط قرون اوا،ر و انهیم در بحیمس عار  زنان
 شد افزوده تعدادشان بر یم او، از یریرپییتیث با و 5ببگبیب  دگاردیی از پس ،صوصبه و
عرفان و ریبانیت مسایحب  ش دیرس ظهور زمبص به شتریب شانی را و نظرات و میتعال یم و

؛ اماا چهاار   4متیثر از موارد متعددی بود( 9ماگدبورگ ایل) 3بماگدبورگتا دوران مشتی د 
عرفاانب و   بار زیسات    8و دومیبیکباب  2، فرانسیسب6سیسترسیانب، 1فرقز اص بِ ببدیکتب

 در 3نیبگا  ناام  باه  بزناان  ظهاور اندش دنیوی مشتی د و سایر عارفان  ن زمان مؤثرتر بوده
 باه  جببششاان  کاه  باود نیز قابل توجاه   م5300 یدود در اروپا، در 50پستیایسرزمین
 در یاصومعه در را عمرش اوا،ر و شد نیبگ  ی ابتدا یم  دیمشتش افتی راه اروپا سراسر
 .کرد یسپر 53 ،تای نام به 55زاکسن
 ،59ب)الوییات( اله یجار نور عبوان  اب بتابنگارش ک با که بود ب لمان بعارف  د،یمشت

 ساتر یما مانباد  ،بحیمسا  عرفاان  بزرگان از یاریبس و کرد داییو را می،و بعرفان بمش

                                                      
دان، شااعر  طبیا،، موسایقب   م( قدیس عار ، فی سو ، متیله،5038-5523) Hildegard of Bingen ش5

 زساالب صاومع  شد و در میاان  ببدیکتب زصومعنقاش و ایل سیاست  لمانب بود که در جوانب وارد  ادی،،
یای  فاو  نگاشات و باا فسااد در     ه،ودش را در نزدیکب بیبگن تیسیس کردش وی کت، متعددی در یوز

،ودش از دوران کودکب  غااز شاد و بسایار از     زبه گ،ت او ک یسای زمانم مبارزه کردش مشایدات عرفانب
 گرفتشبرای ،داوند بهره مب «نور»تمثیل 

2. Mechthild of Magdeburg 

   نهالتش -و مرکز امروزی ایالت زاکسن شهری در کشور  لمان Magdeburg ش9
یونانب، عقاید گبوسب، عقاید یرمساب،   ز، فریبگ ی بیستب و  ف س،قدیمیای سرّی ز  ن جم ه:  یینا ش4

ک مبات  ، گارد، پاولس رساول   ،  باای بیاباان  عهد جدیدیهودی، عیسب و  ز، عرفان و ف س،عهد عتیق
  یا دروغینش دیونیسیوس  ریوپاگوسب و  گوستین قدیس ،اوریگن اسکبدرانب ،اسکبدرانب

5. Benedictine 
6. Cistercian 
7. Franciscan 
8. Dominican 
9. Beguine 

که امروزه  است در باالی دریای شمال و در اروپای غرببواقع مباطقب پست  Low Countries ش50
 شودشکشوریای ی بد و ب ژی  و لوکزامبورگ را شامل مب

 کشور  لمان در شر  این کشورش امروزی از ایاالت Saxony ش55
12. Helfta 
13. Flowing light of the Godhead(Divinity)= Das fließende Licht der Gottheit 
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 بِ لماان  زباان  باه  و بچام  ی،ات  در بالها  یجار نور شسا،ت می،و همتوج را 5اکهارت
 در باودنم  نیبگا  زماان  در اول، بچام  شام گویاا   کاه  شاده  هنگاشات  3ی میاناه س، 

 رن اور  که استشده کتهیدب زمانو در  ی ،تا در  ن ی،تم بچم و شد نوشته ماگدبورگ
 میشابو اعتارا   وسی زبه اثرش، ۀپراکبد اورا  کلش بود شده و شاید یتب نابیبا ناتوان و

 نینچسات  از را او توانمب اقعو درش استشده بدیسازمان و  وریجمع 9ایهیال یایبریم
 کتاااب نیالتاا بااه نااه و اشیمااادر و ببااوم زبااان بااه کااه دیاانام بحیمساا یعرفااا
 ز موجاود نسچ نیتربمیقد[ش pp73-74; 16,pp154&159; 18,pp61-62,13]ستانوشته
 کاارل  باه دسات   م5865 ساال  در که رسدمب می دی چهاردیم قرن به کتابم ب لمان
 که است یانسچه یمان که شد مبتشر م5863 در 1مارول گال ز یوسبه و کش  ،4تیگر

 2ی میاناه ایا ع  ب لماان  باه  مای دی  چهااردیم  قرن در 6ببگبینوردل یایبریم به دست
یاای ادباب   و مم و از  رایاه  ،نظم و نثر به  دیمشت کتاب[ش p157,16]استشده برگردانده
 ات،یا یکا و یاا لیا تمث گون،گونا هاتیتشب و استعارات ،یاگووگ،ت  ن در کهچباناست؛ 
 و انادرزیا  و پباد ، یاا نقاد  عباادات،  و دعایا ،یانامهمینما یالت به با، ق ییاداستان
 ماوج  دوداو ریا مزام و مانیس  ییاغزلغزل ریتیث تحت ،صوصبهب مقدس کتاب عباصر

Ibid,pp157-اناد] 3، ،داوناد، عشاق و ایساساات   8ش بازیگران اص ب کتابم، ن،ْاس زندبم

 [ش158
در این پژویم با ا،ی روش توصی،بِ ماوردی، ابتادا باه      د،یمشت بهتر شبا،ت رایب

                                                      
 زعضااو فرقاا کااهعااار  مساایحب  لمااانب   م( متیلااه، فی سااو  و5360-5938) Meister Eckhart ش5

اساتش او صاای،   تیثیرگایار باوده   بسایار  ر  ن زباناست و ب یایم به  لمانبیا بودش نوشتهدومیبیکن
یایم بیشتر به ویدت میان موجاودات  دی در باب عرفان و موعظه و ک م است و دیدگاهکت، متعد

 یایب پیدا کردش،اطر عقایدش با ایل ک یسا نیز درگیریدش وی بهنو پروردگار اشاره دار
2. Middle Low German 
3 Heinrich Halle = Henry of Halle = Heinrich von Halle 

 م( اسق  کاتولی  سوئیسب و مورخ ک یساش5802-5883) Karl Johann Greith ش4

شاباس سوئیساب و متچصاص در ع ام     م( شاعر، ادی، و دانشمبد زیبایب5809-5823) Gall Morel ش1
 تع یم و تربیتش

کشیم کاتولیا   لماانب در قارن چهااردیم      Heinrich von Nördlingen = Henry of Nördlingen ش6
 استشیایب به جا ماندهالت و نوشتهیا و رسامی دی که از او نامه

7. Middle High German 
8. soul 
9. senses 
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 بیاال شار  پردازیم و بعد یا و ان من ی ،تا مبمعرفب ف رَ  اص ب ریبانب مسیحب، بگین
 شباساانه، کیهاان  ،داشباساانه،  ماوارد  اثرش، به توجه با سپس کبیم ومب ذکر را یو از

 و یریاثرپی ،اندرزیا ،انتقادات ،با، ق اصول چبینیم و سانهشبامعرفت و شباسانهانسان
 و نظماب باب  و موضاوعات  بپراکبدگ که حیتوض نیا با کرد، می،وای انیب را او یاثرگیار

  ن، در فاو   ماوارد  ا،ات    و یبتودرتاو  و ،بالها  یجاار  نور در مبایثنبودن  بس مم
 از را ماا  دینبا مبایث بنایمگون نیا اگرچه ؛سازدبم ناممکن گاه و سچت را  نها  یت،ک
 .کبد دور کتاب نیا اتیادب به توجه

دربارۀ پیشیبز این تحقیق و ضرورت  ن، باید گ،ت که تاکبون به زبان فارساب یای    
است؛ با این یال به مشتی د ماگدبورگب نپردا،ته اب، مقاله و در کل پژویشب مستق  کت

موجود است که  ن یم به صورتب محادود از او   اندکب به تعداد زباناین  یایب بهترجمه
 یاا قسامت  در بچام مرباو  باه بگاین     ب،حیمسا  عارفان کتاب در اند؛ مث  سچن گ،ته

-305، ص2اسات] مشتی د و نقل مطاالبب از او ا،تصااص داده شاده    معرفب به کوتایب
 وی گاایرا بااه باشااارات ،بحیمساا عارفااانکتاااب دیگااری بااا یمااان عبااوانِ   در [ش303
نیز از مشتی د و بر،اب   نیایمای از کتاب [ش ص،حات پراکبده504-509، ص5ت]اسشده

تااری   [ش در کتااب  910و944و 993و 906و  25، ص53اسات] بیاناتم عباراتب را  ورده
زن [ش در کتااب  566: ص8اسات] ای بسیار کوتاه شدهبه مشتی د اشاره ک یسای کاتولی 

تب باه  مقاال[ش 83-85، ص3است]لب شدهبه او و کتابم نظری بسیار اجما ،در مسیحیت
 مقالاز  توان باه که از  ن جم ه مب دندار وی به باندک اشارات که یست ب یمفارس زبان
اشاره کرد کاه در قسامتب از    «ی دیم چهارده و زدهیس رنق  لمان، در بحیمس عرفان»

یگری با [، یمةبین مقالز د50-8، ص9است]،ته شدهپردا وی نامه و افکارزندگب به ن 
یسات کاه تبهاا در دو پااراگرا  باه مشاتی د       « ب لماان  عرفاان : بغربا  سپهر از»عبوان 
 [ش65، ص3پردازد]مب

 
 های اصلی رهبانیت مسیحیفرقه

م( بانب ایان فرقاز عرفاانب اساتش      142-480«)5قدیس ببدیکت نورسیایب»یا: ببدیکتب
 ن، پادر ایان    3که رئیسمطابق با اصول مدون ببدیکت، صومعه یمانبد ی  ،انواده بود 

روی و اعتدال بود و رایا،   مدش ریاضت در این فرقه بر اساس میانه،انواده به یساب مب

                                                      
1. Benedict of Nursia 
2. abbot 



 212 ...یبانو یعرفان سلوک و ریس و هاشهیاند شناخت

نماودش در  مع  و رئیسم اطاعت ماب ایم شچصب بود که باید از مسیح، قانون یاکم بر صو
نظام ببدیکتب برای رایبان سه کارِ اص ب در نظر گرفته شاد کاه عباارت بودناد از: کاار      

شاد(، مطالعاز   ی)که اغ ، در زندگب ریبانب قرون وسطب باه فراموشاب ساپرده ماب    ید
و دیگر کت، رویاانب و ت،کار و تعماق در  نهاا(، و کاار و       کتاب مقدسرویانب)مطالعز 

 [ش 563، ص50مشغ ز مربو  به ،دا)پرستم  ییبب(]
م( در فرانساه  5550-5032«)5قدیس روبرت مولسمب»یا: این فرقه را سیسترسیانب
ریاایب نچساتین رایباان ببادیکتب،     مبظور بازگشت به ساادگب و باب  ای اد کردش  نان به

رویاب تان باه    کوشیدند تا یر چه بیشتر ،ود را با عشق به ،دا بیارایباد و باا ،اوش   مب
[ش به گ،تز عرفان طریقت سیسترسیان، قانونب که مدبّر 503-508،ص5دادند]ریاضت مب

ای است که ویادت ییاات الهاب را    محبت رابطه ییات باطبب الهب است، عشق است و
رود تا یر چه بیشتر مطابقات  [ش عار  سیسترسیانب مب416-411، ص6شود]موج، مب

-5030)«3برناارد ک یروویاب  [ش »413ارادۀ بشری را با ارادۀ الهب تحقق بچشد]یمان، ص
ه صاومع  510یا بود که تا زماان مارگم، بایم از    ترین سیسترسیاناز معرو م( 5519

 [ش 561، ص2برای ،وایران رای، تیسیس کرد]
م( است 5336-5583«)9فرانسیس  سیزی قدیس»گیار این فرقه یا: ببیانفرانسیسب

که زندگب عرفانب ،ود را با گدایب شروع کرد و ترجیح داد بین جیامیان زندگب کباد و  
و شکل زندگب  [ش قانون526 نان را تیمار نمایدش او ،ود را وق  م کز فقر نمود]یمان، ص

گوناه دارایاب   دامباب و بادون یای    یا بدین گونه بود: زندگب با اطاعت، پاعفرانسیسکن
[ش  رمان فرانسیساب ساه   303-305، ص50یعبب پیروی از تع یم و الگوی عیسب مسیح]

[ش 516-511، ص8نکتز محوری را در بر داشت که عبارت بودند از فقر، تواضع و سادگب]
اجاازۀ   م(5319-5534) 4 سایزی  ریا ک  سیقاد باانوی   یس باه فرانس م،5353 سال در

 [ش5084: ص4زنان را داد] برای ایصومعه سا،ت
م( بود که 5335-5520)1مؤسس این فرقه  قدیس دومیبی  د  گوزمان یا:دومیبیکن

توجهب ویژه به سعادت رویانب زنان داشت و  نان را با روی باز به عضاویت فرقاز ،اود    

                                                      
1. Robert of Molesme 

متیله، عار  و واعظ مسیحب فرانسوی استش او را دومین بانب فرقاز ریباانب    Clairvaux of Bernard ش3
 .نامبدسیسترسیانب مب

3. Francis of Assisi 
4. Clare of Assisi 
5. Dominic de Guzmán 
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م( نیاز مسائولیت ،طیار    5332-5510)5ساوم  وسیا یونور پاا  ه کجایبپییرفت تا مب
یا [ش دومیبیکن583-588ص ،2اییای مقامات بانوان رای، را در رم به وی ت،ویض کرد]

دادند؛ زیارا یاق   به وعظ و تربیت اشتغال داشتبد و ،ویم را جزو رایبان سائل قرار مب
یاای  بایکن  لماانب برناماه   نداشتبد از یی  مالب جز صدقه است،اده کببدش عارفاان دومی 

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     

ای که یای   گونهمسیح(ش ید  از این س وع عارفانه، اتحاد قویِ سال  با ،داوند بود، به
 [ش546، ص55امور دنیا نتواند بین او و ،دا فاص ه ای اد کبد]ی  از 

 یاا و اساق،ان باه   یای مردساالرانز  ن زمان، جواز پا با توجه به محدودیت یا:بگین
 اما صاوامع  ؛دبدر ی صومعه به ،نموده ترع را یایشان،انواده تا دادمب امکان را زنان این

 زن ساا، یک  نظار  از رایباه [ش 531-534ص، 1باود]  ساایب یک  مردانِنظر  تحت چبانیم
 باه  و بودناد  محاروم  یبساا یک  مقامات زیم از زنان یالبا این ش مدبم یساب به ب رمان

، جیابیت پیدا داشتبد زنان ۀدربار یمساعد نظر که 9یانوسیوالد و 3کاتاریا، لیدلیمین 
 زناان  از جامعاه  کاه  ب راعم  امکانات و سرپباه صومعه، نیز سایک  ۀیوز در البته کردند؛

  ن در یماه  نیا ا باا [ش 566، ص8ساا،ت]  فرایم وهیب و م رد زنان یبرا بود، کرده غیدر
 نداشاتن  ایا  یاا صاومعه  ع ات پار باودن   به نییپا و متوسط طبقات زنان افتنی راه دوره،
یماین  و ایتماال  باه   [80-23، صص3]بود دشوار یای الزم برای ورود به صوامع،یزیهجه

یاا و  و دیگار گاروه   5، پرمونستریتبسایان 4سا،ت   روئاسایان یای تازه،انهه دالیل بود ک

                                                      
 م تا زمان مرگم در ایان مقاام  5356که از  بود یای ک یسای کاتولی  رماز پا  Pope Honorius III ش5

 شباقب ماند
معتقاد بار    در قرن یاازدیم مای دی کاه    گبوسیان و مانویانمتیثر از مسیحب است  بنهضت Cathars ش3

، زیاد  ،ریاضات با و موافق  ،ربانب و دوزخ و برزخ ، عشایات، ک یسایبمرس س ه با مچال  ،ثبویت
کار شبا،ته و بدعت ،در قرن پانزدیم می دی با  غاز ت،تیم عقاید در اروپا و بود و تباس  عرفان

 نابود شدش
 Peter) پیتار والادوس   باه دسات  نهضتب مسیحب در قرن دوازدیم می دی باود کاه    Waldensians ش9

waldo) عیسب در  مانبداولیه بازگشت و  که باید به ایمان مسیحبِ ندا معتقد بود نهس شدش تیسی
ل باه براباری زن و   ئاو بودش این نهضت در امور دیبب مانبد موعظه، قا یقیقبفقر زیست و شاگرد 

باه  مب ار  گیار اعا م کارد کاه     نان را بدعت ،ک یسا در شورای التران ،م5351سال  در مرد بودش
 دشگردی نابودیشان

ریاضات و   ش  نهاا باه  که در قارن یاازدیم مای دی تیسایس شاد      است ای مسیحبفرقه Arrouaisianش 4
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یا ع وه بر مردان، گاروه بزرگاب از زناان را نیاز ج ا، و      یای اص یگر مانبد بگینفرقه
 [شp19,23جیب کردند]

یا در تغییرات اجتماعب و مییببِ قرون وسطب بودش در یالب یای جببم بگینریشه
ت ش داشت که نظام رویانیت ک یسایب را با اییای ا، قیات و  3که اص یات گرگوری

اقتصادی، سؤاالت جدیادی   معبویات، نیرومبد کبد، گسترش شهرسازی و رشد و توسعز
گونه در دنیا برای ماردم عاامب و غیار رویاانب باه وجاود  ورده       را دربارۀ زندگب مسیح

یا زنان عامب و غیر رویاانب  گینی شهری بودش با[ش جببم بگیبب نیز پدیدهp66,24بود]
یاای ماییبب   با ی  زندگب مییبب مب،رد یا اشتراکب و جمعب بودند؛ اما قواعد و پیمان

گب و سرسپردگب به ی  طریق زندگب ریبانب را اتچاذ نکردناد  رسمب یمةون فقر، باکر
، یاا در نظار گرفتاه نشادند، ولاب در عاو       عبوان رایبهوسی ز ک یسای کاتولی  بهو به

 م،هاوم  نیا ا[ش p329; 24,p66,22،ودشان را به زندگب فداکارانه و عابدانه متعهد کردند]
 بار  دیا تیک باا  بعا یطب طاور باه  ،یفارد  ماال  ردّ ایا  برسم تعهدات بدون بمییب بزندگ
 ان اام  باه  ببید گرایبشکل از اببدهیرشد انتقاد و ،دا با بشچص روابط ،بباطب تیرویان
 ش[p320,25]دیرس

طاور غیار   یا باه م، بگین5390م تا 5530لیز جببم بگیبب، تقریباَ یدود در دورۀ او
یا و ضامایم نهاادی و ساازمانب گارد     قاعده، بدون ویژگبرسمب در اجتماعات  زاد و بب

یاای بگیباب شاروع باه     زماانب کاه گاروه    م تغییر کارد، 5390امر تقریباَ در   مدندش این
شاان  از مقررات را برای یکومت بر زندگبای اندوزی و کس، دارایب کردند، م موعهمال
صورت ی  ان من اتچاد کردند و ،ودشاان را بارای زنادگب مانباد نهاادی دیباب در       به

یاایب  یاا در ،اناه  یا جایب بود که بگاین نشین[ش بگینp36,23 ماده کردند] 9نشینبگین

                                                                                                                             
 ا   ن را بارای عای قواعادی م  داشتبد و بارای ایان یاد     گرایم نشیبب برای کس، معرفتگوشه

 شببا کردندیا یا و جبگلدر بیشه ریایب زنانه و مردانهدیاعضایشان ترتی، دادند و 
 Norbert) سبت نوربرتبه دست م 5530که در  بودمسیحب کاتولی   زفرقی   Premonstratensian ش5

of Xanten)     در فرانسه تیسیس شد و دارای قواعد و قوانیبب مشچص برای ،ود باودش ایان گاروه
یا    وسای ز باه دارای گرویب زنانه یم بودناد کاه     نهایا پییرفتبدش از سیسترسیان یتیثیر بسیار
 شدشیس اداره مبئر زبانوی رایب

م( در 5051-5081)(Pope Gregori IV) پا  گرگاوری ی،اتم   وس زبهکه  The Gregorian Reforms ش3
 م  غاز شدش5081تا  5029عبوان پا  از یین زعامتم به

3. Beguinage 
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 نهاا   جاکردند؛ در  نکوچ  یا وایدیای بزرگتر جمع شده، یول ی  ک یسا زندگب مب
 و کاار در صابعت   گرویاب ساا،تبد و باه ت اارت    مدارسب را برای تع یم و تربیت درون

پارچه و مبسوجات روی  وردند که عامل اصا ب اساتق ل و دوامشاان یام یماین باود،       
،ورده دایر کردندش در واقاع یار ان مان    یایب برای زنان فقیر و سالیمةبین بیمارستان

نشاین  [ش زناان زیاادی باه یا  بگاین     p320,25اری بود]مچتبگیبب دارای یالتب از ،ود
،واستبد ازدواج کببد و بر،اب دیگار   پیوستبد که بر،ب از  نها به این ع ت بود که نمب

یاا دا،ال   ای نداشتبد که بتوانبد باه صاومعز رایباه   یم ثروت یا شین و پایگاه اجتماعب
ن عم اب و عباادات روزاناه    وارد، اصال بار عرفاا   یال برای یر دو گروه تاازه  شوندش با این

 [شp67,24بود]
 

 صومعة هلفتا
یاایب  رایباه  جا رفت ا دارای  اش به  نا که مشتی د در اوا،ر زندگب  ی ،تا زنانزز صومع
 ش مدناد ی به شمار مبعباد وق  و پرستم ،معرفت توجهب براینمایبدگان قابل  کهبود 

م( 5338-5340)3اکبورنبمشتی د یم( رئیس صومعه، 5335-5393)5گرترود یاکبورنب
 اگرچاه  مدان  ناان بودنادش  م(، از سار  5903-5316)9)گرتارود کبیار(  گرترود ی ،تایب و 

 ریبانیات  رِیتایث  تحات اماا   باود،  یاا بکتیبباد  ۀادار و نظاارت  تحات  اَرسم ی ،تا ان من
ش مدارع و شواید، از ت ،یق عق نیت و رویانیت، و در واقاع  گرفت قرار زینب انیسترسیس

[ش در کباار  pp115-116,15جا یکایت دارند]وأمان به عرفان نظری و عم ب در  نتوجه ت
 ات،یا اله و 4مقدماتب ع وم در نو موزان و انیمبتدتوجه به باطن و تزکیز ن،س و مراقبه، 

 ییاا رایباه  و دیدناد ماب   ماوزش  یاب روویک  برناارد  قادیس   ثار بر ژهیو دیتیک با یمراه
 مشاغول  صاومعه  زکتابچانا  یبارا  یاکتاب از بسیرونو و جمهتر با را ،ودشان ،تربمیقد
 ش[p51,14]کردندمب
 

 یماگدبورگ لدیمشت یزندگ ةخچیتار

                                                      
1. Gertrude of Hackeborn 
2. Saint Mechtilde of Hackeborn 
3. Saint Gertrude of Helfta (Gertrude the Great) 

دادند و شاامل دساتور   که در قرون وسطب به محص ن  موزش مب ایی،تگانه ع وم The liberal arts ش4
 شدشمب زبان، جدل یا مبطق، ب غت، یبدسه، یساب، ن وم و موسیقب
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 از یاهیا نای درو  م5352 تاا  م5302 انیم یابازه در را  دیمشت تولد  یتار نظرانصای،
 بکما  ییاسال ای م5302 در رودبم گمان»: دانبدمب  لمان ماگدبورگ باسق، یق مرو
 قارار  م5350 یادود  بزماان  در تولادش   یتارش »[p116,15]«باشد شده متولد  ن از دبع

 متولاااد م5353 در[ش »p46,14«]م5352 بیتااا دیشاااا ایااا م5302 دیشاااا ایااا دارد
 بکا، نام ما[ش »p44,19«] مد ایدن به م5350 و م5302 نیب بزمان در[ش »p58,18«]شد
[ش p13,21«]میدانا بنما  را شاد  متولاد   ن در بماگادبورگ   دیمشات  م5353 سال در که
باه   اماا [ش p153,16«]داد قارار  م5353 و م5302 نیبا  باا  یتقر را تولدش  یتار توانمب»

 ایا گو وباوده   ثروتمبد و دارا ییدود تا و بااصالت یا،انواده از او ان،محقق شتریبعقیدۀ 
 ،بااود عصاار  ن جیاارا زبااان کااهرا  بباایالت امااا ؛داشااته یاام ب،ااوب تیااترب و میتع اا
 باا [ش p71; 14, pp46-47; 15, p116; 16, p153; 19, p44; 21, p13,13]اسات امو،تاه ین

 5نیبالادو  بارادر  عبوانبه بشچص از که کتابم چهارم بچم بیست و ششم باب به توجه
 کنیبا یدوم گرانموعظه عضو که باشداش مبتبب برادر او که معتقدند ببر، برد،مب نام
 [شp153; 21,p13,16]استبوده نیز

 اداماه  یام  ساال  90 تاا  که افتیدر بسالگ53 در را اشباله الهام نینچست  دیمشت
 القادس، رو  ز یوسا به ششش ،ناچیز گبایکار من،»: گویدمب کتابم در ،ود کهچبان داشت،

 ششش  ماد بما  روز یار  ز،یا عز س م و درود نیا ششش شدم؛ س م و درود ،ششش امبسالگدوازده در
 اداماه  ساال  ساب  یبارا  نیا ا و کارد ماب  رشاد  روز یار  جهاان  وهشاک  و دلپاییری  زیم

   ش3[20,4/2«]داشت
 قصاد  باه  را ،اانواده  و ،اناه  ،بساالگ  39 ایا  30 یادود  در و نکارد  ازدواج یرگز او

  یا  در یاا بگاین  سا    باه  و کارد  تارع  بمییب بزندگ ،اطربه و زاکسن ماگدبورگ 
 ;p71; 15,pp116-117; 16,p154; 17,p359; 18,p60; 19,p44,13]در ماد  نشاین بگین

21,p16 نشاد؟ و یاا   یاصومعه دا،ل چرا؟ یا رفت ماگدبورگ به چرا که یاپرسم نیا[ش 
 باه ش داد تاوان نماب  هاا  ن به بقطع ییاجواب که است بسؤاالت ؟،وستیپ یابگین بهچرا 

 او از البتاه  کاه  شابا،ت بما   ن اا  در را بکس ،ودش ببا به گ،تز دیشا رفت ماگدبورگ
ش [p154; 18,p61,16]دیاد  رییا تغ بماییب  بزنادگ  یبارا  را نظرش مبادا که کردی ردو

 بیشاتر بارای   و بودناد  شا و   ،باود  کم شانتعداد که او زمان ییاصومعهگویا  یمةبین

                                                      
1. Baldwin 

 شاست ماگدبورگب  دیمشت باله یجار نور کتاب چهارم بچم از دوم باب مبظور ش3
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 بزنادگ   یا  عباوان باه  عمال  و ان اام  یبرا یزیچ ز اشرا  جا داشتبد وطبقبانوانب از 
بر،اب   مسااعد رایات و   که در محیط ،واستبنم یم او دیشاش بدنداشت برای او عابدانه
 [شp47,14اش قرار بگیرد]دی مورد ع قهج برویان ییات ش در تقابل با صوامع و
 بیاوال  در کاه این تا کرد پبهان را می،و مکاش،ات و شهودات یادیز مدت  دیمشت
 باه  را وی ای،هیال یایبریم او کنیبیدوم یشبواعترا  ش،ابسالگ 40 یدود ای م5310
 [ش p50; 17,p359; 19,p44,14]5کرد قیتشو و ،یترغ اشبعرفان اتیت رب نوشتن
 ;p72,13]وسات یپ ی ،تاا  زصومع بهه، کرد ترع را یابگین او م5320 سال یدود در

14,p51; 15,p117; 16,p155; 17,p359; 21,pp23-24] واضاح  مکاانم  رییا تغ ع ات ش 
 در یاا بگاین  انیا م ا،ت   لیدلبه را گماگدبور ، دیمشت که رسدمب نظر به اما ست،ین

قابال  تعاداد  ،صاومت  و مچال،ات  کتاابم،  ظایراَ نییمةب[ش p72,13]کرد ترع جا، ن
 و تیا اذ و  زار از فارار  رایبا و او  باشاد  برانگیچتاه  را یترویان نهاد وابستگان از بتوجه
[ش p44,19]اسات هوسات یپ ی ،تا زصومع به ش،ابزندگ بانیپا ییاسال در یبرسوا و بهتان
به تصاوی،   و ردساالرم ونیرویان کبترلسب، به ان من نشین،بگین در ماقامت طول در

 که این ماوارد  گرفتبم قرار ج،ا و  زار مورد ،برسم یسایک  از سوی گروه نیا نرسیدن
 و ،بمترقّا  مبادانب ،رد نازد  ،بکینزد  ن در بسرپبای کردن ط ، به را  دیمشت سران ام
 می ساا  و نیسکت بستیبا ی ،تا در اقامت[ش p359,17]داد سو  ی ،تا در بعرفان یمرکز
 یجاد  طاور به و ساله 69  ن زمان یدودا  تا اوش باشد داشته  دیمشت یبرا بمیعظ ،اطر

 زصومع یمان در م5383 یدود را مرگم سال[ش p51,14یب بود]بایناب ز ستان در و ماریب
 ش[p52; 15,p117; 16,p156; 18,p62,14]دانبدبم ی ،تا
 ،قرار گرفت معاصرشمبدان ع قه مورد توجه سیقد  ی صورتبه مشتی د اگرچهاما 
 ی3 ادا یمات عباوان باه  او بمعرفا  یبارا  یبیاا ت شش نشد شمرده سان،یقد ۀزمر در یرگز
 ناه  باود،  « دیمشات » تبهاا  او[ش p117,15اناد] شاده  اعتباربب ب یا شد که 4دانته 9بهشت

                                                      
 [ش8,4/2]: دیبیبب ش5

کباد و  بهشات م قاات ماب    ۀکاه دانتاه او را در درواز   ،کمدی الهبیای کتاب از شچصیت  Mateldaش3
 داردش بکبد و ک   شچصیت مثبترایبمایب مبوی را ماتی دا 

شاامل ساه    این کتاب شدانته است اثر کمدی الهبیای اص ب کتاب یکب از بچم ؛یا بهشت Paradiso ش9
 رزخ و بهشت استشبچم اص ب دوزخ، ب

 شکمدی الهبایتالیایب و مؤل  کتاب  ۀشاعر و نویسبد مDante Alighieri (5361-5935) ش4
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 یم بمچصوص سینویال شر  و ،«3شدهداده برکت  دیمشت» بیت ای«5مقدس  دیمشت»
 زیچ  یی به جا گیاشته، کتابم در ما یبرا ،ود چه ن جز او مورد در با یتقر ماش نداشت

 [شp43,14]9میدانبنم
 

 شناسی مشتیلدکیهان
عباوان  باه  عشاق  درون بمی فار  ،داوناد،  ی ،ااص از تصورنگاه مشتی د با  در بمی فر

 باشاتراک  بار  او دیا تیکباا توجاه باه ایان،     ش ،ااص ،اودش اسات    عات یطبای باا  پدیده
و  باشاد ماب  عشقاز  زین مچ و  عتیطب نیا چراکه است ،داوند و بشر نیب گونهتعیطب

 شر  عشق با بذات طوربهنیز  بهشتش 4را دارد با ،داوند اتحاد لیاقت و ص ییت ببابراین
 تارین اص ب کهب یال در به عشقش ابستهو و یمراه نیرویب و معرفت با ؛شودمب  یتوص و

کاه نظاامب   بیشتر از  ن بعالَم نیچب  ی ش6است «1بجاودان تب،ر و بهیک» جهبم معبای
 را کامل ییاانسان د یمشتش است بت   بستر و بهیزم  ،مبد را نشان دیدمبس م و قاعده

 درع و فهام  و بیاان رو عتیطب رغمفرشتگان به شبدیببم فرشتگان تر ازباال ایدر مرتبه
 تیبشر فاقدیم   نها کهچرا  دیبد،ب را بازتاب مباله باشکوه عتیطب کمتر ،ب ،ودمتعال
 بانساان  بمی فر با او که ب یستبدرن فاقد  یم و بد، ن به وابسته و یمراه عشق و حیمس
وی در  دارد؛ جهبم گبجاودان هب نگایب دوگانه  دیمشت [شp123,15]2دگیاربم اشتراع به

 تعاداد  کاه  ب امیاد دارد بیب،وشبا  کبار نگاه سبتب به جهبم و جهبمیان در مسیحیت،
 ،نموناه   یا  در[ش Ibid,p125]8ابباد یبما  ن اات  ،بجهبما  و م عونگبایکاران  از زیادی
کاه   کباد در،واسات ماب   او از و رودبما  ،ادا  یساو  باه  یاجساورانه  صورتبه  دیمشت

                                                      
1. Saint 
2. blessed = blest 

 :به دیکب رجوع  دیمشت شت،ودنو یالر  ش به مربو  موارد گرید ۀدربار ش9
 ش[7/64&7/36&7/4&6/36&5/33&5/12&4/2&3/5&2/26&2/24&8,2/3]
 در یعبصار  عبوانبه ن،س ش[1/4&8,1/3]: دیبیببش شودمب دهی فر عتیطب  ی عبوانبه عشق رد ن،س ش4

ش [8,2/26]ش ببیبیاد: اسات  عشاق  سن،ا  تی،یک نیباالتر ش[3/9&8,1/44]ش ببیبید: کبدمب بزندگ عشق
 ایا مه و کرانمباد  عشاق  توساط  ن دو  [.2/4&8,2/3]ش ببیبیاد:  شوندمب متحد عشق در ن،س و ،دا
 [ش8,4/19]ش ببیبید: شوندمب

5. eternal hatred 

  [ش3/21&8,3/1]: ببیبید ش6
 [ش7/34&4/14&2/22&8,2/3] :ببیبید ش2
 ش[3/22&8,3/21]: ببیبیدش 8
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 ،رود جهابم  دید که او به اعماا  وند اجازه مب،دا شباشد جهبم انیزندان یبرا یببها،ون
ش شدندمب سو،ته و دا  جادوز،یان در  ن ن،وس که یبجا کثافت، و ریق فاسد استچر به

 بار  او شدیاد ماب  حیتوض ،است دنمید یال در  دیمشت که را چه ن زیم ،داوند، سپس
کارده و   لطا  نیاز   دون،دا ؛کبدمب در،واست  نان یبرا را ریمت و افتدبم ،دا یپایا

 غ، ات   نهاا  از مان ش یبود ،الص و صاد  جااینبه  من  وردن یبرا تو» شود:متعهد مب
 [شp68,14[]20,3/15«]کرد نچوایم

مشتی د با تشبیهات و استعاراتب گوناگون از مکاش،ات و شهوداتم از برزخ نیز سچن 
 و شودمب متمرکز رگم از پس بزندگ یرو بر باله یجار نورمحتوای  شتریبش  5گویدمب
 شار    دیمشتش کبدمب دیتیک مرگ و بزندگ نیب ی ابمبافی و م رایای موجود در  بر
عباادات و   به ،جهبم در دوز،یان و م عونان محتاج ش،اعت و بچشم چطور که دیدمب

،ود  وساطت و ش،اعتچه چبان ؛اندزنده یبوز که اندب چشم دو،ته نان زدعایای صادقان
 3بودناد  بارزخ  در کاه  ی و مادد رسااند  ب یاار ن،وسا بر،اب   ی زاد و یبریاا  به  د،یمشت
[13,pp83-84 ش] 

 یبنمادیاا  یبگو که گیردمب بهره کتابم در مکرر طوربه ،اعداد از یمةبین  دیمشت
 56 ،4 تیفضا  یشات  ،9بالها  عشق یروین 30 ؛ مث َاست ی،داوند یبشگری فر ۀاراد از
 و یاا طار   نیا ا در بپرمعبا  و مهام  اعاداد  از ت،ادهاسا  باش 6کمال نوع ی،تو  1عشق نوع

 نشاان  را الهاب  بمی فار  در مکرر یالگویا و وند،دا یکم و امر که دارد قصد او ،شمایا
  [شIbid,p78]دید

 باود؟  ک اچیزی را بیافریبد  کهاین از قبل ،داوند»گوید: در باب تکوین عالم نیز مب
  نهاا  کاه  بصاورت  باه  باود،  روشن و انیمان و یاضربرایم  زیچ یمه و بود ،ودش در او

  یا  مانباد  تبهاا  او افات؟ ی شکل گونهنیبد نپروردگارما چطور نیببابراش یستبد هامروز

                                                      
 [ش7/49&7/41&7/2&6/10&6/8&5/15&5/14&5/5&3/21&3/17&3/15&8,2/8]: ببیبیدش 5
 عباوان باه  یمةباین  بارزخ [ش 7/57&3/21&8,3/1] ببیبیاد:   د،یمشات  نظر در جهبم و بهشت مورد درش 3

ش اسات  مارده  باه  زناده  عشاق  و ن،اس،  باه  ،داوناد  عشاق  ،داوناد،  به سن، عشق ۀدیبدبازتاب
 ش[7/55&7/39&4/25&8,2/8]:دیبیبب

 ش[8,5/30]ببیبید: ش 9
 [ش8,3/15]: ببیبید ش4
 [ش8,3/13]: ببیبید ش1
 ش[8,2/12]: ببیبید ش6
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قارار   ،داوناد  در وسات یپ و جاو   در و انیا م در زیچ یمه و بود، کوچ  اتا  و س ول
 و تاه ببا  دژ  یا  ،س ول نیا یجا نیترسافل و نیترنییپاش در بدون و ق،ل بدون ،داشت
 یزیا چ سا ول  نیا ا بفوقاان  بچمبر ب بدای نامتبایب ش است بمغاک یر تر اززیرین انتها،

 یباوز  ،داوندش است تصور و درع قابل ریغ ۀیوز  ی س ول، نیا طیمح رامونیپش ستین
 و بااز  سا ول  نیا ا کارد،  ، اق  را زیا چ یمه او زمانب که اما ؛استنشده ببدهی فر و ،الق
 و ،االق  ،داوناد  وقتاب کاه  ش بماناد  بباق یمواره دیبا نیببابرا و است کل اوش شد گشوده
 ماا  کاه  را چهز  نیم ششششدند  شکار و بمت   ،ودشان در مچ وقات زیم شد، ببدهی فر
 و ساته یشا طاور باه  ،داوناد  باه نسابت   که بزمان تا م،یدیبم صیتشچ و میشباسببازم

 باا  را زیا چ همی ،ودش او چهچبان ست،ین یزیم چینورز عشق زیچ یمه در ایصادقانه
 نیاز  را ماا گوناه  یماان  و راناده  و یکم فرمانبر  نها  ده،ی فر ایصادقانه و ستهیشا عشق

 [ش20,6/31«]استداده میتع  و  موزش
 
 در نظر مشتیلد خداوند و انسان ةرابط
 تننسا دا مسا م  باا  داند کهمب پروردگار تیالوی ای ثیتث  را میان انسان و5اتحاد د یمشت
 اتحااد ش ایان   3شاود مب ممکن اشع وه بر طبیعت الهب ،داوند دانیجاو یبشر عتیطب

 ساپس  ،رایبری شده سرور و وجد با کهیبجا شود،مب  غاز ایساسات سطح درعاشقانه 
 4شاود ماب  تییادا  عشاق،  ،ااطر به دهیبرگز  زادانه رنج در سران ام و ،9درع و فهم در

[15,p126ش] 
 نیا ا در اماا  ،شاود ماب  1«،ادا  باا  ی،ادا » ان کامال، انسا  ن،س بیبد کهمب  دیمشت

 ؛ در واقاع شاود ماب  ی،اظ  و ماناد بم بباق ،بانسان عتیطب و تیفرد ، 6گونه شدنی،دا
 و ی اول  ،باله اتحادش در یقیقت 2شودنمب نابود اما ،گرددمتحول و متغیر مب  ن اگرچه
 عماده  مانع و سد ش8وند،دا در مط ق جیب ای فبا نه، م زاست تیشچص دو متقابل ن،وذ

                                                      
1. union 

 [ش5/16&8,3/9]: ش ببیبید3
3. understanding 

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

 ش[6/1&5/35&4/14&3/9&8,3/1]: ببیبید ش2
ش شاود مب نابود ،دا در که بشچص تییو یجا به است بشچص یاراده بمعب به ،ود، رسدمب نظر بهش 8
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  یا  ب که ست،ین  ن رایب استطاعتعدم  از ای معشو  بنادان و جهل از اتحاد،در مقابل 
 ط باد، بم را اتحاد اینهفعاال طوربه س،ن نیاش 5ستط ، اوبب و ا یاشتبب یالت و وضع

 فعاال  زین ،ودش اتحاد،ش 3 یدمب ،داوند یسو از ن،ینچست تحرع  و جببم یرچبد که
در بهتارین   یب اونهاا  ید  ، اماگیردمب بر در را ت،کر و معرفت ییاشکل گرچها و است

 [شIbid] 9است باله عشق زت رب توصی ،
 تیا واقع س،،ن تییو و تیشچص به انهمصرّ او ست؛ین 4یب،دایمهمعتقد به   دیمشت

  دیمشت[ش p24,21]دارد باور جهبم و بهشت به و جهان، وجود و بیست ح،یمس قتییق و
ع ات  باه  اماا  ؛اسات  بعرفان اتحاد ،بمییب بزندگ کل یاع  ید و اوج که کبدمب یدتیک

 یاوا  در پرنادگان / شاد،  نچوایاد  غر   ب در بمای»: گویدیا مباعتقاد به ی،ظ طبیعت
 و عطیاه  مچ وقااتم  زیم به ،داوندشششش / رود،بنم نیب از  تم در ط / کببد،نمب سقو 
 مان  چطورپس ش/ استکرده تیعبا را شانیاستعدادیا از است،اده و بابیکام زیما مویبتب

  [شp58,14[]20,1/44]!«ب بگم؟ عتمیطب با توانممب
بار   کاه  اسات،  6وسیسا یونید 1بنواف طاون  زفسا ،  ۀدیبدبازتاب  د،یمشت ییانوشته

 سرچشامه  ،داوناد  از انساان : کباد ماب  داللات  بعا یطب یمااورا  ع اوم  ب ،اص ازمبحث
 [شpp79-80,13]بازگردد ،داوند به دیبا و دروبم میپ به گیرد،مب

 

                                                                                                                             
 یمعاوضه ریتصاو اوش [2/4&8,2/3]ب ببیبید: شچص یارادهش در باب [1/39&1/22&8,1/2]: دیبیبب

ببیبیاد:   شاده مازوج  م یریاا یمتغش در بااب  [4/15&8,2/23]ش ببیبیاد:  بارد مب کاربه را ایانهبرابر
 ش[8,7/55]ببیبید:  اشرا ش در باب [2/6&2/5&8,1/4]

 ش[7/16&5/30&5/8&2/23&44-1/39&8,1/28]ببیبید: ش 5
 ش[5/25&3/23&2/25&1/46&44-8,1/39]: ببیبید ش3
 ش[4/12&3/24&1/44&8,1/2]ببیبید:  ش9

4. pantheism 

 زمکتبب ف سا،ب اسات کاه عقایاد و نظاماات ف سا،ب قبال از ،اود یمةاون ف سا،           Neoplatonism ش1
  مونیوس سااکاس ت، رواقب و گبوسب را با یم ت ،یق نمودش امک و ارسطویب ،فیثاغوری، اف طونب

Ammonius Saccas)) ف اوطین نهاد و شار  بازرگ  ن   نت، را ببیادر قرن دوم می دی این مک 
Plotinus)) بودش 

 زیا دروغین از عرفا و متیلهان و ف س، دیونیسیوس  ریوپاگوسب Pseudo-Dionysius the Areopagiteش 6
 قرن پب م و ششم می دی است که دیدگایب تبزیهب نسبت به ،داوند داشات و غایات زنادگب   

 دانستشهب مبمسیحب را ،داگونه شدن و اتحاد ال
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 زنانة مشتیلد عشق
 و 5 یا اروت ارتباا   بار  ویاژه  طوربه با عبایت به شچصب بودن اتحاد در نظرش،  دیمشت
[ش با توجه به این p126,15] 3شودمتمرکز مب کام   ن،س، و حیمس نیب ایانهبالغ بِشهوان

ادبیااتب در قارون    بیاان یا    ن  و دارد رشاث در را پررنگ بنقش 9باوقار عشقموضوع، 
یاا و شاایزادگان ساچن    زادگاان و شاوالیه  وسطب است که در  ن از عشق میان ن یا، 

 ی الهاب جاار  ناور ادبیاات  شهسوارانه، ایساسب و گاه اروتیا  داردش   ایزمیبهرود که مب
و  مرساو  و  داب ؛ ماث َ اسات  عشق اظهار و بارگاه فریبگمربو  به  سرشار از تشبیهات

شاوالیه،   پادشااه،  امپراتاور،  صاورت باه  حیمسا  و ،داوناد  ریتصاو ،عادات زندگب عاشقانه
 مثاال،  یبرا یمةبین  دیمشت[ش pp157-158,16و مال ] ارباب ،رسروَ س حشور،قهرمان 
که محصول  را داماد عبوانبه حیمس و عروس عبوانبه ن،س شدۀشبا،ته بعرفان ۀاستعار

در »: گویاد ماب  او باه  ،داوناد  [شIbid,p159]1گیارد ماب  کاار  باه است،  4نکایب رویانب
 و ؛یباود  مان  تیبشر عروس ت،یجواندر  ؛یبود من القدسرو  اری و یبازیم ت،یکودک

 [ش20,7/3«]یستب من تیالوی گزارِبانوی ،دمت ،اتدر سالچوردگب ب یا
 اغ ،دش دینشان مب ،داوند عاشق عبوانبه، ربا تشبیهات و تصاوی را ،ودش  دیمشت
  یتوصا  اصوال ش است بهشتسپهر و  زب بدمرتب و بمتعال زستیشا و باوقار پادشاه ،،داوند

 تبّس ا  زباان  یمةباین  ب کاه  ست،ین باوقار عشق تسبّ  ی تبها س،ن، عشق و ،دا از او
 ادیز بشهوان و  یاروت زبان  د،یمشتش یاستغزلغزل ریت،اس ب وریبان سبن ،6ببی گوست

 ن،اس  و ،ادا  نیبا  زرابطا  و ثیتث  ییاتیشچص نیب زرابط  یتوص یبرا را ایبمتعال و
 مقادس  کتااب  از اَمیساتق م لیا تماث و ریتصااو ایان   از ببر،ا ش گیارد ماب  کاار به انسان،
دیده،  ماتشهود در که بجهان  یتوص یبرا او که یریتصو و هیتشب[ش p77,13]2 یبدمب

                                                      
1. erotic 

ش عاشاق   یا  ،صاوص باه  ب که و ش[7/3&4/14&8,3/1]: دیبیببش ،داست رایب ییمسر و دوست ن،س ش3
 [ش3/23&2/25&2/22&2/19&8,1/44]ببیبید: 

3. Courtly love 
4. spiritual marriage 

 ش[8,1/22]: دیبیبب ش1
متیلاه،   م(914-490) (Augustine of Hippo) مبظور عقاید و نظرات  گوستین قادیس  Augustinian ش6

یرفته شدش یعبوان قانون و ی ت پیایب بهافراد و فرقه از سویفی سو  و عار  مسیحب است که 
 ش اثر گیاشتشامس کان بعدیعقل و ،داوند بر بسیاری از یم، عشق ،نظراتم در باب فیض

 ش[3/3&2/24&8,2/7]ش ببیبید: 2
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 اوش اضافه کردن مضمونب الهیااتب باه  ن   ، البته بااست باوقار عشق زبان بَرد نیزکار مببه
 بارگاه و ی،واستگار تصور اساس بر که کبدب است،اده مب یتماث و تشبیهات از یمةبین
 از تاو  نسبت به من»: گویدمب ،داوند [ش دربارۀ این عشق از زبانIbid,p79] 5است عشق
ش بمبا  مشاتا   تاو  و توام مشتا  من ؛امداشته ا یاشت ،شود  غاز جهان که ن از قبل ازل

 کامال  عشاق   یباد، ماب  یام  یساو  باه  ساوز و جاان  پریارارت  ا یاشات دو  که بیبگام
 شببم چبان/ کردم نزول عشقم بر من»: گویدمب گرید تمثی ب در و [20,7/16«]شودمب
 بفراوانا  اتات، یعبا باا  تاو  ،،داونادا »گوید: [ش مشتی د عاشق یم مبIbid,1/13«]یاگل بر
 باا  اتحااد  در تاو / بساوزان بما   ت،یم و  رزو با تو/ بکببم یجار ،عشقت با تو/ ،بدیبم

 بزنادگ  تاو  بادون  تاوانم نمب من و ،ب رامبم من ییابهیس بر تو/ بکببم ذوب عشقت،
در جای دیگر در باب نبود فاصا ه باین ،اود و ،داوناد      [شIbid,1/17«]ابمی وجود و کبم
تاو ،ادای  راساتز باشاکوه و زیباایب      پروردگارا، ایب  من ن،سب عریاانم،/ و  »گوید: مب

 ش[Ibid,1/44«]بازی عمیق ما / زندگب جاوید بدون مرگ استیستبش/ صمیمیت و عشق
 

 تأویالت و تفسیرات زنانة مشتیلد
با توجه ویژه باه   که است اشزنانه ببید تییاکم به دنیبچش اعتبار یبرا  دیمشت ت ش

دیبادش مشاتی د در بحاث گبااه     بشاکل ما   را مقادس  کتااب  از راتمیت،س مریم و یوا،
نگااه  داندش نچستین و یبو  انسان نه فقط یوا ب که  دم و یوا را به ی  میزان مقصر مب

اساتش ماریم عاروس ،ادا و ماادر      « 3،رد جاویدان»مشتی د به مریم تصویری از دارندۀ 
ن عباوا پدرِ متعالب مارا باه  »گوید: عیسب، بشریت و ک یساستش مشتی د از زبان مریم مب

عباوان عشاق   القدس مارا باه  عبوان مادر برگزید، و رو عروس انتچاب کرد،ششش پسر مرا به
 [شpp360-361,17[]20,1/22«]درع و دریافت کرد

باارِ  ش دارد حیمسا  ،وداز نظر نمادین شبایتب به  نیز یست که اندوه و غم مادر میمر
 عیساب  کاه  ن از قبال  م،داد ریشا  امبرانیپ به من»: گویددیگر مشتی د از زبان مریم مب

 امبجاوان  زماان  در و دادم ریشا  بسا یع باه  ،امنوجوانب دوران بط در یابعدش شود متولد
ششش«  شدم و نحی  الغر من و بود؛ ،یص  بر مقدسِ تیحیمس که دادم ریش را ،دا عروس

[20,1/22[]14,pp71-72  ش ،ود مشتی د دربارۀ ماریم ماب]  :و بسا یع ییاا ز،ام »گویاد 

                                                      
 [ش4/17&3/1&8,1/4]: ببیبید ش5

2. Eternal Wisdom 
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شایر   و شاد  دهیپاشا  رونیا ب باه  یاا جرایت ،ونش ، یر دو  شکار شدندمیرم ییاپستان
 تاو  با  یا باانو،  ششش افتی ع ج و شد اییا ،بیةاره ن،س که یطور به ؛شد یجار یاپستان

 یشاو  ها ن مانع بتواننمب تو که اندرپ  اریبس یبوز تییاپستان رایز ،بدیب ریش را ما دیبا
 سب، توانستمب  ن ،بداشت دادن ریش یبرا جز دیگریی  رزو تو اگرش بکب انمتوق،ش و

  [ش 20,1/22«]ببکش درد شتریب تو که شود

 
 مشتیلد اتیاخالق
 مارتبط  عشاق  باه  گاب یم جاا کاه   ن تاا  دیاد مب با یکدیگر پیوند را یا تیفض مشتی د

 اطاعتاو  شوندشریبمون مب بزرگ گبایان به کوچ ،معاصب  و معتقد است که شوندمب
 5شفسااد  و گبااه  نیبدتر را ن،سی یوا ای بشچص ۀاراد و داندمب  تیفض اساس و ادیبب را

 در تیمال  و ت،کر نیتربمتعال واست  9رتیی، 3ادراع یجا به بعق ن یالت نیتربمتعال
را در  یمرکاز  بنقشا  ،بدامبا پااع  و ع،ات  ش4یاسات  تیفض بر ممارست و عمل ،بزندگ

 قارار  ،داوند با  یاروت و بشهوان ارتبا   ی بستر در اما در یالتب متعالب نظرش دارد،
 به توجه ش مشتی د در تح ی م از موارد سیاسب و اجتماعب، معتقد است که1شودمب داده
انساانب و   مباسابات ش 6تاس با، ق بزندگ مقابل در یسد و مانع عبوانبه ،دنیوی قدرت
ساو  دیباد؛    ،داوناد  باا  ارتباطشاان تساهیل   یمسیری برا درباید فضائل را  باجتماع

 و صابر  مات، یم  و ن ابات  یزم، و رتیبص ،با، ق ،وش ش،قت، و ریم فضائ ب چون:
یا که تاا  ش ع وه بر این 2گرانید نسبت به ،ضوع و بفروتب و رن ور به ،دمت ،یببایشک

و  8بروانا  رناج  نیتساک  و افقار  باه  کم  کببد،اش را مبعکس مبیدودی ت ربز بگیبب
 و ،یا ترت و نظام  و گارفتن  روزه ب مانباد ریبان اعمال یااین اند کههماص   فردی نیز م

 را بشاری  ن،اس  ،یمرایشان عمالا و لیفضا نوع این دو یر شگیرندمب بر دریم  را قواعد

                                                      
 ش[7/36&6/19&8,5/5]: ببیبید ش5

2. comprehension 
3. wonder 

 [ش6/30&3/1&8,2/3]ش ببیبید: 4
 [ش7/37&5/24&3/1&8,1/44]: ببیبیدش 1
 [ش2-6/1&5/35&4/17&8,3/21]: ببیبیدش 6
 [ش6/1&8,5/23]: ش ببیبید2
 [ش7/2&6/1&23-8,5/22]ش ببیبید: 8
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 ن،س نیا ،داوند، با اتحاد در اما سازند؛مب نیمز و بایز ن را  و کببدمب یاری بهشت در
در  5شگیردقرار مب معرفت فراز رب کهچبانیم ،گیردبم اوج  ن فضایل و اعمال بر ب بدای

 [شpp130,15-132]3یستبد عشق ،دمت در نهایت یر دوی  نها
 

 انتقادهای مشتیلد به نظام روحانیت کلیسایی
 انتقادیااا و ،بازتاااب دارد  دیمشاات ییااانوشااته در وضااو بااه کااه موضااوع  یاا

 مقاام  ضاد  مکتا، کاه او را در   ساسات یک نهااد   و رفتاار  اعمال به یایم نسبتاعترا 
 دیااد کااه در دوران اوی قاارار ماابزیسااتبرویااان ایاا 9تیاارویان و سااایک  مبصاا، و

 بااه طاارز نادرساات و ون،یرویااان از ببر،اااش طرفاادارانب داشاات؛ چاارا کااه در زمانااه 
 رساید شاان ماب  بر،ب با ثروتب که به ق ماروی کشیشاب   بودند؛ دهید  موزش نامباسبب

 و دندیکشاامااب رخ بااه را شااانت رد زیسااتبد؛ بر،اابمااببباادوباری بااب و اساارا  در
 ،ااطر باه  رغام شایساتگب،  باه  کاه  بودناد  بگرانا ید کاه   ن یاال  ؛کردندمب یب،ودنما
 در واقاع یکاب  ش بودناد   بماییب  بسچبران و موعظه از ناتوان ،الزم و ن،وذ قدرتنداشتن 

 و ایاانکیباایدومچااون ، یاامزمااان  ن در مصاا حف اار  ریبااانب   از وجااوه مشااترع 
ش بود سطو  تمام در ونیرویان انیم ب یان  فقر به بازگشت یبرا بفرا،وان یا،بسیفرانس

 و توساعه  د،شا داری چاون مشاتی د ماب   مورد دیگری که باعث نقادیای عارفاان ماردم   
 یاب گراعقال  نیا اش بود عبوان ی  تچصصبه اتیاله شدن مبدنظام و یادانشگاه گسترش

بارای   شاده موعظه و قابل فهم سادهدیبب  ییاامیپ که ودب معبا نیا به ،ونیرویان دیجد
بیشتر قاوت    یادانشگاه در ب دشوار و تچصصباتیاله مبایث و شدمب یی  شتریبعوام 
  [ش pp81-82,13گرفت]مب

یاا را کاه در ارتباا     رویانیون و به ،صوص کشایم  با توجه به موارد فو ، مشتی د
شاان  کامل د یان  پردا،تان ام تعهدات و  و شتریب تعباد بهتری با مردم بودند، مستقیم

 الگاو و  ،فاروتن  و ،اضاع  بق ب با گونهنیبدزیستب فرا،واند تا ساده البته و به مسیحیت
پرساد و او  مشتی د از ،داوند درباارۀ کشایم ماب    برای مسیحیان باشبدش ،وب اینمونه
 دارد، نگاه  بما ئدا و داریپا ،وفب در را ،ودش دیبا( میکش)او»: دیدگونه پاس  مباین

                                                      
 [ش7/32&7/17&5/28&5/22&19-8,4/18]: ببیبید ش5
 [ش7/62&8,7/36]: ش ببیبید3

3. Anticlericalism 
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ایان   تارین قسامت  که در انتظار مرگ استش پست ت ه در گرفتار موش  ی مانبد درست
 ششش اسات  مان  ببتاای یال قدرت ،قسمت  ن ترینرفیع و است؛ یویدن اعتبار و شهرت ت ه،
 او کاه  بزماان ش باشاد  بچشابده  و بساچ  و بچاورد  کم دیبا او پس ،ورد،بم او که بزمان
 دیا با سات در ایان دنیا  او که بزمانتا ش باشد من با تبها و فروتن و ایبای دیبا وا ،،وابدبم

  [ش pp67-68,18[]20,6/2«]باشد ق بم در بموش مانبد
 تااج  ای افساوس  و  ه»: گویاد مشتی د در انتقاد به متولیان مسیحیت در زمانم ماب 

 کاردن  نیشرمگ و تو به رساندن  زار ،اطربه! یاشده دارلکهتو  قدرچ مقدس، تیحیمس
 یدیا پ  و کثافات  درش اناد افتااده  رونیا ب تو باتئیتز و جوایرات ،مقدس تیحیمس مانیا

 و یاشاده  تقوّبب و تی،اصبب تو چرا که ؛استشده فاسد تو یط  ،تیشهوان و بیرزگ
 شاده؛  ساوزانده  بپرسات شاکم  صییار   تم در عصمتت و ع،تش یندار را بقییق عشق
 ییادرو  توسط تابراست و قتییق شده؛ غر  جسمت بات   درون تواضعت، و بفروتب

 هچا  مقادس،  بشا یکش و تیا رویان تاج ای افسوس و  هششش است؛شده ،یتچر جهان نیا
 و بشا یکش یماناا اقتادار   کاه  ،ینادار  برانیو و بتبای از شتریب یزیچ تو ی!اشده دایناپ

« بکبا بما  یم اه  تچبممب و دهیبرگز دوستان و ،داوند به تو  ن با که است تتیرویان
  ش[20,6/21]

 از ببچش در که یابکای  و بسست ای سایک  درون ییااست،ادهسوء مقابل در مشتی د
و با بیانب بسایار تباد و صاریح  نهاا را تقبایح و       نبود اعتبابب و مردد دید،مب ونیرویان

 صاحبت  «3ریا فق تیحیمسا » و «5فاساد  تیحیمس» از کم میزان به اوش کردسرزنم مب
 را سایک  ایل ۀیرز و فاسق ونیرویان ،داوند»: گویددر جایب با ال،اظب تبد مب شکبدنمب

 قات ییق مقابال  در بیرزگ و تیشهوان با جسمشان رایز ،کبده و باز،واست مبفرا،واند
  ن، مشابه سچبان و یااین[ش 20,6/3]«دیدمب تع،ن و گبد یبو مقدس، ثیتث  دانیجاو
 اماا ش باود  اثارش  ساوزاندن  از صحبت جا ن که ودندب داده قرار بتیمغضوب ناچب در را او

 را قاااتییق توانااادنماااب بکسااا  ییااا»: داد کاااه باااانیاطم او باااه ،داوناااد
 [شpp154,16-155[]20,2/26«]9بسوزاند
 
 

                                                      
1. corrupt Christianity 
2. poor Christianity 

 ش[6/21&6/3&5/34&8,3/15]ببیبید:   دیمشت انتقادات مورد در ش9
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 اثرگذاری و اثرپذیری مشتیلد
 ؛گیاشات  اثار  مانمعاصر انه و تغزّلبشقاع اشعار و یانوشته بر شتریب بماگدبورگ  دیمشت

و عباادت بار    نمااز   داب و یاا نامهمباجات ،مقدس کتاب ت،اسیرش از وسی زیمةبین به
 برناارد  بعرفاان  ییاا نوشاته  باا   دیمشات  ،بعق نا  زجببا  ازش مؤثر بود یای الهیاتب،جببه
 ،3اییریا تسابت  امیا  یو ییاا نوشته با دیشا اوش بود  شبا 5یایکتوریوبتسَ و ،یبروویک 
 و اشراقب ۀع و به بود،  شبایم  4ریکب یگرگور و ،ببگبیب  دگاردیی ،9ب وگسبورگ دیوید

 مرات،س سه مربو  به عاتوموض و یااثر زمیبهش 1ایورهیف میو ،ی ،شمعاصر یگرابمب 
 بنواف طاون  بساتر فکاری   از کاه اا   بازگشات  و و ، سه نشئهب، ت   ،ب سمان و ببهشت
[ش pp119-120; 19,p45,15توجه است] بر او قابل ا شده مشتق  ریوپاگوسب وسیسیونید

 و  دیمشات  یب میاان ونادیا یپ از  غااز  شاسات  بقطع کتابم بر کنیبیدوم سبدگانینواثر 
از  ایتمااال   اوش وجود داشات  ب،کبیبیدوم اتیاله به تبع  نها و ماگدبورگ ییاکنیبیدوم

 بار  ریتایث  نیتار قیعم اما ،یم  شبا شد 6باسی کو با نظرات معاصرش سبدگانینو طریق
 ،بنواف طاون  عباصار ش گرفات  2ریا کب  لبارت  معاصارش،  ب لماان  کنیبا یدوم از را کتابم

                                                      
 Saint) کتوریوسبت در بریبان یامدرسه در که ی قرون وسطبعرفا و ف س،ه از بگروی Victorines ش5

Victor) سیپاار  دانشاگاه  از ببچش عبوانبه و دیدندمب میتع  ببی گوست رامم و مکت، بر کااتّ با 
 William of) یبشامپاو  امیا  یو مان به ب سوفیف و دانباله ،گروه نیا گیارانیببش بودند فعال زین

Champeaux) (5020-5535)شودب زین معرو  م(5543-5023)  ب رد تریپ استاد که بود م 
ش باود  تیریسبت زیس صومعئعار  و ر ،دانالهب م(5548-5021)یدود  William of Saint Thierry ش3

 استشاو باقب مانده اثراتب چبد ازای پرکار بود که او نویسبده

 م( عار   لمانب و فریار فرانسیسبش5323 دش) David of Augsburgش 9

که از است یای ک یسای کاتولی  رم ( از پا 604)دش Saint Gregory the Great = Pope Gregory Iش 4
یاا و  عباادات و مباجاات   ،یایب از جم ه در بااب اصا   ع ام   از او نوشته شم پا  بود604تا  130

 استشسرودیای دیبب به جا مانده

 جیاوانب ریباانب سان   زدان ایتالیایب و مؤسس فرقعار  و الهبمJoachim of Fiore (5303-5591 ) ش1
(San Giovanni) شپرداز تاری  یم بودکه نظریه در فیوره 

تب رایباب  دم( یکیم، متیله و فی سو  ایتالیاایب مسایحب کاه ما    5331-5324) Thomas Aquinas ش6
 ارسطو را با الهیات مسیحب ت ،یق کردش زکن شدش وی ف س،یدومیب

 ون  لماانب مسایحب   اها لیم( از ف سا،ه و مت 5300-5380) Albert the Great = Albertus Magnus ش2
 وی در ن اوم،  شاگرد او بودش (Thomas Aquinas) توماس  کویباس کهدومیبیکن بود  زعضو فرق

 شاست «دکتر ک یسا» به  ق،میایب دارد و شیمب، موسیقب و بسیاری ع وم دیگر نوشته
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 دایا پ سن،ا  از  لبارت ایاد  عقافکار و  در که یب نها مچصوصا  ،بوسیسیونید و ببی گوست
یای این تیثیرپییری از واسطهش ددنش مب ر ،ودش زشیاند و ت،کر در یبیانیطب به کرد،
 [ش p120,15اشاره کرد] ایهیال توان به یایبریممب

 یاایبریم  توجهاات  زواساط باه  مای دی،  چهاردیم قرن در بمیمستق تیثیر  دیمشت
ش اعماال کارد   ا   ارتباا  داشات   5،ادا  دوستان گروه با بکینزد طوربه کها  ببگبینوردل
گ دن مارگارتا ،9اببر بایستیکر ،3اببر مارگارتا به ی الهبجار نور ،ی  نانیات ش زواسطبه
 نورش با  ن  شبایب پیدا کرد نیز 6سوسو ییبرگویا  و شد شباسانده 1تاولر جان و 4ببگیر

از   ن از بعاد  اگرچه ؛شد ،وانده می دی شانزدیم قرن لیاوا سراسر در کم دست یجار
 و م،5865 در  ن م ادد  کشا   از بعد ، ولببود شده کم اشهیاول تیمعروف و تیمحبوب
 و قیتحقدر باب این کتاب  را یا،ش کرد ج ،باره نظرات را دو ،م5863 در پچشم و نشر

 و بادبا  ب،عرفاان  ارزش ،ااطر باه  با  یا اثار  نیا ا و ت،اسا صورت گرفته یادیز پژویم
 و ارتباا  برقاراری  ش شودمب طالعهم ،ب لمان بعق ن تسبّ در مگاییجا یبرا و ،اشبزبان
 کاه  اکهاارت  ساتر یما مچصوصا  ،قابل توجه است ب لمان اندیشمبد یعرفا با اثرش وندیپ

 داد؛ گسترش و توسعه بود،  دیمشت ییانوشته درکه  را یمتعدد ییازمیبه و موضوعات

                                                      
 بودند که یونرویان مربو  به عوام و غیر ،ی  گروه عرفانب درون ک یسای کاتولی  Friends of God ش5

نشو و نماا یافتبادش ریاضات جبساب از مباانب       یسئبازل سو اواسط قرن چهاردیم می دی در در
م( نویسبدۀ کتاب معارو   5980-5425) (Thomas à Kempis) توماس  کمپیساص ب  نها بودش 

 ، عضو این گروه بودش«تشبّه به مسیح»
 مکاش،اتب که ت ربیاتم را در کتابب به نام رایبه و عار   لمان مMargareta Ebner (5335-5915) ش3

 دوست و معاصر بودش بنوردلیبگب یایبریمنوشتش وی با 
کاه باا    ای باود  لماانب  ۀی دومیبایکن و عاار  و نویسابد   زرایبا  مChristina Ebner (5322-5916)ش 9

زیبتاب در  ای از انگ تال باا  رایبه» عبوان ابعرفانب دارد کتابب  ویمارگارتا نسبت فامی ب داشتش 
 «شکبدای که یمل مبکتابةه

ی دوم قارن چهااردیم   در نیماه  یبسایدن  ی از رؤساای صاومعه   Margareta of the Golden Ring ش4
 نورجااری الهاب  ای از کتااب  نساچه  ،((Henry of Remerschen برومرشیب یایبریمکه  می دی

 ادشترجمه کرده بود برای او فرست بنوردلیبگب یایبریممشتی د را که 
ی م( الهیدان و عار  مسیحب ایل شهر استراسبورگ و عضاو فرقاه  5900-5965) Johannes Tauler ش1

 دومیبیکن بود که شدیدا  تحت تیثیر اکهارت قرار داشتش
م( عار  و فریار دومیبایکن ایال ساوئیس کاه متایثر از اکهاارت باود و        5331-5966) Henry Susoش 6

 ک،ر با مشک تب مواجه شدش ک یسا نیز به جرم بدعت ووسی ز به



 1159 پاییز و زمستان، دومادیان و عرفان، سال چهل و نهم، شماره  292

 و ن،اس  نیا و ببیان اساس ن،س، سر،وشب ن،س، یبرا ،داوند ا یاشت یمةونمواردی 
عرفای زن قارن سایزدیم مای دی     که استامروزه مشچص شدهش یمه در ،داوند یضور
ب  ن رویاان  و بعق نا  ابعااد  بر ب در مسیحیت،شبان و بعم  یایتیثیر بر جببهبر  ع وه

 ب نیاز با یبگ تیا رویان ،اصِ یایتوان گ،ت که ویژگبمب اند، یمةبیننیز اثرگیار بوده
 در  دیمشات ش شود داده شرکت مردانه بعرفان ییاجببم کبار در توانستطور اساسب به

 قاارار بساادرَمَ و بمااییب زنااان نیباایمزمااان  ،دوگانااه جباابم نیااا صاا  یج ااو
 [شIbid,p120-122]دارد

 
 یریگجهینت

 تاوجهب باب  و یمهار ببا بسیار باا   ، یتار طول در یایوزه گرید مانبد نیز عرفان در زنان
  یتاار  کاه  باوده  میعظا  چبان گاه ،بانوان نیا ز بر،ب ازعارفان ستیز اما ند،امواجه شده
 کاه  اناد بوده یبنهادیا ،صوامع و یانشینبگینش استنداشته را  ن از غ، ت توان رمردساال
ش گیاشات  بحیمسا  عرفاان  بار  اریبسا  باثرات و افتی قوام و کرد رشد  نها در زنانه عرفان
 دادن نشاان  درصدد و با اتکا به استق ل ،ود، یارایبه باتیترت و نیقوان از فار  یابگین
 را ی زمانشاان ساا یک  ساازمان  و دبودنا  مردم عامب و رویانیون غیر انیم در عرفان رو 
 یار  زیا ن یاا رایبه شکردند سرزنم و البته عرفان میی، و نید در ب،وایتیتمام لدلیبه

  ثارشاان  در ا، اما کردندمب افتیدر ی راانامه،یتصو ب،پاپ دستگاه وسی زبه معموال  چبد
 مقاام  و ستپ از  فار شدن، کامل انسان یسوبه کرد،مب پچم را عرفان یبو و رنگ که
 .کردند یرکت بمییب یویدن

  یا  نشاین، بگین در یم که است تیحیمسدر  بعارفان جم ه از بماگدبورگ  دیمشت
 عمالا از جدا ،نهاد دو نیا که دیدمب نشان نیا و رایبه؛  ی صومعه، در یم و بود نیبگ
  دیمشات  شاناد بوده صدایم گریکدی با می،و بعرفان بطن در ،یظایر باتمصوّ و نیقوان و
 بعاارف  کبد،مب انیب را اشبستیز و بعرفان س وع و ریس که باله یجار نور به توجه با

 که بوده، باله مکاش،ات و مشایدات و الهامات ریدرگ بسالچوردگ تا بکودک از که است
 شاده،  بباا  عشاق  یاز پا بار  که یجار نور درش اندکرده نیتیم را کتابم محتویات یانییم
 نیا ا بطا  در و دی  نائل ،داوند با اتحاد به ،وایدمب که است یبشر سن، ،باص  گریباز
 نیا ا در را او ای که گرددبم مواجه یچبد موجودات و اشچاص و عوامل و افراد با ق،یطر
 تینها در او دیام اما ؛دارند را یرکتم در ب،    ادیا در بسع ای کببدمب تییدا ریمس
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 ثیا تث  م ماوع،  در کاه  اسات  القدسرو  و پسر یسایع ،داوند پدر، متعال ،داوند به
 در کاه  بالها  بعشاق  زواساط به که رودبم میپ یبجا تا و بدیاو یبرا تیحیمس مقدس
 یواید ث،یتث  نیا جا ن در که رسدمب ،داوند با یاتحاد به است، یجار و یسار عالَم،

 ،بالها  تعا یطب و یبشار  ،یبشر عتیطبیمواره  که است معتقد یرچبدش نمایدمب گانهی
 .ماندبم بباق باله

 ا   دیا   نائال   ن باه  دیا با ن،س کها  عقل طور یماورا یطور به ایساسات از یرکت
 در و رساد ماب  ساران ام  به باله ۀاراد در و شودمب  غاز یبشر ۀاراد از که است بیرکت

 و ،ادا  و فرشاته،  و طانیشا  و انساان  بهشت، و برزخ و جهبم  د،یمشت ن،س صعود، نیا
 ساچن   نهاا  باا  ایا   نهاا  از ی،اریبسا  استعارات و هاتیتشب با و بیبدمب را میمر و بسیع

 ،ارده  بپرسات شهوت و یباگرایدن بر ب که ،نکرد انکار را جسم و ایدن او واقع درش گویدمب
 .دانست باله قتییق به لین برای بمانع را  ن و گرفت
 زانا یگرامط اق  تیا اکمی از انتقااد  باه  شتریب مییاشهیاند باجتماع و با، ق زجبب

گااه   و یااسق  و شانیکش و ونیرویان انحرا  و فساد و ببید امور در بسازمان یسایک 
 یرؤساا  بار  سارزنم  و محکام  یانادرزیا  تا بیت که است، معطو  اشدر زمانه یاپا 

 بودن برویان صر  که او بیانگر این امر است ید ش گیردمب اوج یانشینبگین و صوامع
 ماردم  و رویاانیون  غیر نقم بر و ستین بودن یب،دا بر لیدل داشتن، قدرت و گاهیجا و

  شکبدمب دیتیک بقییق تیحیمس یاعت  در یعاد
 نکتاه  نیا ا باه  توجاه  یبرا تینها در ،گویدمب سچن  نها از  دیمشت که یموارد زیم
 نهعاشاقا  یاتحااد   ادیا یبرا و شودمب زیلبر باله عشق از ،بقییق عار  ن،س که است
 گ،تاار  و عقال  زطا یی از وص،م که کبدمب صعود ببییع ّباع  به ،داوند و انسان انیم
 شاست رونیب
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